? Hoger onderwijs (C. Terlouw, P. Weusthof enH. Roossink, Universiteit Twente) Er was tijdens de ORD 2000 veel te beleven ophet gebied van hoger onderwijs. Zowel in dekeynote lezingen als in de thema-bijeenkom-sten was het hoger onderwijs goed vertegen-woordigd. In deze kroniek zijn de verschillen-de papers, symposia, en fora geordend naar eenaantal thema's. We starten met de academischevorming en kerncompetenties, in het verlengdeervan gevolgd door een aantal bouwstenenvoor een vernieuwd hoger onderwijs: active-rende hoorcolleges, ICT-gebruik en samenwer-kend leren. Het begrip 'competentie' blijkt eenbelangrijke rol te vervuilen in al deze vernieu-wingen, hetgeen een reden is om dit begrip aaneen nadere kritische beschouwing te onderwer-pen. Tenslotte gaan we in op de kwaliteitszorg,zowel in algemene zin als toegespitst op docen-ten en de studieloopbaan van studenten. Academische vorming en kerncompetentiesIn een vervolg op een symposium tijdens deORD in

1999 gingen Pilot en Nedermeijer numet name in op monitoring van de ontwikke-ling en de (tussentijdse) beoordeling van aca-demische vorming en kerncompetenties. Eisene.a. construeerden daartoe een matrix waarinverschillende oude en nieuwe toetsvormenwerden afgezet tegen kwaliteitscriteria alsvaliditeit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid enuitvoerbaarheid. Grunefeld e.a. lieten hetzelfdezien voor de toetspraktijk van een concretecasus in de technische wetenschappen (werk-tuigbouwkunde), waarin een projecttentamenwerd gebruikt voor toetsing van het toepassenvan vakkennis en systematisch technisch ont-werpen. Van den Berg e.a. gaven een voor-beeld van een toetspraktijk uit de alpha-hoek(Geschiedenis) waarin in de leerlijn 'lerenschrijven' gebruik werd gemaakt van peer-review. Er blijven in de beoordeling twee lasti-ge punten: (a) het is moeilijk twee toetsvormente combineren, namelijk formatieve toetsing(ontwikkelingsfunctie) én summatieve toetsing(certificeringsfunctie) en (b)

de klassieke kwa-liteitscriteria van validiteit en betrouwbaarheidzijn niet zonder meer toepasbaar op de nieuwewijze van beoordelen; één en ander moet con-ceptueel opnieuw worden doordacht. In iedergeval maakte het symposium duidelijk dat ernogal wat vernieuwingen aan de gang zijn inhet hoger onderwijs met terecht een grote aan-dacht voor consistentie tussen onderwijs enbeoordeling. Bouwstenen voor een vernieuwd hoger onder-wijs In het verlengde van academische vorming enkerncompetenties kwamen er in verschillendepapersessies en symposia visies en onderwijs-vormen naar voren die er heel goed toe kunnenbijdragen dat bijvoorbeeld doelen van acade-mische vorming en kerncompetenties kunnenworden bereikt. Zo stond de papersessie'onderwijsvernieuwing' geheel in de geest vanhet constructivisme waarin het zelfstandigleren van de student centraal staat. Ottingmaakte ons weer eens bewust van het feit dat ervele vormen van constructivisme zijn. Desal-niettemin levert het

een visie op kennis en lerendie goede perspectieven biedt voor onderwijs-vernieuwing. Van Dijk en Van den Berg lietenzien dat activerende colleges bij mechanica lei-den tot een grotere motivatie en betere leer-resultaten. Vreemd genoeg was de opgewektemotivatie in het activerende college echter nietkrachtig genoeg om het studiegedrag tussen decolleges te beïnvloeden. De verklaring voor debetere leerresultaten is daarmee onduidelijk.Voorts rapporteerden Clarebout e.a. dat stu-denten duidelijk geen voorkeur hebben vooreen omgeving die als docerend wordt omschre-ven. Studenten blijken in dit verband heel goedin staat te zijn een onderscheid te maken tussenbeschrijvingen van instructie-omgevingen. Behalve met activerende werkvormen enaandacht voor de voorkeur van studenten vooreen leeromgeving kunnen ook vormen vanICT, waarin de mogelijkheden voor zelfstan-dig leren als een belangrijk kenmerk wordtgezien, wellicht bijdragen aan doelen van aca-demische vorming en

kerncompetenties. In deICT-papersessie presenteerden Jacobs e.a. eenvoorbeeld van een electrönische omgevingWebCT voor een vak in de opleiding Duits ende evaluatie daarvan aan de hand van de leer-functies van Vermunt. De laatste benaderinggeeft ook goede mogelijkheden om gericht hetonderwijs te verbeteren. Als ICT-gebruik zoukunnen bijdragen aan hoger onderwijs doelen,is het van belang te weten of er wellicht ver-schillen zijn tussen sectoren in het WO en HBO

? en of er ICT-gebruiksprofielen zijn te onder-scheiden. Van Tartwijk e.a. lieten zien dat erdergelijke ICT-gebruiksprofielen bestaan; inde technische sector zijn simulaties favoriet,terwijl in de juridische opleidingen ICT vooralals naslagwerk (CD-roms) worden gebruikt. Het OU/OTEC-symposium over het samen-werkend leren bracht andere bouwstenen omdoelen van academische vorming en kerncom-petenties te bereiken. Strijbos presenteerde eentaxonomie van samenwerkend leren waarinvanuit een procesbenadering twee benaderin-gen van samenwerkend leren ('cooperativeapproach' en 'collaborative approach') aan dehand van dimensies zijn gecombineerd. Ver-volgens werd aan de hand van drie soorten vangroepsgrootten een relatie gelegd met verschil-lende typen van ICT-ondersteuning. De sche-ma's hebben zeker hun nut voor de onderwijs-ontwikkeling, maar men kan zich afvragen ofhet samenwerkend leren niet te cognitief (geensociale of affectieve aspecten) en te beperkt(niets

over de mate van homogeniteit van degroep, de voorkennis, de wijze van groeps-samenstelling e.d.) is uitgewerkt. Aansluitendop de aandacht voor beoordeling kwam hetgebruik van 'peer- as.sessment' in hel goed uit-gewerkte paper van Sluijsmans en Brand-Gru-wel aan de orde. Het blijkt goed mogelijk omstudenten te trainen in beoordelingsvaardighe-den in het kader van 'peer-assessment' in eenmodule waarin het samenwerkend leren cen-traal staat. De Haan en Bitter meldden goedeervaringen met het gebruik van een virtueelbedrijf als leeromgeving voor het verwervenvan individuele competenties. Trainees wordenin het vilueel bedrijf als werknemers gezien diegezamenlijk in projectgroepen leren terwijl zeaan een opdracht werken. Het competentiepro-fiel is hierbij uitgangspunt voor de taaktoewij-zing. Afsluitend moet worden opgemerkt dat erzeker sprake was van een aantal interessantebouwstenen voor vernieuwd hoger onderwijs,in het bijzonder met betrekking tot academi-sche vonning

en kerncompetenties. Met bouw-stenen is er echter nog geen gebouw: eensamenhangende, theoretisch onderbouwdeaanpak van visie en onderwijsvormen vooronderwijsvernieuwing in het hoger onderwijsontbreekt. Een reflectie: wat moeten we met het begrip'competentie'? Hiervoor werd wellicht al duidelijk dat hetbegrip 'competentie' in toenemende mate eenbelangrijke rol speelt in de huidige onderwijs-vernieuwingen in het hoger onderwijs. Metname in de OU en het HBO is er grote belang-stelling voor competentiegerichte curricula.Terecht werd er dan ook een symposiumgewijd aan het begrip 'competentie'. Alle inlei-ders - Boon en Van der Klink. Stoof e.a.,Onstenk en de discussiant (Terlouw) - conclu-deerden dat (a) het begrip onhelder is, (b) hetbegrip in de 70'er jaren al aan de orde was en(c) er sprake is van hype-achtige kenmerken.Boon en Van der Klink zochten onder anderede oplossing in de hantering van twee criteriavoor competentiegericht curricula: (a) de 'com-petenties' moeten

zijn afgestemd op de kern-problemen in het beroep c.q. cluster van func-ties waarvoor de opleiding wil kwalificeren en(b) er moet sprake zijn van een didactiek èntoetsing die ertoe leidt dat studenten wordenvoorbereid op het hanteren van deze kernpro-blemen. Stoof e.a. gebruikten een (wat zij noe-men) constructivistische benadering om tedefiniëren wat het betekent dat er verschillendedefinities van het begrip 'competentie' moge-lijk zijn, alliankelijk van de participanten, hetdoel van de definitie en de context waarin hetwordt gebruikt. Een 'bruikbare definitie' wordtin een onderiinge discussie van de participan-ten bepaald. Een hulpmiddel daartoe kan de'boundary approach' zijn waarin enerzijdsdimensies van het begrip en anderzijds ver-schillen met verwante begrippen worden be-paald. Onstenk benadrukte met Boon en Vander Klink de kernproblemen en met Stoof dedimensies van het begrip. De discussiant (Ter-louw) vroeg zich af of het begrip 'competentie'niet overbodig is - en daartuee de

bruikbaar-heid van de aangedragen oplossingen betwij-felde - zolang het begrip 'competentie' wordtgedefinieerd met 'vermogen om'. Immers, eris dan sprake van een drogreden die 'beggingthe question' heet (zie De Bie & Mo.stert(2()()()) in het juni-nummer van Onderzoek vanOnderwijs). De aanwezigen konden zich inieder geval vinden in de constatering dat hetbegrip 'competentie' de onderwijsvernieuwingin het hoger onderwijs sterk stimuleert. Wel-licht biedt de pragmatische aanpak van Stoof 269

? soelaas om het definitorisch probleem teomzeilen. Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg was ruimschoots vertegen-woordigd, zowel in meer algemene zin als toe-gespitst op de docenten en de studieloopbaanvan (aankomende) studenten. In meer algeme-ne zin zetten Smit en Weusthof uiteen op welkewijze de kwaliteitsborging aan de UniversiteitTwente wordt geïmplementeerd. De werkwijzekenmerkt zich door een systematische en fase-gewijze aanpak en bouwt voort op kwaliteits-zorgactiviteiten die reeds binnen opleidingenplaatsvinden en de 'witte vlekken' in kaartbrengen. Op basis daarvan wordt een werkplanen een draaiboek gemaakt. Voorts probeertmen de verzamelde evaluatiegegevens in hetkader van Institutional Research (IR) een plaatste geven. Clement en Waeyten richten zich metde kwaliteitszorg op de docenten waarin vanuithet expert-model aandacht wordt gegeven aande evaluatie van docentgedrag en onderwijs-kundige vorming. Men denkt de impact van deevaluatieresultaten

te vergroten door gebruik temaken van een interactief model waarin docen-ten samen met een onderwijskundige de evalu-atie ter hand nemen. Dit laatste wijst ai op hetbelang van de houding van docenten tenopzichte van kwaliteitszorg. Berings vond bijeen aantal hogescholen dat deze algemene hou-ding neutraal tot sceptisch is, hetgeen naar zijnoordeel niet te maken heeft met onverschillig-heid maar een weerspiegeling is van de start-fase waarin de kwaliteitszorg in Vlaanderenzich bevindt. Voor wat betreft de kwaliteitszorg aangaan-de de studieloopbaan werd zowel het keuzege-drag van de aankomende student als de studie-voortgang van de student aan de orde gesteld.Het is opvallend dat in toenemende mate aller-lei instrumenten beschikbaar zijn om dezekwaliteitszorg concreet uit te voeren. Er warenenige papers die rapporteerden over de validi-teit, betrouwbaarheid, efficiëntie en bruikbaar-heid van dergelijke instrumenten. Wij noemenpcDAaoa(scH£ valide en betrouwbaar

beoordeelde STUDIËN instrument van Oosterhuis-Geers aan de handwaarvan leerlingen uit VWO-5 en VWO-6 zelfkunnen nagaan of HBO of WO beter bij hunpast. Voorts noemen we het toelatingsexamenvoor arts en tandarts (in België) van Decaeste-ker e.a. dat efficiënt is in te richten met eenredelijke predictieve validiteit. Bruikbaar ble-ken ook de twee planningsinstrumenten vanVos te zijn, die bijdragen aan het tegengaanvan overladenheid of onderbelasting vanonderwijsprogramma's en aan het kunnenanticiperen op problemen aangaande de stu-dielastverdeling in het curriculum. Felsö e.a.verkenden de stimuleringsmaatregelen voorkeuzegedrag in de in-, door-, en uitstroom vanhet HO en vonden nauwelijks enige kwantita-tieve onderbouwing voor financiële stimule-ringsmaatregelen. Hier staat wellicht hetonderzoek van Van den Berg & Hofman tegen-over, die onder meer concludeerden dat presta-tiebeursstudenten sneller studeren dan tempo-beursstudenten; de invloed van werkgedrag

opde studievoortgang blijkt het belangrijkste ver-schil te zijn tussen beide typen studenten. Ten-slotte zij het onderzoek van Beekhoven en deJong genoemd, waarin werd nagegaan of oplei-dingen zijn af te beelden op een typologie(RIASOC-model). Dit bleek niet het geval tezijn. Alle genoemde instrumenten proberenproblemen op het spoor te komen of problemente voorkomen in de studievoortgang. Mocht hetdan toch nog misgaan met een student dangeeft het onderzoek van Roeleveld en De Jongwellicht enige troost, omdat zij vonden datstoppers in het HO in het algemeen slechts tij-delijk stopten met de studie. Concluderend over de kwaliteitszorg moetworden gezegd dat in Nederland en Vlaanderenin het HO zowel op docent-, faculteits-, als opinstellingsniveau grondig wordt nagedachtover de vraag hoe systematisch en weloverwo-gen aan de kwaliteitszorg invulling kan wordengegeven. Ook instrumenten komen meer enmeer voorhanden, zij het dat de systematischeinzet daarvan nog wel

een onderbelicht puntlijkt te zijn. Extra thema: Leren en Werken (J.J. Beishul-zen, Universiteit Leiden) De verhouding tus.sen leren en werken is delaatste tijd steeds meer in de belangstellinggekomen (ook van onderzoekers), omdat ersprake is van een verschuiving van opleidennaar leren. In plaats van de automatische kop-peling van leren aan opleidingen, wordt lerensteeds meer in de context van werken gesitu-

