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STEÜ./NGEN
be/ioren</ b// hef proefsc/ir/ff

Kwa/ife/f van k/in/sc/i onderw//5

1. Het systematisch evalueren van de kwaliteit van stages draagt
ertoe bij dat de kwaliteit voortdurend ter discussie staat.

2. Programma-evaluatie is geen garantie voor kwalitatief goed
onderwijs.

3. Een gedegen systeem van kwaliteitszorg bevat de evaluatie
van het proces en de evaluatie van het produkt.

4. Een systematische programma-evaluatie heeft meer kans van
slagen in een onderwijsorganisatie waaraan een rationalis-
tisch organisatiemodel ten grondslag ligt dan in een onder-
wijsorganisatie waaraan een natuurlijk organisatiemodel ten
grondslag ligt.

5. Instrumenten die in de praktijk gebruikt worden dienen in
samenwerking met die praktijk geconstrueerd te worden.

6. Ook voor het medisch onderwijs geldt dat de geschiedenis
zich herhaalt.

7. De hantering van een combinatie van relatieve, absolute en
zelfgerichte normen bij de interpretatie van evaluatiegege-
vens zorgt ervoor dat de eisen die aan de kwaliteit van sta-
ges gesteld worden reëel en haalbaar zijn.

8. The purpose of evaluation is not to prove but to improve.
Bron: D.L Sfu/fe/beam er a/. Eva/uaf/ng anc/ c/ec/s/onma/c/ng.
////no/s, 1971.

9. "Diagnosticians can be considered experts in the sense that
they are so persistent in using and having confidence in their
intuitive judgement".
8ron: N.P.C.A/I. Kro/. /n search of experf know/edge.
Proerscrir/rf: /(afr)o//e/ce UniVers/te/f N//megen, 7 992.



10. Academisch onderwijs moet leeren zien, leeren vergelijken,
leeren denken, niet vóórzien, vóórpraten en vóórdenken.
Bron: Jan P/eter He//e. -Arcfiief voor Geneesicunc/e, / 842.

1 1. Het gebruik van medische voorzieningen zal in de toekomst
voor een steeds groter deel bepaald worden door de mondig-
heid van de patiënt.
Bron: ftapporf van c/e commissie Keuzen in c/e zorg. Kiezen
en de/en, 's Gravenhage, 7 99J.

12. Onderwijsvernieuwing is in het politieke jargon steeds vaker
een eufemisme voor bezuiniging.

1 3. Zowel voor de taalverwerving als de culturele ontwikkeling is
het beter dat Limburgs sprekende ouders hun kinderen dialect
leren in plaats van Nederlands.

Ineke Wolfhagen
februari 1993


