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SAMENVATTING

In 1982 begon de Rijksuniversiteit Limburg met de studierichting Nederlands
Recht volgens de principes van probleemgestuurd onderwijs. Probleemge-
stuurd onderwijs kan omschreven worden als een benadering van het onder-
wijsleerproces waarbij studenten kennis verwerven door in een kleine groep
te werken aan het begrijpen en eventueel oplossen van concrete problemen.
Die problemen zijn door docenten geconstrueerd en rond een bepaald thema
gegroepeerd. Ieder thema wordt gedurende een blokperiode van acht weken
aan de orde gesteld.

Na een geleidelijke groei van de studentenaantallen in de eerste jaren van
haar bestaan werd de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in het studiejaar 1985 -
1986, als gevolg van universitair beleid, geconfronteerd met een aanzienlijk
grotere instroom van eerstejaarsstudenten. De versnelde toename van studen-
ten plaatste de faculteit voor de vraag of zij met het potentieel aan stafleden
wel in staat zou blijven te voldoen aan één van de uitgangspunten van pro-
bleemgestuurd onderwijs: kleinschaligheid. Eén van de mogelijkheden om de
probleemgestuurde aanpak van het onderwijs in stand te houden, was het in-
schakelen van ouderejaarsstudenten als begeleider van een onderwijsgroep.
Na ampele discussie werd besloten met dit experiment te starten. Aanvanke-
lijk bestond de indruk dat de ouderejaarsstudenten, die opteerden voor de
functie van begeleider van een onderwij sgroep, in de praktijk goed voldeden.
Onzekerheid hierover ging ontstaan, nadat enig onderzoek, in één onderwijs-
periode, aantoonde dat studenten begeleid door ouderejaarsstudenten signifi-
cant slechtere leerprestaties behaalden dan hun medestudenten die begeleid
werden door stafleden. Op basis van deze indicatie werd besloten een meer-
omvattend onderzoek uit te voeren naar het functioneren van ouderejaarsstu-
denten en stafleden in de rol van tutor, begeleider van een onderwijsgroep.
Doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was dan ook te onder-
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zoeken of student-tutoren verschillen van staf-tutoren in de wijze waarop ze
bijdragen aan het leerproces van studenten en of dat leidt tot verschillende
leerresultaten.

7 beschrijft de wijze waarop het onderwijs in de Maastrichtse juri-
dische faculteit is ingericht. Na een korte schets van enkele onderwijskundige
methoden waaruit probleemgestuurd onderwijs geëvolueerd is en de wijze
waarop het curriculum in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is opgebouwd,
wordt uitvoerig stil gestaan bij de wijze waarop studenten en tutoren betrok-
ken zijn bij het verwerven en verwerken van de leerstof die de studenten
wordt aangereikt.

Kenmerkend voor het probleemgestuurde onderwijsleerproces is de grote
nadruk die gelegd wordt op de zelfwerkzaamheid van de studenten. Binnen
de probleemgestuurde benadering van leren en instructie analyseren studenten
als eerste stap de taken die hen door een groep docenten in het kader een
bepaald thema worden aangeboden. Deze analyse vindt plaats in een onder-
wijsgroep bestaande uit een tiental studenten. Belangrijk tijdens dit analyse-
proces is dat de studenten zelf de probleemstelling(en) definiëren die zij uit
de aangeboden informatie halen en dat zij zelf proberen, via een voorlopige
inventarisatie van alle kennis waarover zij op dat moment beschikken, verkla-
ringen aan te dragen voor de verschijnselen die in de taak beschreven zijn.
Vervolgens formuleren de groepsleden, op basis van geconstateerde leemtes
of tegenstrijdigheden in hun kennis, de leerdoelen die zij via studie willen be-
studeren. De volgende stap bestaat uit een periode van zelfstudie waarbij de
studenten door het raadplegen van literatuur, audiovisuele hulpmiddelen en
docenten trachten een compleet beeld te verkrijgen van het externe kennisbes-
tand dat een bijdrage kan leveren aan het begrijpen van de verklaringen voor
het geschetste probleem. De laatste stap in het proces van probleemgestuurd
onderwijs bestaat uit een nadere uitwisseling in de onderwijsgroep van de
gevonden en bestudeerde informatie en een poging om alle verkregen infor-
matie integraal toe te passen op het oorspronkelijke probleem.

De stappen van probleemanalyse, leerdoelformulering, individuele studie,
synthese en toepassing van de verworven kennis, verlopen niet altijd vlekke-
loos. Studenten hebben soms slechts vage ideeën welke verklaringen van toe-
passing kunnen zijn op een bepaald fenomeen, of ze formuleren hun leerdoe-
len te globaal, waardoor het proces van zelfstudie bemoeilijkt wordt. Ook in
de rapportagefase kunnen er problemen optreden: de groepsleden onderken-
nen de samenhang binnen de leerstof onvoldoende, leggen verkeerde of on-
juiste verbanden of kunnen de leerstof moeilijk concretiseren. De leden van
een onderwijsgroep worden daarom bij hun pogingen greep te krijgen op het
probleem en de daarop betrekking hebbende leerstof begeleid door een do-
cent. Deze docent wordt tutor genoemd. Het is zijn taak om de studenten te
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ondersteunen in het proces van kennisverwerving en -uitwisseling en onder-
linge samenwerking. De tutor kan de leden van een onderwijsgroep behulp-
zaam zijn met het leggen van verbanden tussen verschillende onderdelen van
de leerinhoud, het toepassen van leerstof op door hemzelf aangedragen prak-
tijksituaties of het formuleren van eenduidige, handzame leerdoelen. Daar-
naast kan de tutor de leden van zijn onderwijsgroep ondersteunen in hun
onderlinge samenwerking. Kenmerkend voor het handelen van de tutor is dat
zijn of haar bijdragen meer gericht moeten zijn op het mogelijk maken van
leergedrag van de studenten dan op het direct onderwijzen. De bijdragen van
de tutor moeten de autonomie van de studenten bevorderen.

De vraag of ouderejaarsstudenten verschillen van stafleden in de wijze
waarop ze bijdragen aan het leerproces van studenten en of dat leidt tot ver-
schillende leerresultaten is hier niet voor het eerst gesteld. In //oo/üsru/: 2
wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar, en mogelijke veronder-
stellingen voor, de effectiviteit van onderwijs waarbij de studenten geplaatst
worden in de rol van docent. De resultaten van dat onderzoek zijn tegenstrij-
dig. In een aantal studies behalen de studenten begeleid door stafleden betere
leerprestaties, in ander onderzoek worden geen verschillen geconstateerd. In
weer ander onderzoek scoren studenten begeleid door studenten beter op de
prestatiemeting. Deze heterogeniteit in de resultaten van dit onderzoek wordt
geweten aan drie factoren: verschillen in de mate van structurering van de
onderwijssituatie, verschillen in groepsgrootte en verschillen in prestatie-
meting. In het ene onderzoek wordt bijvoorbeeld getoetst met behulp van
multiple choice vragen, in een ander onderzoek wordt de leerprestatie geme-
ten met behulp van open vragen.

Veronderstellingen voor mogelijke effecten, of de afwezigheid daarvan,
zijn schaars. In de literatuur zijn slechts enkele hypothesen te vinden die
aanduiden waarom student begeleid door student-docenten even hoog of beter
scoren dan studenten begeleid door staf-docenten. De eerste hypothese gaat
uit van de gedachte dat de afwezigheid van een staflid-docent in een groep
ertoe leidt dat de studenten meer en beter met elkaar communiceren over de
leerstof. Uit sommige studies blijkt dat docenten vaak meer dan de helft van
de spreektijd die beschikbaar is tijdens groepsdiscussies in beslagnemen. De
studenten kunnen in een dergelijke situatie hun ideeën en opvattingen wel-
licht nauwelijks verwoorden. Wanneer echter studenten elkaar daadwerkelijk
moeten onderwijzen, bijvoorbeeld doordat de docent zich terughoudend op-
stelt of zelfs afwezig is, moeten de leden van de discussiegroep elkaar echt
helpen door informatie uit te wisselen. Verondersteld wordt dat deze activiteit
tot elaboratie van het kennisbestand leidt. Hierdoor beklijft de informatie
beter. De tweede hypothese die in de literatuur aangetroffen wordt, berust op
het vermoeden dat de kennisstructuur van de student-docent sterk lijkt op de
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kennisstructuur van zijn medestudenten. De student-docent zou daardoor het
kennisniveau en de problemen die de studenten hebben met de leerstof beter
kunnen inschatten en hierop gemakkelijker kunnen aansluiten. De onderlinge
informatie-uitwisseling zou hierdoor duidelijker en effectiever verlopen. Ook
deze verklaring voorspelt dus geen verschillen in leerprestaties. De derde
hypothese gaat uit van de idee dat studenten, in een onderwijscontext waarin
zij begeleid worden door medestudenten, meer gemotiveerd raken voor hun
studie. De begeleidende ouderejaarsstudenten zouden zich gemakkelijker kun-
nen verplaatsen in de leefwereld van hun medestudenten dan stafleden. Ze
zouden zich relatief gemakkelijk een beeld kunnen vormen van de moeilijk-
heden en mogelijkheden die hun medestudenten hebben met hun studie en
daarop meer adequaat kunnen inspelen met suggesties tot verbetering geba-
seerd op hun eigen recente studie-ervaringen. Door dichter aan te sluiten bij
hun opvattingen, normen en waarden kunnen ouderejaars jongerejaarsstuden-
ten gemakkelijker motiveren door te zetten met hun studie.

In dit proefschrift wordt een additionele veronderstelling met betrekking
tot het ontbreken van verschillen in leerprestaties geuit en onderzocht. Deze
hypothese is dat studenten begeleid door student-docenten compensatie zoe-
ken voor de relatief zwakkere begeleiding van medestudenten door harder te
studeren dan studenten begeleid door stafleden. Interessant is dat in de litera-
tuur geen veronderstellingen zijn te vinden waarom in sommige studies stu-
denten begeleid door docenten het bij de prestatiemeting beter doen. In dit
proefschrift wordt hiervoor de volgende hypothese aangereikt: docenten be-
schikken over meer kennis en didactische ervaring dan student-begeiders.
Hierdoor verloopt het proces van kennisoverdracht beter. Studenten begeleid
door docenten leren daardoor meer en scoren op de toets hoger dan studenten
begeleid door medestudenten.

In het onderzoek dat in dit proefschrift gepresenteerd wordt, zijn enkele
van bovenstaande veronderstellingen nader onderzocht. Eerst is nagegaan of
er verschillen in leerprestaties optreden tussen studenten begeleid door stu-
dent-tutoren en studenten begeleid door staf-tutoren. Vervolgens is bestudeerd
of er verschillen in studie-inspanning zijn tussen studenten in beide condities.
Daarna is onderzocht of, en op welke aspecten, het optreden van student-tuto-
ren verschilt van dat van staf-tutoren wanneer zij een groep begeleiden. Ten
slotte is onderzocht of er relaties gelegd kunnen worden tussen specifieke
kenmerken van docentgedrag en de uitkomsten in tijdsbesteding en leerpresta-
ties.

5 beschrijft de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Het
onderzoek betrof een veldexperiment dat plaatsvond in het eerste cursusjaar
van de studie Nederlands Recht. Het onderzoek werd in twee verschillende
onderwijsblokken uitgevoerd: de blokken "Rechtshandeling" en "Onrechtma-
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tig gedrag". Tijdens beide blokperioden werden eerstejaarsstudenten aselect
toegewezen aan een experimentele conditie (begeleiding door student-tutoren)
of een controle conditie (begeleiding door docent-tutoren). Tutoren werden
eveneens aselect toegewezen aan de onderwijsgroepen. Om verschillen in
leerprestaties op te kunnen sporen werd na afloop van ieder blok aan de
deelnemers, onder examencondities, een kennistoets bestaande uit 5 essay-
vragen voorgelegd. Om verschillen in tijdsbesteding, te kunnen onderzoeken
(nodig vanuit de veronderstelling dat studenten begeleid door studenten feite-
lijk compenseren door harder te werken) vulden de studenten tijdens elke on-
derwijsperiode een studietijdregistratieformulier in. Om verschillen in tutorge-
dragingen na te kunnen gaan, vulden de groepsleden tijdens de laatste week
van ieder onderwijsblok een vragenlijst in waarin hen een oordeel gevraagd
werd over het functioneren van hun tutor en over enkele andere aspecten van
het onderwijs dat zij in de desbetreffende blokperiode ontvangen hadden.
Tevens werden in de laatste weken van ieder blok aselect gekozen studenten
geïnterviewd over het functioneren van hun tutor.

In //oo/ü^rw/: 4 wordt verslag verslag gedaan van een studie naar verschillen
in leerprestaties tussen studenten begeleid door staf-tutoren en studenten
begeleid door student-tutoren. Aangenomen werd dat de studenten begeleid
door de staf-tutoren beter zouden scoren op de prestatiemeting. Deze hypo-
these werd gebaseerd op de veronderstelling dat de staf-tutoren over meer
vakinhoudelijke deskundigheid beschikken dan student-tutoren. Meting van
de voorkennis van de studenten voorafgaande aan beide onderwijsblokken
toonde aan dat er geen verschillen in voorkennis was tussen de studenten in
beide condities. De resultaten in beide onderwijsperioden toonden aan dat stu-
denten begeleid door staf-tutoren vergeleken met de student-tutoren niet sig-
nificant verschilden. Het onderzoek naar de leerprestaties met behulp van de
eindtoets had echter drie beperkingen. Ten eerste bestond de eindtoets slechts
uit vijf essayvragen, waardoor niet alle onderwerpen die tijdens de blok-
periode aan de orde gesteld waren geëxaminieerd werden. Ten tweede werden
de antwoorden per vraag slechts door één beoordelaar nagekeken. De be-
trouwbaarheid van de oordelen was daarom laag. Ten derde zou de gevolgde
beoordelingsprocedure onvoldoende sensitief kunnen zijn om feitelijke ver-
schillen tussen de studenten in beide condities aan het licht te brengen. Om
dit laatste bezwaar te ondervangen werd een deel van de antwoorden van de
studenten achteraf nogmaals zorgvuldig nagekeken en werden beide onder-
zoekspopulaties weer met elkaar vergeleken. Daarvoor werd de methode van
propositie-analyse gebruikt. Ook met behulp van deze meer analytische en
meer betrouwbare methode werden geen verschillen van betekenis gevonden.
Op grond van dit onderzoek werd geconcludeerd dat studenten begeleid door
staf-tutoren geen betere leerprestaties leveren dan studenten begeleid door
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student-tutoren. In de volgende hoofdstukken van dit proefschrift is gepro-
beerd een verklaring te vinden voor de afwezigheid van verschillen in studie-
prestaties.

In //oo/tfs/M& 5 wordt verslag gedaan van een onderzoek naar verschillen in
studie-inspanning tussen studenten begeleid door student- of staf-tutoren.
Centraal stond de veronderstelling dat studenten in de studentgeleide groepen
een mogelijk relatief tekort aan overzicht en diepgang bij hun begeleiders
proberen te compenseren door meer tijd aan zelfstudie te besteden. Op ver-
schillende wijze werd nagegaan of er inderdaad verschillen in vakinhoudelij-
ke deskundigheid bestond tussen de student- en staf-tutoren. Aan de tutoren
werd voorafgaande aan het blok waarin zij optraden een toets voorgelegd (de
zogenoemde "objectieve kennismeting"), tevens werd er aan hen gevraagd
aan te geven in welke mate zij zich meer of minder deskundig achtten met
betrekking tot de verschillende onderwerpen die in het blok aan de orde
komen (de zogenoemde "subjectieve kennismeting"). Wat de objectieve ken-
nismeting betrof bleek dat in het blok "Rechtshandeling" er geen verschil in
kennis geconstateerd kon worden, in het blok "Onrechtmatig gedrag" daaren-
tegen werd wel een significant verschil geconstateerd. Staf-tutoren bleken in
laatstgenoemde blok over meer vakinhoudelijke kennis te beschikken dan stu-
dent-tutoren. Wat de subjectieve kennismeting betrof bleken de staf-tutoren
zich in beide blokken niet deskundiger te achtten dan de student-tutoren. Ook
aan de studenten werd gevraagd in te schatten hoe deskundig hun tutor was.
De resultaten daarvan waren dat de studenten in beide blokken van mening
waren dat de student-tutoren als minder deskundig beoordeeld werden dan de
staf-tutoren. Geconcludeerd werd dat in de waarneming van de studenten in
ieder geval sprake was van een verschil in deskundigheid. Dat verschil zou,
zo werd verondersteld, kunnen leiden tot compensatiegedrag bij studenten
begeleid door student-tutoren.

Om na te gaan of studenten begeleid door student-tutoren meer tijd ge-
bruiken aan zelfstudie werd gebruik gemaakt van een tijdschrijfmethode,
waarbij de studenten dagelijks bijhielden hoeveel tijd zij aan hun studie
besteed hadden. De studenten vulden dagelijks op een tijdschrijfformulier in
hoeveel tijd zij besteedden aan zelfstudie voor en deelname aan de verschil-
lende onderwijsactiviteiten die in het blok georganiseerd werden. De formu-
lieren werden wekelijks uitgedeeld en opgehaald. De resultaten verkregen in
de onderwijsblokken "Rechtshandeling" en "Onrechtmatig gedrag" verschil-
den. In eerstgenoemde blokperiode besteedden de studenten begeleid door de
student-tutoren, zoals verondersteld, significant meer tijd aan zelfstudie dan
de studenten begeleid door de staf-tutoren. In de daarop volgende blokperiode
werden echter geen verschillen gevonden tussen beide condities. De veronder-
stelling dat studenten begeleid door student-tutoren compenseerden voor ver-
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onderstelde relatieve kennisachterstand van hun begeleider door harder te
studeren, is dus niet systematisch bevestigd en heeft slechts een beperkte
betekenis.

fc ó rapporteert onderzoek naar verschillen in optreden van student-
tutoren en staf-tutoren. Om na te gaan of ouderejaarsstudenten de tutorrol
inderdaad op een andere wijze vervullen dan stafleden, zoals in Hoofdstuk 2
verondersteld werd, werd een observatielijst over het functioneren van tutoren
geconstrueerd. Deze observatielijst werd aan de studenten voorgelegd. Er
werd dus aandacht besteed aan het feitelijk gedrag van de tutor zoals dat door
de studenten gepercipieerd werd. In het functioneren van de tutor werden
twee hoofdcomponenten onderscheiden: de wijze waarop de tutor omgaat met
de kennis die door de studenten verworven moet worden en de wijze waarop
de tutor een relatie met de leden van de onderwijsgroep opbouwt. Binnen de
eerste component, die de kenniscomponent genoemd werd, werden drie ele-
menten onderscheiden: "expertise gebruik", de mate waarin de tutor zijn vak-
inhoudelijke expertise gebruikte, "cognitieve congruentie" de mate waarin de
tutor in staat was zich in te leven in de denkwereld van de studenten en
"toetsorientatie" de mate waarin de tutor in zijn handelen gebruik maakte van
het feit dat iedere blokperiode afgesloten werd met een summatieve toets. De
tweede component, die de relatiecomponent genoemd werd, werd eveneens
onderscheiden in een aantal elementen: "autoriteit", de mate waarin de tutor
gebruik maakte van zijn gezag, "rolcongruentie" de mate waarin de tutor zich
inleefde in en open stond voor de leefwereld van de studenten en "aandacht
voor samenwerking" de mate waarin de tutor gericht was op het begeleiden
van de samenwerking in de groep. Voorafgaande aan het onderzoek werden
de volgende hypothesen geformuleerd. Verwacht werd dat de staf-tutoren
meer gebruik zouden maken van hun expertise en meer autoriteit zouden uit-
oefenen ten opzichte van de studenten dan de student-tutoren. Verwacht werd
dat de student-tutoren beter in staat zouden zijn zich in te leven in de denk-
en leefwereld van de studenten en dat de student-tutor in zijn handelen meer
gericht zou zijn op de bloktoets en meer aandacht zou besteden aan de sa-
menwerking van de onderwij sgroepsleden dan de staf-tutoren. Voor alle di-
mensies werden items ontwikkeld, gebaseerd op interviewverslagen met stu-
denten en tutoren, observaties in onderwijsgroepen, literatuur over tutorgedrag
en eerder onderzoek naar tutorfunctioneren. Betrouwbaarheid en constructva-
liditeit van de ontwikkelde beoordelingsschalen bleken bevredigend hoog te
zijn.

Het onderzoek naar verschillen in gedrag tussen student-tutoren en staf-
tutoren vond eveneens plaats in de blokken "Rechtshandeling" en "Onrecht-
matig gedrag". Aan het einde van elk blok vulden alle studenten de vragen-
lijst in. De resultaten bevestigden in grote mate de veronderstellingen. Staf-
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tutoren gebruikten hun expertise sterker dan student-tutoren. Hoewel dit
resultaat in beide blokken geconstateerd werd, waren de verschillen slechts in
het blok "Onrechtmatig gedrag" significant. Significante verschillen met be-
trekking tot de wijze waarop de staf en student-tutoren zich opstelden ten
opzichte van de studenten (autoriteit) werden in beide blokken aangetroffen.
Ook de hypothesen met betrekking tot cognitieve congruentie, rolcongruentie
en toetsoriëntatie werden in beide blokken bevestigd. Student-tutoren waren
beter in staat zich in te leven in de denk- en leefwereld van de onderwijs-
groepsleden die zij begeleiden dan de stafleden. Tevens maakten de student-
tutoren bij hun sturing van de activiteiten van studenten in de onderwij sgroep
meer gebruik van het feit dat de resultaten van de bloktoets summatief zijn
dan de staf-tutoren. De gevonden verschillen in deze domeinen waren signi-
ficant en relatief groot. Geen verschillen werden gevonden wat betreft de
aandacht van staf- en student-tutoren voor de samenwerking van de leden van
de onderwijsgroep. De gegevens verkregen uit deze studie bevestigden de
veronderstelling dat student-tutoren onderwijsgroepen op een andere wijze
begeleiden dan staf-tutoren. Uit de resultaten dringt zich een beeld naar voren
dat student-tutoren een beter idee hebben van de problemen die eerstejaars-
studenten hebben met het begrijpen van de leerstof en de eisen die aan het
leren van deze studenten gesteld worden bij hun intrede in het hoger onder-
wijs. Doordat ze beter in staat zijn "de taal van de studenten" te spreken
lijken ze ook beter in staat de leden van hun onderwijsgroep oplossingen aan
te reiken die door de eerstejaars begrepen kunnen worden. Staf-tutoren daar-
entegen lijken het leer- en studieproces van de studenten relatief wat meer op
een afstand te begeleiden. Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat hun
beeld van de wijze waarop zij indertijd hun studie beleefd hebben al eniger-
mate vervaagd is. Ze kunnen zich blijkbaar niet meer zo goed een beeld vor-
men van de problemen die de studenten hebben. Bij hun optreden in de on-
derwijsgroep stellen ze zich ook sneller meer corrigerend op naar datgene wat
studenten in de onderwijsgroep naar voren brengen. Daarbij laten ze hun
goed- of afkeuring over de inbreng van de groepsleden nogal duidelijk blij-
ken. Deze waardeoordelen beïnvloeden de mate waarin studenten zich vrij
voelen om aan de discussie in de groep deel te nemen.

In //oo/ifcruA: 7 wordt de veronderstelling geuit dat effectief tutorfunctioneren
niet in de eerste plaats een kwestie is van de vraag of de tutor een staflid of
een student is, maar van de vraag of die student of dat staflid bepaalde activi-
teiten onderneemt, gedragingen vertoont, die effectief zijn. De vraag die in dit
Hoofdstuk gesteld werd was: zijn bepaalde gedragingen, los van de vraag of
ze door een student dan wel een staflid worden vertoond, causaal verantwoor-
delijk te stellen voor de prestatie van de studenten? Aansluitend bij een cau-
saal model van probleemgestuurd onderwijs werd nagegaan wat de samen-
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hang en invloed was van de wijze waarop de tutor zijn expertise gebruikt, de
wijze waarop de tutor zich opstelt ten opzichte van de studenten in de onder-
wijsgroep, de mate van cognitief congruent gedrag van de tutor, en het func-
tioneren van de studenten in de onderwijsgroep, de hoeveelheid tijd besteed
aan zelfstudie, de mate waarin studenten geïnteresseerd raken in de leerstof
en de leerprestaties. In het model werd een centrale rol toebedeeld aan het
begrip cognitieve congruentie van de tutor. Wil een tutor het leren van de
studenten in en door het gesprek in de onderwijsgroep faciliteren dan zal hij
zich moeten kunnen verplaatsen in de denkwereld van de studenten. Hij zal
zijn stimuli om het leren te bevorderen, bijvoorbeeld de vragen die hij stelt of
de uitleg die hij geeft, op het denkniveau van de studenten moeten kunnen af-
stemmen. De tutor moet zich kunnen uitdrukken in een taal die de studenten
begrijpt. Verondersteld werd dat cognitieve congruentie van de tutor het func-
tioneren van de onderwijsgroep verbetert en dat dat op zijn beurt de leerpres-
taties en de motivatie van de studenten bevordert. Cognitieve congruentie op
zijn beurt wordt weer beïnvloed door kennis van het vakgebied van de tutor
en sociale congruentie. Sociale congruentie werd omschreven als het vermo-
gen van de tutor om een persoonlijke verstandhouding aan te gaan met de
student en het vermogen om de studenten ruimte te geven om zelf invulling
te geven aan hun leren. Voor een visuele weergave van het model zij de lezer
verwezen naar Figuur 7.2.

Via de methode van structurele vergelijkingen werd bovengeschetst model
getest. De resultaten van de padanalyse toonden aan dat het model goed
"paste". De expertise die de tutor heeft en de mate waarin hij zich kan ver-
plaatsen in de leefwereld van de studenten beïnvloeden in redelijke mate cog-
nitieve congruentie. Cognitieve congruentie heeft een sterke positieve invloed
op het functioneren van de onderwijsgroep. Dit betekent dat, naarmate een
tutor zich beter kan verplaatsen in de denkwereld van de studenten en aan-
sluitend daarop zijn leerbevorderende bijdragen geeft, de onderwijsgroep
beter functioneert. Het functioneren van de groep bleek de prestatie te be-
invloeden (zij het niet op statistisch significante wijze).

Op grond van deze resultaten wordt het hoofdstuk besloten met een be-
schrijving van enkele consequenties die deze uitkomsten kunnen hebben voor
het inzetten van en de begeleiding van tutoren. Voorgesteld wordt dat in de
onderwijsblokken alleen tutoren toegelaten worden die beschikken over een
voldoende mate van vakinhoudelijke deskundigheid. Ook dienen tutoren kort
na afloop van een blokperiode door middel van studentenquêtes feedback te
krijgen. Deze feedback moet betrekking hebben op hun optreden in de onder-
wijsgroep, de leerprestaties en de tijd besteed aan zelfstudie van de onder-
wijsgroepsleden en de gemiddeldes van de jaargroep. Het functioneren als
tutor dient bovendien deel uit te maken van de personeelsbeoordeling van de
medewerker. Bij de begeleiding van tutoren moet meer rekening worden ge-
houden met het feit dat cognitieve en sociale congruentie zo'n sterke invloed
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heeft op het leren van de studenten in de onderwijsgroep. Tijdens de cursus-
sen die voor tutoren georganiseerd worden, moet vooral aandacht besteed
worden aan de wijze waarop studenten kunnen helpen de leerstof te begrijpen
en toe te passen. Een centrale rol wordt daarbij toegekend aan de blokge-
bonden tutorbijeenkomsten. Daarin kunnen tutoren van elkaar leren op welke
wijze zij de problemen, waarop de studenten stuiten, benaderen en proberen
op te lossen.
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SUMMARY

In 1982, the Faculty of Law at the University of Limburg established a
curriculum founded on the principles of problem-based learning. Problem-
based learning is a process in which students gain knowledge by discussing
problems in small-group tutorials. The groups are guided by a tutor, usually a
member of the teaching staff.

In the academic year 1985-1986 the Faculty was, quite unexpectedly, con-
fronted with large numbers of students. Consequently, the teaching staff faced
the problem of insufficient numbers of staff tutors in relation to the number
of tutorial groups. The question arose whether one of the fundamental
principles of problem-based learning, i.e. small-scale groups, could be
maintained. One of the suggestions to preserve this principle involved the use
of undergraduate students as tutors. After full consideration, the Faculty
decided to conduct this experiment. Initially, the Faculty believed that these
students met with the requirements. However, doubts concerning students as
tutors developed after some research in one course. After reviewing end-of-
term exams, it appeared that students guided by undergraduates did not achie-
ve as high as those guided by faculty members. Based on this finding the
Faculty decided to thoroughly investigate the performance of undergraduate
students compared to staff members in the role of tutor. Their goal was to
investigate whether they differ in facilitating the students' learning process
and whether their performance leads to different study results.

The research presented in this thesis investigates the following questions.
First, whether academic performance of students guided by staff tutors differs
from academic performance of students guided by student tutors. Second,
whether study efforts of students in both conditions are similar. Third,
whether the performances of the staff and student tutors differ. And, finally,

153



whether a relationship can be found between specific characteristics of tutor
behavior, academic performance and the time students spent on their studies.

7 gives an overview of how the problem-based learning process is
arranged in the Faculty of Law. After a short description of several educa-
tional approaches from which problem-based learning has been evolved,
special attention is given to how students and tutors are involved in gaining
knowledge by the problem-based-leaming method.

One of the main characteristics of problem-based learning is the strong
emphasis on students' self-directedness. The first step to stimulate students'
activity is to have them analyze a series of carefully constructed problems.
This analysis takes place in a small group of ten students; the so-called
small-group tutorial. The objective of the group members is to discuss these
problems, to identify the relevant issues and to produce tentative explana-
tions. After an initial brainstorm and after considering everyone's ideas, the
students formulate learning objectives. These objectives are based on gaps in
knowledge, dilemma's and questions they encounter during this analysis. The
next step they must undertake is individual study. Within a two-day period
students study legal texts, look for audio-visual materials and consult faculty
members to gain a better understanding of the diverse aspects of the problem.
After this period of self-directed study, students return to their group for the
final step in the process. They discuss and exchange the information gathered
in their study and try to apply their newly acquired knowledge to the prob-
lem-at-hand.

These phases of problem-analysis, formulating learning objectives, in-
dividual study, synthesis and applying the acquired knowledge, do not always
proceed smoothly. First, as a novice entering into a new field of study, the
students have vague ideas about which explanations are appropriate for
certain problems. Consequently, their discussion can be rather superficial.
Second, group members formulate learning objectives that are too broad and
unspecified, thus hindering their individual study, third, problems can also
arise in the phase of synthesis. For example, students either insufficiently
discern the coherence within the subject-matter or have difficulty applying
what they have just learned. Moreover, they are unable to summarize in
broad outlines the differences and similarities of the several topics connected
with the theme of the course. Last, internal groupcooperation can be impeded
by communication problems which threaten its cohesion, task performance
and atmosphere.

To help the members of the small-group tutorials gain knowledge, every
group is guided by a faculty member, the so-called tutor. The tasks of the
tutor are twofold: to support the students in acquiring knowledge and ex-
changing information, and to stimulate their collaboration. For example, the
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tutor can help the students find the connection between different parts of the
course. He can assist the group in formulating clear and manageable learning
objectives. He can ask probing questions to stimulate discussion. And, if
necessary, he can contribute by giving subject-matter information, as well as
helping students evaluate their progress. Moreover, he can give them positive
feed-back about the way the chairman and group members communicate with
one another, encourage silent members and foster group development. Salient
in the performance of a tutor is facilitating the students' learning as opposed
to direct teaching. A tutors' activity must support students' autonomy.

The question whether undergraduate students differ from staff teachers in
their performance is not at all new. Therefore, C/?a/?ter 2 presents a review of
past research and possible hypotheses on efficient learning experiences where
students perform the role of 'teacher'. The outcomes of peers teaching peers-
research are contradictory. For example, some studies report better achieve-
ment for staff guided students, some reveal no differences, and others show
that student-guided students perform better on end-of-course exams. Several
methodological explanations are considered for these inconsistent outcomes;
differences in the classrooms' didactic approaches, differences in the mag-
nitude of the groups studied and differences in the manner of assessing stu-
dents' achievement. Some of the research, for instance, used multiple choice
questions to judge students' academic performance, while other research used
essay questions.

Hypotheses for possible effects or their absence of peer-guided teaching
are feeble. In the literature, several hypotheses can be found which indicate
why students guided by student teachers perform as well as or even better
than students guided by staff teachers. A first assumption is that the absence
of a teacher in a discussion group enables students to discuss more freely
with each other about issues. Some studies have shown that teachers usually
claim half or more of the talking time. By consuming so much time, students
are hardly able to express their ideas. However, in discussion groups where
students have to teach themselves, because the teacher is either absent or
withdraws himself from the discussion, the members of the group actually
benefit from helping one another. The assumption is that this activity expands
their knowledge. By doing so information will be more easily remembered.
The second premisse is founded on the idea that the knowledge structure of
the student-teacher is more comparable to the knowledge structure of the
students he guides. Because his knowledge is relatively at the same con-
ceptual level as that of his peers, the student-teacher will often refer to
linking concepts, relationships and facts that are part of the learners'
knowledge. As a result, the process of information exchange is more sup-
portive. The third hypothesis is based on the idea that students taught in a
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context in which they are guided by peer-tutors, become more motivated to
learn. Moreover, because peer tutors interact rather in a directly and per-
sonally way with the students, a safer and more secure learning environment
is created. In addition to these hypotheses found in the literature a fourth
assumption will be researched in this thesis. It is assumed that students
guided by student-teachers will compensate for their tutors' relative lack of
expertise by working harder during their individual study than students
guided by staff teachers.

5 describes how the research is done. It concerns a field experiment
in the first year curriculum of the Law Faculty. Two course units were
studied; "legal transactions" and "unlawful behavior". In both eight week
courses students were randomly selected to participate in either the ex-
perimental condition (tutorial groups guided by student tutors) or the control
condition (tutorial groups guided by staff tutors). Student and staff tutors also
were assigned at random to the tutorial groups. To discover differences in
achievement, all students had to take an exam under normal test-taking con-
ditions. To investigate differences in their study effort students filled out a
study time registration form every day. This was necessary to test the above
mentioned hypothesis that students guided by students try to compensate for
their tutors' relative lack of content expertise by working harder. To find out
possible differences in tutor behavior students had to complete a question-
naire in which they were asked to give their opinion about the performance
of their tutor and about some other aspects of the course. This was done in
the last week of every unit. Additionally, students of tutorial groups were
interviewed about their tutors' performance.

4 reports the study on differences in academic performance of stu-
dent-guided and staff-guided students in both courses. It was assumed that
students supported by staff tutors would perform better on the achievement
test. The hypothesis was that staff tutors would have more content expertise
than student tutors. After all, staff tutors would be better equiped to help their
students in analyzing and synthesizing the subject-matter. Once prior knowl-
edge had been assessed, no differences appeared between students in the
experimental condition and students in the control condition. The end-of-term
results in both courses showed no differences between students guided by
either student or staff tutors. However, their achievement on the end-of-
course test had some pitfalls. First, the end-of-course test only had five essay
questions, so it is possible that not all subjects covered during the course
were examined. Second, the answers to every question were judged by only
one teacher. Therefore, the reliability of the judgement was rather low. Third,
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judging procedure might have been insensitive in showing the differences of
students' performance in both conditions. To solve this problem an at random
sample of the answers of students was carefully screened by means of an-
other assessment procedure; the so-called method of propositional analysis.
Even with this more analytical and reliable method no differences between
either conditions were found. The results of each assessment procedure
suggest that staff tutors provide no better guidance to tutorial groups than
student tutors. However, the question still remains: Why do students guided
by student tutors, who have not as much content expertise as staff tutors,
perform as well as students guided by staff tutors? In the next chapter we try
to give an explanation for this phenomenon.

5 researches the differences in study effort of students in both
conditions. The hypothesis was that students guided by student tutors com-
pensate for a relative lack of expertise from their tutor by spending more
time on individual study. Differences in expertise between staff and student
tutors were assessed in various ways. At the beginning of the course, tutors
were asked to fill out a test which assessed their content expertise (the so-
called objective measurement test). They were also asked to indicate on a
scale how much expertise they thought they had with regard to the different
subjects offered in the course (the so-called subjective measurement test).
According to the objective test no differences were found between staff and
student tutors in the "legal transactions" course. However, staff tutors in the
"unlawful behavior" course scored significantly higher than student tutors.
With respect to the subjective measurement test no differences were found in
either course.

Students were also asked to estimate their tutors' expertise. In both
courses they indicated that student tutors had less knowledge about the topics
than staff tutors. It was concluded that the students perceived a difference in
expertise. According to the hypothesis that difference would initiate compen-
satory behavior of students guided by student tutors.

To test this hypothesis all students were asked to record every day how
much time they spent on individual study and attendance of curriculum ac-
tivities. The outcomes of study efforts in "legal transactions" and "unlawful
behavior" differed. In the first course students guided by student tutors spent,
as hypothesized, significantly more time on individual study than those
guided by staff tutors. In the other course, however, no differences were
found. Therefore, the hypothesis that students compensate for a supposed
relative lack of knowledge from their student tutor by spending more time on
individual study, is only of limited significance.
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The question concerning an explanation for the lack of differences in
achievement still exists. In the next chapter we try to find an answer to this
question by proposing the hypothesis that tutors differ in performance.

6 studies the question whether student tutors perform their role in
the same or in a different manner than staff tutors. A questionnaire about
tutor performance was devised to show the actual behavior of the tutor as
observed by the students. Two main components of the tutor role could be
discerned: The way a tutor handles the knowledge students must acquire, and
the way a tutor establishes a personal relationship with the members of the
group. Within the first component, the so-called knowledge component, three
different elements were distinguished. First, "use of expertise"; to what extent
a tutor uses his subject matter expertise to help students. Second, "cognitive
congruency"; to what extent a tutor is able to identify with students on their
own level when processing information. Third, "assessment orientation"; to
what extent a tutor stresses the end of course test to direct the students'
learning performance.

The other main component, the so-called relationship component, also
includes three elements. First, "authority"; to what extent a tutor exercises his
power to direct students' behavior in the group. Second, "role congruency";
to what extent a tutor is able to empathize with and relate to students' life
experience. Third, "focus on cooperation"; to what extent a tutor is interested
in the cooperation process in the group.

Several hypotheses about student and staff tutors' performance were
formulated. It was expected that staff tutors would use their expertise and
authority more frequently than student tutors. On the other hand, it was
expected that student tutors would be better able to empathize with students'
level of processing information and their life experiences. It was also thought
that student tutors would be more assessment-oriented and would be more fo-
cussed on the cooperation in the group. For all elements items were develop-
ed, on the basis of interviews with students and tutors, observations in
tutorial groups, literature on teacher behavior and previous research on tutor
performance. Reliability and constructvalidity of the diverse elements were
shown to be satisfactorily high.

The research into the differences between student and staff tutors' per-
formance was also done in the courses "legal transactions" and "unlawful
behavior". At the end of both units students answered the questionnaire. The
outcome confirmed the hypotheses for the most part. Staff tutors used their
expertise more often than student tutors. Although this outcome was found in
both courses, only the results in the course "unlawful behavior" showed
significant differences. Further, differences were found, in both units, with
respect to tutors' authority. Staff tutors exhibited more authoritarian behavior
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than student tutors. The outcomes concerning cognitive congruency as well as
role congruency were also in line with the assumptions. Both courses showed
that student tutors were better at understanding the nature of the problems
students faced in attempting to master the subject-matter. Student tutors were
also more interested in students' daily lives, study experiences and personali-
ties. All differences were significant and relatively large. Significant
differences were also found with regard to assessment orientation. Student
tutors used the end-of-course exam more frequently than staff tutors to direct
students activities in the small-group tutorial. Finally, no differences were
found with respect to tutors' focus on cooperation between the members of
the group.

In conclusion, the outcome of this study seems to affirm the assumption
that student tutors guide small-group tutorials in a different way than staff
tutors. From these findings, one has the impression that student tutors have a
better idea of the problems first-years have in understanding the subject-
matter as well as the demands that an university education requires. Because
they are able "to speak the language of the students", they appear more
competent to offer the members of their group solutions that first-years can
comprehend. Conversely, staff tutors guide the process of learning and study-
ing from a relatively remote distance. Probably, they are unable to visualize
the problems students have with knowledge acquisition. During the learning
process, staff tutors rapidly correct what students contribute to the discussion.
By formulating their approvals and disapprovals in a pedantic manner, staff
tutors have a chilling effect on students' participation in the discussions.

7 expresses the assumption that effective tutor performance is not
really a question whether a tutor is a staff member or an undergraduate stu-
dent, but rather whether student or staff tutors exhibit behavior that stimulates
students'learning. Therefore, the question investigated in this chapter is: Is
there a causal connection between tutor behavior and students' achievement.
In accordance with a causal model of problem-based learning, the coherence
and influence was researched of tutor's use of expertise, his social and cogni-
tive congruency, the groups' performance, students' time on self-study,
motivation and achievement. In the model a central role was assigned to
cognitive congruency. To facilitate students' learning a tutor must identify
with students' thinking process. His ability to help students is manifested by
using a terminology adapted to their level of competence. The tutor must be
able to ask questions and give explanations in a language students can under-
stand. It was presumed that cognitive congruency of a tutor improves the per-
formance of the small-tutorial group. After all, a better functioning tutorial
group should support students' motivation and achievement. Besides this, it
was presumed that cognitive congruency would be influenced by tutor's ex-
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pertise and social congruency. Social congruency was defined as a tutor's
interest in their students' daily lives and personalities on a personal, non-
authoratative level. Figure 7.2 shows a visual representation of the model.

The model was tested by the method of structural equations. The outcome
of the padanalysis showed that the model "applied" quite well. Appropriate
knowledge and social congruency were causally responsible for the emer-
gence of cognitive congruency. Cognitive congruency also exerts a strong
influence on group functioning. This means that the better a tutor empathizes
with students' thoughts and adapts his interventions to their level of under-
standing, the better the group performs and the better the results of students
are. Group performance influenced academic achievement (however, not in a
statistically significant way).

On the basis of these results, the chapter concludes with some recommen-
dations for instructional development, especially the selection and training of
tutors. With respect to selection several procedures are suggested. The first
one is to give only tutors with an adequate level of content expertise an
opportunity to be a tutor. The second suggestion concerns feedback. Shortly
after the end of a course, a tutor should be informed about his performance in
the tutorial group, the achievement of his students and their amount of time
spent on self-study. This should be compared to the averages of his col-
leagues that were also tutoring in that unit. The third suggestion concerns
recruitment policy. The performance of tutors should also been part of the
faculty's promotion and tenure.

With respect to the training of tutors, more attention should be given to
cognitive and social congruency. After a general introductory workshop on
the tutor role coursebound tutortraining should follow. On-the-job training
such as working with the actual problems to be presented to the students,
would give tutors a better idea of the specific cognitive problems students
will encounter. By informing each other how they try to help students solve
these problems, tutors can gain a broader range of possible interventions
which might effectively stimulate student elaboration and cognition.
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