
ii'J

! ~JSTRU CTt ET! J D:
,"\ f\ /1 i

; \1 . f

,

~j
,
i 1NVESTEREN

.

l ., () f\ f\ R
"';'

.

1\
;;~ f t'-\ M r Lt-".

LGONTDE

: C t f,
If.. I L

f,,10E;TE
Dr. W.H. Gijselaers & Prof. Dr. H.G. Schmidt

Hoe kunnen onden\ijsprogramma', ingericht \\orden om "stu-

deerbaar" te zijn'? \Iet andere woorden. hebben docenten of pro-
grammamakers instrumenten tel' beschikking om de tijdsbeste-
ding \ an studenten op een zodanige \\ ijze te beim loeden teneinde

ee'l 'llaximaal rendement te reali"ieren in term en van toetspresta-

ties en tijd besteed aan lelfstudie. In dit artike! \\ordt deze Haag

aan de orde gesteld \ anuit de gedachte dat de hoenelheid con-

i,H:turen in een cur.;;us he 'n"trul11l:pt I)ij oitsteh;s nH' o;;tudiege-

.11'",2. H: manipuleren. \an dl l1"nd \ an een anahs\: 'an de samen-

hang tU"isen het aantal contacturtn en tijd besteed aan zelfstudie
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e siudielast en leerprbtatl "ft, )ptimaliseren door regulatie

het '1antal contactlln'I'
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De afgelopen jaren is binnen het hoger on-
derwijs de belangstelling voor vraagstuk-

ken op het gebied van onderwijsrendement

sterk toegenomen. Dit wordt voor een groot

deel veroorzaakt door het gewijzigde over-
heidsbeleid waarin de financiering van on-

derwijsinstellingen onder andere afhanke-

lijk is gemaakt van het rendement van een

opleiding. In de discussies over rendement
vormt "studeerbaarheid" een sleutelbegrip.
In de nota "Te doen of niet te doen" van de

commissie Wijnen (1992) wordt studeer-
baarheid gedefinieerd ..."als het ontbreken
van voor de studie belemmerende factoren"

(p.p. 13). Vit de toelichting op het begrip

studeerbaarheid blijkt dat studielast een be-

langrijke indicator is voor het wel of niet
studeerbaar laten zijn van onderwijspro-

gramma's. In de nota wordt een onder-

scheid gemaakt in netto en bruto studielast.

De bruto-studielast verwijst naar het totaal

aantal uren dat een studie in beslag neemt,
inclusief "verliestijden". Verliestijd is tijd

die verloren gaat aan academische kwar-

tiertjes, koffiepauze' s, het reizen tussen 10-

caties, etc. De netto studielast is de tijd die

daadwerkelijk aan studie besteed wordt, na

aftrek van de verliestijden. De netto studie-
last is de som van aile contacturen plus tijd
besteed aan zelfstudie. Studeerbare

onderwijsprogramma's moeten gebaseerd

zijn op een netto studielast van 42 weken "
40 uur = 1680 uur (VSNV, 1989).

Een voor de hand liggende vraag is hoe

onderwijsprogramma's ingericht kunnen
worden om "studeerbaar" te zijn. Met ande-

re woorden hebben docenten of programma-
makers instrumenten tel' beschikking om de

tijdsbesteding van studenten op een zodani-

ge wijze te be"invloeden dat een maximaal

rendement verkregen wordt in termen van

leerrendement of toetsprestaties, en tijd be-
steed aan zelfstudie. De vraag stellen is

makkelijker dan hem te beantwoorden. Im-

mers de assumptie achter het ontwikkelen

van een studeerbaar programma is, dat er
blijkbaar bepaalde onderwijskundige wet-

matigheden bestaan die van invloed zijn op

studiegedrag en derhalve het studierende-
men!. Bovendien zouden docenten deze wet-

matigheden doelbewust kunnen gebruiken

bij de inrichting van onderwijsprogramma's
om het rendement te bevorderen.

In dit artikel wordt nader ingegaan op de

O~DERZOEK VA~ O~DERWIJS NOVEMBER 1993

vraag of er inderdaad bepaalde wetmatig-

heden ten aanzien van de tijdsbesteding
van studenten bestaan en of er een samen-

hang bestaat tussen tijdsbesteding en leer-

rendement. Op basis van een onderzoek dat
verricht is binnen de Faculteit del' Genees-

kunde van de Rijksuniversiteit Limburg,
wordt een relatie gelegd tussen de hoeveel-

heid contacturen in een programma, de tijd
besteed aan zelfstudie en de netto stud ie-

last. Vervolgens wordt een verband gelegd

tussen tijdsbesteding en studieprestaties.
Alvorens nader in te gaan op de resultaten
van dit onderzoek, wordt in kort bestek

aandacht besteed aan onderwijsleertheorieen
die een centrale rol toekennen aan tijdvari-
abelen. Daarna worden de resultaten van

het onderzoek in het licht van deze theorie-

en besproken.

Dc 1'01\an tijdsbesteding in het onder-

wijs
De gedachte dat leren voomamelijk een

functie is van netto bestede tijd aan studie
is, historisch gezien, in het bijzonder naar

voren gebracht door Carroll (1963). Hij

ontdekte dat verschillen in leerprestaties

tussen leerlingen, in hoge mate te verklaren
waren door de hoeveelheid tijd die leerlin-

gen aan bepaalde onderwijstaken besteden.

Twee factoren bleken daarbij van belang te

zijn: I) de tijd die door een leerling aan een

leertaak be steed wordt, en 2) de tijd die
door een leerling benodigd is om een taak
succesvol af te ronden. Naarmate leerlin-

gen een hoeveelheid tijd aan een leertaak
besteedden die overeenkwam met de beno-

digde tijd, bleek dat leerprestaties toena-
men.

Vit verschillende onderzoeken is nader-

hand gebleken dat Carroll's opvattingen

gerechtvaardigd waren. In het algemeen

ontdekte men dat naarmate in het onderwijs

meer tijd be steed wordt aan instructie, of

aan zelfstudie, of aan beide, leerprestaties

bijna altijd toenamen (Fredrick & Walberg,
1980). De genoemde onderzoeksresultaten

kunnen echter niet blindelings toegepast

worden in het hoger onderwijs. Ze hebben
namelijk als beperking dat ze teveel zijn

toegesneden op de lespraktijk van het lager

en middelbaar onderwijs. In het hoger on-

derwijs is het bijvoorbeeld een groot pro-
bleem om, uitgaande van Carroll's theorie,

het onderwijsaanbod te differentieren naar

de hoeveelheid tijd die door individuele

studenten benodigd is. Daarnaast wordt in

het hoger onderwijs veel meer de nadruk

gelegd op zelfstandig studeren. De gangba-

re onderwijspraktijk is dat studenten in
werk- en/of hoorcolleges instructie krijgen

in een bepaald onderwerp, waarna zij de
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leerstof moeten leren beheersen door zelf-

studie. Een voor de hand liggende vraag is
dan ook hoe de genoemde onderzoeksresul-

taten wel bruikbaar gemaakt kunnen wor-

den voor het hoger onderwijs.
De onderzoeken van Vos (1985) en Van

der Drift en Vos (1987) zijn binnen dit ka-

der van groot belang gebleken. Hun ver-

trekpunt was eveneens dat tijdsbesteding
een sleutelvariabele is om rendement te be-

invloeden. Zij verrichtten daartoe gedetail-

leerde onderzoeken naar de tijdsbesteding
van studenten binnen Nederlandse univer-

siteiten. Hun aandacht was daarbij vooral
gericht op de relatie contacturen en zelfstu-

die (die samen de netto studielast vormen).
Hun onderzoek wees uit dat er een direct

verband bestaat tussen gealloceerde in-

structietijd (de hoeveelheid tijd die door

een opleiding aan contacturen wordt be-
steed) en de tijd die door studenten aan

zelfstudie wordt besteed. Vos (1985) ont-

dekte in een reeks tijdschrijfprojecten dat

bij het universitair onderwijs het gemiddel-

de aantal uren zelfstudie per uur onderwijs-
deelname of instructietijd afneemt naarma-

te het aantal uren instructietijd toeneemt.
Met andere woorden, naarmate binnen een

opleiding meer tijd besteed wordt aan in-

structie, neemt de opbrengst in termen van

uren zelfstudie af. In figuur I (ontleend aan
Vos, 1985) is dit verband tussen instructie-

tijd (IT) en de ratio instructietijd/zelfstudie
tijd (ZT/IT) weergegeven.
Figuur I kan als voigt gelezen worden. In

curricula die in totaal 600 uur per jaar be-

steden aan instructie, zullen studenten per
uur instructie een uur aan zelfstudie beste-

den. Daarentegen zal in curricula met in to-
taal 200 uur instructie, ieder instructie-uur
in 3,5 uur zelfstudie resulteren. Vit het on-

derzoek van Vos (1985) kan bijvoorbeeld

geconcludeerd worden dat het mogelijk is

om een bepaalde hoeveelheid zelfstudietijd
uit te lokken gegeven een aantal instructie-

uren. Daarnaast blijkt dat het niet rendabel

is om instructietijd steeds meer te verhogen
zonder dat dit ten koste gaat van zelfstudie.

Opleidingen met relatief veel instructietijd
(bijvoorbeeld 700 uur op jaarbasis of:t 17

uur instructie per week) lokken relatief

weinig zelfstudie uit per instructie-uur. Vos
(1985) poogde de relatie tussen instructie-
tijd en zelfstudie te verklaren vanuit een li-

miet die blijkbaar door studenten wordt ge-
hanteerd in hun werkweek. Volgens Vos
bedraagt de maximale werkweek van stu-

denten ongeveer 32 netto-uren. Een toena-

me in instructietijd zal dan op een gegeven

moment ten koste gaan van de beschikbare
zelfstudietijd.

Vit zijn resultaten bleek dat dit omslagpunt
bij ongeveer 400 uur contacturen per jaar
ligt. Een toename in het aantal contacturen

boven dit omslagpunt, resulteerde per saldo
in een afname van de tijd die door studen-

ten aan zelfstudie werd besteed. Een derge-
lijke relatie kan als een "trade-off' mecha-
nisme beschreven worden. Groei van de

ene variabele gaat ten koste van de andere

Figuur 1.

Relatie tussen hoeveelheid instructietijd (IT) en de ratio zelfstudie/instructietijd (ZT/IT) in
een aantal onderzoeksprojectenvan Vos (1985).
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De resultaten uit de tijdschrijfonderzoeken
van Vos (1985) en Van der Drift en Vos

(1987) hebben inmiddels hun eerste succes-

volle toepassingen gevonden bij het herin-

richten van curricula. Ze werpen echter ook

vervolgvragen op. In de eerste plaats doet
zich de vraag voor in hoeverre het verband

tussen instructietijd en zelfstudie terugge-

vonden wordt in onderwijsprogramma's die

een afwijkende onderwijsaanpak hanteren.

Een tweede vraag is in hoeverre het trade-
off mechanisme ook op cursusnivo bestaat.

De laatste vraag is of er een samenhang be-

staat tussen tijdsbesteding (contacturen en
zelfstudie) en studieprestaties.

Tijdsbesteding en studieprestaties in een
probleemgestuurd medisch curriculum

In het probleemgestuurde onderwijspro-
gramma van de Faculteit der Geneeskunde
van de RL, werken studenten in kleine

groepen aan problemen die ontleend zijn
aan theorie of praktijk. Deze groepen ko-

men twee keer per week gedurende 2 uur

bij elkaar. Daarnaast worden studenten ge-
traind in medische vaardigheden, worden

aanvullende hoorcolleges aangeboden, en

moeten studenten een aantal practica vol-
gen. Cursussen worden in de vorm van

blokonderwijs aangeboden, waarbij een
blok een peri ode van zes weken " 40 uur

omvat. Per studiejaar zijn 6 ..7 blokken ge-
programmeerd. De hoeveelheid instructie-

tijd per blok varieert tussen de 6 uur per

week tot:t 16 uur per week. Probleemge-

stuurd onderwijs wordt onder andere ge-
kenmerkt door de grote nadruk op zelfstu-

die. De gedachte is dat leren voornamelijk
een functie is van tijd besteed aan zelfstu-

die en minder van tijd besteed aan instruc-

tie. Vandaar dat de probleemgestuurde
onderwijsprogramma's van de RL relatief

weinig tijd alloceren voor instructie ten
gunste van ruimte voor zelfstudie.

Een voor de hand liggende vraag is in hoe-

verre studenten daadwerkelijk de ruimte

voor zelfstudie benutten, en welke de opti-
male mix is tussen het aantal uren instructie-

tijd en zelfstudie. In het probleemgestuurde
onderwijsprogramma van de medische fa-

culteit (RL) zijn, over een peri ode van vijf
academiejaren met in totaal 65 cursussen of

blokken, per blok data verzameld over de

tijdsbesteding van studenten, de gealloceer-
de instructietijd, de onderwijsdeelname van

studenten, en de toetsresultaten (Gijselaers
& Schmidt, 1992, 1993). Met behulp van
correlationele technieken is het verband on-

derzocht tussen instructietijd, netto bestede
tijd aan zelfstudie en toetsresultaten.

Vit de analyses blijkt dat de verhouding
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Figuur 2.
Relatie tussen hoeveelheid instructietijd (IT) en de ratio zelfstudie/instructietijd (ZT/IT) in

het probleemgestuurde onderwijsprogramma van de medische faculteit (RL).

tijd besteed aan zelfstudie / tijd besteed aan

instructie. in hoge mate afhankelijk is van

de gealloceerde instructietijd (R =-0.80. p
s: 0,0 I; N =65). Naarmate binnen een cur-

sus meer tijd verroosterd wordt voor in-

structie. neemt de opbrengst in termen van

zelfstudie sterk af. In figuur 2 is het ver-

band tussen instructietijd en de ratio zelf-
studie/instructietijd weergegeven. Vit ana-

lyses bleek dat de tijdsbesteding van stu-

denten ook op het nivo van individuele

blokken exact hetzelfde patroon laat zien
als in het onderzoek van Vos. De aard van

het verband tussen contacturen en zelfstu-
die is wederom een trade-off mechanisme.

In dit gevalligt het omslagpunt waarbij een
toename in contacturen geen extra hoeveel-

heid zelfstudie oplevert rondom 12 uren in-

structie per week. Samenvattend kan de

conclusie getrokken worden dat ook in

onderwijsprogramma's met een volstrekt
andere werkwijze bijna identieke samen-

hangen bestaan tussen zelfstudie en con-
tacturen. Daarnaast is het verrassend dat

ook op blok- of cursusnivo de aard van de
relatie hetzelfde is.

De derde vraag betrof de relatie tussen

tijdsbesteding en leerrendement. Volgens

onderwijskundige theorieen bestaat er een

direct verband tussen tijdsbesteding en de

leerprestaties van studenten (Fredrick &

Walberg, 1980). Naarmate studenten meer
tijd besteden aan een leertaak, en indien

daartoe voldoende gelegenheid be staat,

wilen de leerprestaties toenemen. In ons
onderzoek waren eveneens voor ieder blok

de toetsresultaten beschikbaar. De toetsen

waren voor ieder blok van het zogenaamde

juist/?/onjuist type. leder toetsitem bestond
uit een stelling waarvan studenten konden

aangeven of deze stelling "juist'. dan wel

"onjuist" was. Om gokgedrag te vermijden

wordt aan studenten de vraagteken-optie

geboden. Voor een goed antwoord krijgen

studenten I punt, voor een fout antwoord -

I, voor een vraagteken 0 punten. Studenten

krijgen een cijfer op basis van hun procen-
tuele goed-fout score. In ons onderzoek is

gebruikt gemaakt van %goed-score omdat

deze een iets hogere psychometrische be-
trouwbaarheid heeft dan de %goed-fout
score.

Vit de correlaties tussen de tijdvariabelen

instructietijd, zelfstudie en studielast (de

som van instructietijd en zelfstudie) met
toetsresultaten bleek dat met name zelfstu-

die (r = 0,40) en de ratio instructie-
tijd/zelfstudie (r = 0,50) redelijk positief
met toetsresultaten correleerden. Boven-

dien bleek dat instructietijd negatief corre-
leert met toetsprestaties (r = -0,33. In fi-

guur 3 is het verband tussen de ratio in-

structietijd/zelfstudie (IT/ZT) en toetsresul-

taten weergegeven. Daaruit blijkt dat naar-
mate de ratio (IT/ZT) groter wordt, de
toetsresultaten toenemen.

Discussie en Conclusies

De resultaten lijken de volgende twee con-

clusies te rechtvaardigen. In de eerste

plaats is tijd besteed aan zelfstudie een va-
riabele die be'invloed kan worden door ver-

anderingen in gealloceerde tijd voor in-

structie. Dat zou voor de onderwijspraktijk
kunnen betekenen dat een effectieve en ef-

ficiente allocatie van instructietijd mogelijk

is. Cursusontwerpers kunnen dit gegeven

Figuur 3.
De relatie tussen de verhouding zelfstudie/instructietijd en leerprestaties.
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gebruiken om een optimale mix tussen
zelfstudie en instructie te creeren. In de

tweede plaats blijkt dat studieprestaties di-

rect afhankelijk zijn van het rendement van
I instructietijd in termen van zelfstudie. Het

gemiddelde aantal uren zelfstudie per uur

instructie blijkt een redelijk goede voor-

speller voor leerprestaties te zijn. Daar-
naast is het opvallend dat de hoeveelheid

instructietijd per cursus negatief correleert

met leerprestaties. Een voor de hand lig-
gende interpretatie van deze uitkomsten is

dat studenten voornamelijk buiten de in-
structie leren, waarbij instructie wel een

noodzakelijke randvoorwaarde is om zinvol

zelfstudiegedrag uit te lokken. Instructie

krijgt binnen deze verklaring veel meer een
initierende of faciliterende functie om stu-

denten dingen te laten !eren, dan het ter

plekke laten !eren.

Zoals gezegd, werd in de inleiding van dit

artikel gewezen op het belang van de factor

studielast bij het inrichten v~n studeerbare
onderwijsprogramma's. Daarbij werden

twee assumpties genoemd die ten grond-
slag liggen aan het begrip studeerbaarheid:

I) aan de tijdsbesteding van studenten lig-

gen bepaalde wetmatigheden ten grondslag,

2) deze wetmatigheden kunnen door docen-
ten benut worden. De resultaten van ons

onderzoek lijken de eerder door Vos en

Van der Drift gevonden relaties tussen con-

tacturen en zelfstudie te bevestigen. Niet

alleen op curriculumnivo, maar ook op

bloknivo of op het nivo van voltijdse (40-
uur per week) cUrsus wordt dit verband te-

ruggevonden. De belangrijkste implicatie
van dit onderzoeksresultaat is dat in

onderwijsprogramma's voldoende ruimte

voor zelfstudie geboden moet worden. Het

heeft blijkbaar geen zin om bijvoorbeeld 30
lesuren per week aan te bieden, als docen-

ten ervan uitgaan dat daarbuiten nog zelf-

studie moet plaatsvinden. Bij dergelijke
programma's is de koek van de maximum

studielast snel op. Het omgekeerde is even-

eens het geval. Programma's met extreem

weinig instructie-uren lijden aan onderbe-

steding. Weliswaar zullen zij een hoog ren-
dement per instructie-uur behalen, maar de
totale studielast zal beneden het maximaal

haalbare blijven. In ons onderzoek was het

optimale punt:t 12 instructie-uren om een
maximale studielast te realiseren. Samen-

vattend kan dan ook gesteld worden dat
tijdsbesteding of studielast door docenten

reguleerbaar is bij het inrichten van

onderwijsprogramma's.

Een tweede belangrijk punt betreft de rela-

tie tussen tijdsbesteding en studielast. De

resultaten maken duidelijk dat een optimale
mix tussen instructietijd en zelfstudie niet

alleen belangrijk is voor het reguleren van

de studielast, maar ook voor de leerpresta-
ties van studenten. Naarmate er binnen een

programma per uur instructie een hoger
aantal uren zelfstudie wordt gerealiseerd

zullen de leerprestaties toenemen. Uit de

resultaten blijkt ook dat verhoging van het
aantal instructie-uren blijkbaar remmend

werkt op de leerprestaties. De uiteindelijke

consequentie hiervan is dat instructie ge-
richt moet zijn op het uitlokken van zinvol-

Ie zelfstudie, waarbij instructie een facilite-

rend karakter heeft. Studenten moeten tij-
dens instructie-uren uitleg krijgen die zin-
vol is het kader van hun zelfstudie.
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In de reeks DOZ-publicaties is verschenen

nummer 20, "Onderwijs aan etnisch-hete-

rogene groepen in het hoger beroepsonder-

wijs".

Vier auteurs die elk hun sporen in het HBO

hebben verdi end hebben bijdragen aan dit

boek geleverd: Han Banning, Fleur van

Duin, Edwin Hoffman en Elly Mathijssen.
De inhoud is veelomvattend. Een hoofdstuk

is gewijd aan de achtergronden van alloch-
tone studenten in het HBO, een aan uit-

gangspunten voor onderwijs aan etnisch-
heterogene groepen in het HBO. Verder
wordt aandacht besteed aan: communicatie

in intercultureel perspectief, taalgebruik
van docenten, didactiek, studiebegeleiding,

stagebegeleiding en supervisie.
Zoals de andere DOZ-boeken is ook dit

boek vooral een praktische hand leiding,
waaraan op dit moment veel behoefte is.

De auteurs hebben zichzelf tekort gedaan.

Het boekje is voor het grootste deel even

goed bruikbaar in middelbaar beroepson-
derwijs of universitair onderwijs.
(ISBN 90-72456-26-2)
Everard van Kemenade


