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 Kijk naar het huidige proces en ontwerp een plan om tot

    resultaten te komen die voldoen aan eisen van de afnemers 

   en de organisatie. Stel concrete doelstellingen vast.

 

 Voer het plan uit.

 

 Meet het resultaat, vergelijk deze met de oorspronkelijke 

   situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.

 Trek lering uit de gevonden resultaten, stel een verbeterplan 

   op en voer dit uit.

De opleiding Psychologie verzorgt het propedeusevak Statistiek I. 

Van dit vak is het vakrendement (te) laag: slechts 24 procent van 

de studenten die zich voor het vak heeft ingeschreven, is na het 

laatste hertentamen geslaagd. Uit de vakenquête die studenten 

hebben ingevuld bleek dat studenten gemiddeld slechts 61 uur 

hebben besteed aan zelfstudie in plaats van de beoogde 90 uur. 

Verder gaven de practicumbegeleiders aan dat de practica niet 

goed bezocht werden door studenten. Cijfers hierover ontbreken 

helaas. Onderzoek wijst uit dat er, tot aan een zeker omslagpunt, 

een positieve correlatie bestaat tussen het aantal contacturen en 

het aantal uren dat een student besteedt aan zelfstudie. 

Door het aantal zelfstudie-uren omhoog te krijgen verwacht 

men de slagingskans te verhogen. 

  



 

 Het vakrendement van het vak Statistiek I moet minstens 70  

   procent zijn. Dit moet bereikt worden door studenten meer te  

   laten oefenen en ze er toe te bewegen meer tijd in zelfstudie  

   te steken. Door het practicum verplicht te stellen hoopt het  

   onderwijsmanagementteam enerzijds de opkomst op het  

   practicum omhoog te krijgen en daarmee het aantal oefen- 

   uren. Een tweede beoogd effect is dat studenten door het 

   gestegen aantal contacturen meer tijd aan zelfstudie gaan 

   besteden. Het aantal gevolgde practicumuren per student  

   moet minstens 20 worden. Het aantal zelfstudie-uren per 

   student moet minstens 90 worden. 

 

 Het bovengenoemde plan wordt uitgevoerd. Studenten 

   worden op de hoogte gebracht dat de practica verplicht zijn  

   en dat de aanwezigheid tijdens de practica wordt bijgehou- 

   den. Studenten wordt gevraagd een vakenquête in te vullen.  

   Tentamenresultaten worden in het studievolgsysteem gead- 

   ministreerd.

 

 Na beoordeling van het laatste hertentamen blijkt dat het sla- 

   gingspercentage is opgelopen naar 52 procent en dat studen- 

   ten gemiddeld 21 uur op het practicum aanwezig waren. 

   Het aantal uren besteed aan zelfstudie bleek te zijn opgelopen 

   tot 78 uur.

 

 Hoewel er sprake is van een duidelijke verbetering, is het 

   beoogde slagingspercentage nog niet bereikt. In de hoop de  

   stijgende lijn voort te zetten, wordt besloten naast de reeds  

   genomen maatregelen, in de practica meer praktijkvoorbeel- 

   den uit de psychologie op te nemen. Daarnaast wordt het  

   aantal uren dat er practicum gegeven wordt, verhoogd van 2  

   naar 3 uur per week.  



 

  


