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D@ Faculteit Geneeskund@ en Gerondheidswetensc6iappeul ('FGG) van de
Umivelrslteit van de Velrenkgde Arabische Emiraten (V A E ), een nrewwe opleidnng
geneeskulnde die Pas tiein Iaar bestaat, werd Qeconfl'onkerd met de bellat-igrîlke vraag
waarom het nodig was om vesanderiiigeii doos te vaelren in het cu~rriculnsm voor
geneeskunde De ~r'n~chre~ren
veranderingen betIraffen de invoering wan Pmbberilgestuurid
Ondeswils (PGO). Binnen I7ei o~derzoekIS PG0 zowel een hi~lpmiddelbij veranderingen. als
een hulprn~ddelbi] het identificeren van curriculum-problemen bil handhaving van de status
quo PG0 wordt nier aangeboden als een ueuvanging van traditioneel ondenw~js,maar als
een aanvubiling.
Meieen vanaf hel begin werd er blnnen de FGG geolpperd dat P G 0 wel un Canada,
de Verenigde Staten, Plustsalie en Nederland kon functioneren, maBr nietin heit MldidenOosten (Das, Eiriurdoc'li Li Mpofu, 1995). Al-uekdotisch bewi],s wees erop dat de
Yaculrteitsmedewerkers vonden dal de siludeniteln van de FGG riog niet zo ver waren dal ze
zelf de verantwoordelykheid voor hun sngen oi?deiw~]skonden dragen Er bestond grote
tw~fe'lover de vraag of de studenten van de FEG un staat waren om met P G 0 om le gaan
Men vroeg zich af of het wel zon had om P G 0 als onderwijs- en leesmethode te overvuegen
Aan de andere kant t-uad~dende beleidsmakers een idealistiscl? beeld van hoe Ihet mediisch
orrdewi~saan de FGG zou kunnen zijn De FGG beschouwde PGO - de bevordering van
zelfstudne en actief leren - alleen in Iheor~eals een van de groildbsginselen van het
curriculum Gezien deze achtergrond was hel nodig om veranderingen omzichtig door le
voeren. Daarom werd aan de FGG van de Unrwersiteit van de V A E P G 0 voor het eerst
gleintroduceerd un het eerste jaar van hei ciwrricu~liumgeneeskunde in de Module Inkolding i11
de Geneeskunde (MIG).
Het gedane onderzoek richtte zich op het bestuderen en bespreken van de
vernieuwingen, en op de continue dihaloog die door de verniieuiwingen op gang was gebracht
De vragen die in hel onderzoek werden belicht, waren de volgende
1 Zou B G 0 een gesclh~kteleesmethode kunnen zijn voor Arabische sludenteri in de V A E 7
2 Waren studenten in staat om PEQ op de juiste wijze toe te passen?
3 Wat waren de verdiensten van de nntroductue van een nieuw PGQ-proyramina aan do
FGGT
4 Was het concept P G 0 glernakkeli~kte begrijpen voor zowel de tutoren als de studenten7
5 Hoe emoeren de studenten het werken 1
i 1 een groep rni PG0 zonder enige ervarln~gte
hebben met hel eren rn graeper;?
6 $GO maakt gebruik van evaluatie van de bijeenkomst door de deebnemers h-lae nui'lticp
bvas zeIFevaluaiire voor studenten en hoe ervoeien de studenlcn zowel als de tiitoren de
zelfevalualie7
7 Had de mate waarin de sliudenieri het Enyels beheersten invloed OP de l n k ~ a c l l eIn d e
groepen?
Hoofdstuk 2 gaat over punt twee en werpt lucht op puni een Hoofdstuk 3 behandelt de
punten drie en vier In hoofdstuk 4 wordt. punt zes besproken Hoofdstuk 5 gaal over punk
dne en punl vijf Het laatste hoofdstuk - hoofdstuk 6 - belicht punl Teven en b e w f
aanvullende ~nformatieowelr punt &n en drie
Eerstejaarsstudenten geneeskunde werden tijdens de Module Inlefding tot de Geneeskunde
(MIG) willekeurig in groepen verdeeld Dc samenctellilng van de groepen moest voor de hels
d w ~ van
r
de MIG (hel hele academische jaar) ongewiilzigd blnjven Nuainnei~jken vrouwell~k
studenten kregen orn culturele en religielu~zeredenen gescheiden ondewijs
Effectiviteit wan de taken en geschlktheid van RGO als heermethode
In hoofdstuk 2 poogden de onderzoekers aan te lonen dal, gegeven een herkenbaar
~robleern, studenten in de f/ A E leerdoelen gerelateerd aan de themadaeiistellingen

ruimschootc konden identifeceren Hel. was een fundamentele noodzaak om te bewijzen dat
de cludeaiten van de FGG zrch met behulp van P G 0 konden wijden aian leerdoeren die
mogelijk richting zouden geven aan hun zeifcludie Dit zou beoordeeld worden aan de hand
van de mate van overeenstemrnnng tussen de daelsteilingen wan de tutoren en de door de
slbdenien cinlwikkeide ieeractiviteilen Gedurende &&n studiejaar werden er tijdens de MIG
ieerdoelen verzameld uil elk van de zes PGO-thema's Elk thema besloeg vier PGObijeenkomcten Deerdoelen werden ingedieeid bij een van de volgende vijf categorieen,
biologie, gedrag, bevolking, ethiek en kritische ewalualie Het feit dat er vijf categorieen
aangesproken konden worden, gaf ruimte aan het identificeren van een groot aantal
Eeerdoelen Na een analyse van de leerdoe!en per categorie beperkten de studenten zich tol
de voornaamste doclslellingenileerdoelsrr van elk van de vijf categorieen Deskundigen
kregen echter de beschrkking over de in eerste instantre verzamelde gegevens omtrent de
qeidentifrceerde leerdoelen
De deskundigen dre die mate van overeenstemming tussen de doelstellingen van de
tuloren en de door de studenten ontw~kkelde leerdoelen moesten beoordelen, waren
gerespecteerde en ervaren kliniekarísen en facultentsmedewerkers Deze desksindigen
wierkten ze!fslandig en waren op geen enkele wqze betrokken bel het onderwijs Om de
s~ub]ecXiviteitbij het vastsiellen van bovengenoemdle overeenslemming door de deskundigen
Ie beperken, werd "rjdens het onderzoek de toetsing ook door twee onafhankelyke
deckundegen ulitgevoerd Met behiulp van Kappa-coefficienlerr werd de mate van
ouereenstemminy tussen de antwoorden van de deskundigen bepaald De resulterende
verdeling van 0,49 tot Q82 wijst op een geiniddeld tot substantieel niveau van
overeenstemming
Voor vier van de zes PGO-themla's was er een overeenstemming van 100% kussen
de leerdoelen en de thernadoelicteliingen Bij alle groepen varieerde de mate van
overeenstemm~nc(tussen leerdoelen en VhernadoeYstelEingen vala 55% tol liOOOrO (C11,4%
gemiddeld) Voor de overige twee thema's, welke ook de twee thema's waren waarmee de
studeiilen a~lseerste kennismaakten, varieerde het overlappirigspercentage bij het thema
Gezondheidszlorgsysteem van 55% tot 85% (76,25% gemiddeld) en bij het thema Omgeving
en Eezoridhend was het oveslappingspeicenlage volgens de beoordeling 73% tot 94%
(87,25% gemiddeld) Er waren geen doelstell~ngendie voigens de groepen totaal met aan1
bod waren gekomen, hoewel aan sommige doeislellrngen binnen Gezoindheidszorgsysteem
en Omgeving en Gezondheid slechts oppeirulakkrg aandacht was besteed Die resultaten
toonden aan dat de stiudenten van de FGG wan de Unversitert van de V.A E. in staat waren
om leerdoelen te identiíiceren die betrekking hadden op de doelstellingen van de faculteit
Alleei? bij de laalste vier PGIO-thema's was er 100°:o overeenstemming tussen de
doeirlellingen van de Eu!oreii en de door de studenten onlwikkelde leerdoelen Daarui! werd
gecoilicludeei'd dat de rilogeltjke oppervlakkigheid bij het behandelen van de doelstellingen
aan liel begin van de PGO-ervaring hel gevolg was van het feil dal de studenten en tuloren
geen ervanng hadden iiiel P G 0 Aan de andere kaiit zou liet kunnen dat de Laken van
i-r-ialigekwal~leitwaren
Een aantal aarrdachicpui~lenwerd naar aanleiding van het onlderzoek naa: voren gebracht
I j Acl-il van de twaalf deskundigen vonden dat er te veel leerdoelen geidentuficeerd werden,
voorai in de categorieen biologie en bevolkin~g In de overige drie PGO-categorieen
werdeni mluider leerdoelen geidentificeercd
2 ) Bij liet Ihema Gezondhe~dszoi'gsyste~~?i
werd 1Lr,Ci0/~ van de leerdoelen dne volgens de
deskcindigen geei? verband hielden inet de tu?ernadoelstelli17gengezien als tolaal
irrelevant voor de tl-renïadoelslell~nget~
Helzelide gald voor 3% van de leerdoelen in Qmgevii-ig en Gezon~dheid De vraag was
waaiom de sli~denlenr o veel leerdoelen identrficeerden Hield dit verband met de kwaliteut
van de laken, hoewel deze warei? samengesteld op basrs van de doelstellangen van de
facmlleit~ De afdeling Illedisclh Oaidemiijs startte ontwrkkelnngstsainingen voor de
fac~ilteitsr-riedewerkersnaar aanleiding van de genoeinde twijfels omtrent de kwaliteut van de
tl7ernadoelstelli1igen en de kwalnleit van de taken Er werden vraagtekens gezet bij de
kwaliteit en de effecitivileiii van de daelstell!ngen wan de Module lnle~ding tol de

Geneeskunde 81s fhemadoels'Eel1rngcn invloed laadden op de taken die op die doelsleliri~gen
waren gebaseerd, dan zou de kwalrteit van de taken dre in MIG werden gehau~klook nader
bekeken moeten worden
Aan de andere kant hadden de studenten van de FGG de neignng om meer
leerdoelen te identificeren dre verband hle'lden rnet de biologischeJfysiolagische kant en de
bevolkingsaspecten van de laken, en minder leerdoelen die verband haelden rnet ethische en
gedragsmaligle kwestaes en kritische ewaliuatie Dit weerspiegelde bevindingen van Dolfrians
(I 994), waaruit bleek dat geneeskundestudenten meer geinteresseerd waren In biologische
en palhofysiolog~schelieerdoelen dan rn sociale en psycholagische doelen Met andere
woorden, de studenten van de FGG wan de Uiniwersiteit van de V A E vertoonden
gelijksoortig gedrag als studenten geneeskunde in andere Iiandeii Aan de andere kalnt
warerl er tutoren die opmerkten dat studenten van de FGG de betekenis van deze PGOcategorieen wellicht niet voldoende hadden begrepen Deze rnogel~hkheidi.noest verder
onderzocht worden In hoofdstuk 3 wordt het unricht van tutoren en studenterr in de diverse
PGO-dimensies besproken
Met onderzoek dal in hoofdstuk 2 wordt beschreven had aangetoond dat studenten
van de FGG heel goed in staat waren om de relevante leerdoelen te ideiitrfice~reiriSe waren
in staat om PG0 op de door de moduleplannlngsgraep bedoelde wyze koe te passen. Wat
hei identifaceren van beerdoelen betreft, was P G 0 een geschikte leermethode Maar af
leerdoelen na identificatie tot het juiste leer- en examensucces zouden leiden, zou nader
oiiderzocht moelen worden
EPegrijpelljlnheiid wan PGiO-dimensies en de verdienste van P G 0
In hoofdstuk 3 probeerden de onderzoekers de verdiensten van een PGCPpragramrna te identificeren Verder werd bekeken in hoeverre de diverse aspecten wan P G 0
doar zoweli studenten als tutoren begrepen werden Een dergelijk oi~dei'zoek was ~iodig
g~eziende eerder vastgestelde tegenstand en scepsis omtreiit PG0 aan de FGG In
hoofdstuk 2 werd tkv~jfelgeuit over de vraag rn hoeverre studenten de diverse PGOdimensies begrepen.
Een vragenlijst die was opgezet door Majoor, Schmidt, Snellen-Balendong, MousX,
Stalenhoef-Halling (1990) werd aangepast voor het onderzoek De vragenl!jsl maakte
gebruik van een vqipiunts-Likert-schaal verlopend van volledig mee eens tot volledig mee
oineens De vragenlilct behandelde het volgende, de male waarin PGO-dimensies door
studenten werden begrepen, wanurt het gezichtspunt van mwel sludenlen als tu!oren, de
nieningen van de tutoren over stucfenfen en P G 0 (in aanvullende vragen voor Iwtoren~),
vragen over studenlen en P G 0 (aanv~~llende
vragen voor studenten) Ell vrager1 van de
vragenlijst wereilen zowel aan de PGO-lutaren als aan de PGO-studenten gesteld
De antwoorden van de tutoren liepen op van nauwerjks enige consensus rn lhet eerste PGQthenra Lot de grootst mogelijke consensus ui? hei laatste PGO-thema Die antwoorden val? de
siudenten, daarentegen, varacerdeIn meer per thema De grootste consensus bij de
studcruten was in het eerste PGO-thema, Gezondlieidssorgsysiteem (slandaarddevtstlle
3 40) De minste consensus was er in het iweed~eRhe~rna Alfernalieve en Islamitische
Geneeskunde (slandaardd~eviaiae6,29) Wat de diverse PGO-dlinieiisie~betrof, waren de
lutcren verbaasd dat de conservaEieve Islarniliscbe achlergrond van de stude~ilengeen
belemmering was voor het behandelen van ethische en andere perspeclieulcni van
leerdoelen op het gebied van drugsrnisbru~kof aborhs, die belrukking lradden op hei Ihema
Allernatieve en Islarnniiische Geneeskunde Het PGO-gebied dat sludenten mcpeil~jkvonden
om te begrijpen, was het concept krutrsche evaluaiiiie Sommige Luloren ontbrak hel aan
recente ondersteunende onderzoekskennis over aspecten van hel te bestuderen thema, en
OOK over het concept krstische evaluarie zelf Hel onderzoek wees d e s!udenlen op een
leemte in plaail.selsjk onderzoek op een groot aantal. gebieden, en veslrgde tegeiijkep"lijd de
aandacht ap hel feit dat het sommlge futoren ontbrak aan recente crnderzoekskennis op
speci.fieke gebieden Het meest verolntrusfcnde - vanuit Iret gezichtspunt van de studenten dat uil he: onderzoek n~aarvoren kwam, was dat binnen elk van de vijf PGO-thema's enkele
aspecten van het cw~riculumwell~ichiniet waren behandeld Ons onderzoek had bezwaren

geídenlrflceerd dse an andere ondersoeken waren gerapponeerd Ander onderzoeken gaven
aan dat het onvermogen om leemten rn kennrs aan te wijzen een verschijnsel is dat PGOstudenten in andere delen van de wereld eveneens verontrustend vonden (Woodwaral P1
Ferrier, 1982) Verder lieten studenten [n ons onderzoek blijken dat ze geen enxaring hadden
met het werken In groepen De onderzoe~kcresiultatmgaven alleen in het eerste thema Gesundheidszorysysteemi - significante verschillen aan tussen de antw~ordenvan de
tutoren en de studenten (p<O,OC)C()
De helfl van de tutoren betwijfelden of de studenten wel naar relewante literatuur hadden
geoochY Er werd aangegeven dat dit brj sommige studenten verband hleld met hun beperkte
beheersing van ket Engels Opmerkingen van de studenten in antwuoo~rdop open vragen
weerspiegelden hun vrees dat het Engels een belemmering zou zijn bij communicatie in
groepssit~uatles De beheersmg van het Engels in combinaire met actief bijdragen aan PGOgroepen werd daarom aan nader onderzoek onderworpen Dit wordt besprokeii in hoofdstuk

E;
M1etonderzoek toonde aan dat de atludenten de PGO-dimensies voldoende begrepen, met
uitzondering wan de categorie ilritische evaluatie. De be~orgdb~e~d
om leemten in de kennis
was niet iets wat alieen bij studenten van de FE6 wan de Unrversiteit van de 'V A E
vdorkwam De kritische evaluatie was een kwestie dra aangepakt moest worden ten
behoeve van zowef tutoren alc studenten De bezorgdheid bij de tlutoren over bepaalde
aspecten van het gebruik van de Engelse taal was een kwestre die nader onderzoek
verdiende en dit komt in haofdstuk B aan bod De studenten gaven aan dat er een gebrek
was aan recent en plaatselgk onderzoeksimatenaal op een groot aantal gebieden. Drt was en
is aen belangrijk vraagstuk Het vereist de betrokkenheld bij en steun voor onderzoek in de
V A E op het gebied van gerieeskunda en gezondheidszorg, nret alleen van de FGG, maar
ook van het bsdrijfsleven, van particuiliere insle!lingen en van de overheid van de V A E zelf
Zelfewaluaities en tutarevaluaties bij oride~.lwijcgroepsbijeenk~msten
in PG0
Zelfevaluaties en tutorevaluaties zijn een nntegraal deel van de ondewljsgroepsbrleenkomcten binnen het PGO-proces Anekdotisch bewqs aan de FGG gaf aan dat dit een
gebied is dat veel spannungen teweegbrengt bij de deelnemers aan het PGO, zowel bij
tutoren als bij studenten In de Interaituur zijn gegevens aver ervaringen met zelfevalwaitte in
P G 0 schaars Aangezien selfevalwatue in P G 0 een belangrijke en regelmatig voorkomende
gebeurtenis is, was dit een belangrijk gebied om nader te onderzoeken Het doel van dit
onderzoek was het vaststellen van verschillen tussen zelf- en ituEorevailriatie wan de
st~vdloresultalen tijdens ondei7~rijsgrioepsbijeenkomstenbinnen P G 0 Verder werden de
meningei? van de studeliiten aver relfevalualse belicht, en werden de sesultaleu? van de
evailualie vergeleken met de siuidieresullaten aan het eind van het jaar
Tij~denshet onderraek werd gebruik gemaakt van een formulier dat van Rangachari
evi Cu-anksl'law (1992) was overgenotmen. Vijftien pwlnten op kief formulier
vertegenwoordigden &&n van de vijf volgende categorieen verantwoordelijkheid,
iiifornaatiewer\nrerk~ng~
communicatie, kr~itischeanalyse en selfibev~wstz~jn
Aan elk punt mloect
@lei7score van Y tot 5 gegeven warden, van rnee oneens tot mee eens Verder werd er
gevraagd aili op het formulier aan Ae geven wal de totaalbeocprdeling was en om te reageren
op liet nut van zelfevaluatie in PG0 De gegevens werden verzameld tilden5 vIijf PGOtlierna's gedurende twee studiejaren,
De r@sultatentoonden aan dat er i17 de twee jaar bij het vergelijken van de zelf- en
twlorevaluaties allee11 statistisch sic;nificanta verschillen gevonden werden b4 de catega:re
verantwoordelijkheid in 'l994, en bij de categorie selioiewustznjn in 1995. De
eel;levaluatlescorcc van sludenten en die van tutoren vertoonden een redelijke mate van
Csngruentie. wat bewees dat de studenten ach bewust waren van hun sterke en zwakke
puinteai Weider looiide dit aan dat op de meeste gebieden in PG0 de zelfevaluatie van de
studenten net zo streng was als die door de tutoren De totaalscore d ~ ede studenten voor
hun studieresultaten gaven, had een significant hoge correlatie met alle categorieen
(p=X,OiOil) De to!aalscore die de tutoren aan hun studenten gaven, vertoonde geen

correlatre met de totaalscore van de sludenterr, niet uilzondertrig van de categorie
verantwoordelijkheud
Tachtig procent van de sludenten en SlloSnwan de Y~torenvoi?d Ikei uitvoeren van een
zelfbeoordeling en een vergeliijking van de zellevau~atiemet de tutorevaiuatie bevorderlijk,
aangezien het niet alleen de PGCP-doelshelBlngen dundelijk maakte, inaar ook bepaalde
aspecten van de PGO-evalwabe en dei rol van de student hielp verdwidelujken Desondanks
werd het invullen wan formuiieren ars te tijdl-avefld ervaren en waren studenlen erop tegen
dat zelfevaluataes voor suminatieve doeleinden werden gebruikt Tijdens ons onderzoek
waren de zelfevalwatiescores van de studenten vanaf het begun larnelijk hoog. wat wees op
een hoge mate van zelfveflrowwen Uit ander onderzoek, zoals dal van Rezler (1989) en
Wooliscrofii, BenH~aken& Calhoun (1993), bieek dak de zeifavaluatiescores Loenanwn
naarmate de studenter: zich over een bepaalde periode ontwikkelden Verder bleek urt ons
onderzoek dat de totaalbeoardeling bij mannelijke studenten slgnifi~anthoger lag clan bn]
vrouwelijke studenten (p<0,0001). Dit werd geinterpreteerd als een gevolg wan de verschillen
tussen de mlanier waarop mannen en vrouwen situaties omtrent het evalueren van prestatles
benaderen Me! betrekking tot de schriftelijke examens in de vorrn van Aangepaste
Essayvragen (AEV) aan het eind van het jaar was er geeln signiificante correlatie lussen de
prestatiiescores van de studenten en zelf- of tutorevaluatiescores voor alle categorieen en
voor de tataalbeoordeli~g.Er werd gevonden dat voor de AEVk andere vaardigheden nodigl
waren, roalls een goede beheersing van het Engels. De relatie tussen de Engelse taal en hel
actnef bijdragen aan PGO-groepen wordt in hoofdstuk 6 nader ondersochl In ons onderzoek
kwamen high ach~eversniet naar voren, de zelfevaluaties van h~giSnen [OW achsevers waren
vergelijkbaar. CDtl was in tegenspraak met de bevindtngen van Boud en Falchikou (19891, die
constateerden dat studenten die goed presteerden de neiging hebben om hun prestatie te
ondersclratten en dat studenten d ~ eslecht presteren hun preslatiie overschatten
Het onderzoek had duldelijk aangetoond dat studenten niet allieen in staat waren om
verantwoardelijkhsla te tanen door het aanvaarden van zelfevaluatie als onderdeel wan
PGQ, maar ook dat ze in slaat waren om hwni vaardigheden vast te stellen in
overeenstemming met huin 'tutoren Wet u~twissel~en
van evaluatierapporten werd gezien als
een hulp bij het ontw~kkelenvan vaardigheden zoals zelfanalyse en kritische evaluatie bij
studenten - belangrijke vaardigheden voar heit beroep wan arts Voos tutoren was het een
kans om vast te stellen welke studenten weinig en welke te veel zelfvertrouwen hadden en
om daarop in te spelen. Hoeweli de studenten voorlieen alleen ervaring hadden met
trad~tioneleondenuijsmodellen~,die autoritanr waren en waarblj de docent centraal stond,
vergemakkelijkten nieuwe anderwxnjsbenad~erinigenzaals PG0 de onfw!kkelnng van een
gevoel van "leren voor het leven," zelfevaluatie en evaluatie door medestucbenlen, wal op de
lange termijn zo belangrllk 1s voor her beroep wan arts Verder onderzoek op het gebiiad van
P G 0 en Engels werd gewenst geacht, alsmede op hel gebied van zelfeva!ualre en krilische
evaluat~ena het afstuderen

InizIcht: in het functioneren in een groep bij PGO
PG0 vii-idt plaats iln kleiine groepen van 6-8 studenten Onderzoek dal gemld is aan
hei ontwikkelen van vaardigl-redein omtrent het functioneren-t in een groep is n~oodzakelijk,
aangezen elie nweste gepubliceerde onderzoeken zich beperken lot de o~ntw~kkeling
van
cognitieve vaardigheden in gevallen waarin eerdere ewaring met he: werken in groepen
beperkt is - zoals aan onze FGC van de Unrwersiteil van de V A E - IS het belangrijk voer de
eerstejaarss:udenten geneeskunde dat groepsdynam!ek wordt bestudeerd In onderzoek 2
(hoofdstuk 3 ) gaven de bevindingen aan dat er behoefte was aan het bestuderen van hc'l
groepcfunctioneren in kleine onderwijsgroepen
Het doe! van dit Iweede onderzoek was het onderzoeken van de meniingeii van
stuldenten en tutoren ovcr dc groepcdynamiek Iljdens ondewijsgroepsb~~eenikamstenDe
volgiende vraagstukken werden behandeld wat waren de belangrijkste en wat wairen de
ninnst belangrijke diinensies van groepsdynarnlek volgens studenten en kuloren In
andervvrjsgroepen7 En wat waren de verschillende visnes van studenten op groepsdynamiek
van het eerste tol en met hei iaaiste PGO-thema, en op welke manier versc!?i!den de;

meningen van de vrouwelijke en 6ii.v mannelijke studenten mea betrekking tal het
functnoneren van de groep7
De studenten kregen PGO-orienlat~een maakien kennis met de principes van het
lexen in groepen, bestudeerden de rollen van graepsieden, groepsregels en ket effectlef
functioneren in groepen Vervolgens doorliepen r e de "trrrggers'ban de opeenvolgende
thema's met behulp van het PGO-proces zoals beschreven in Das, M ~ r d o c h8 dlpofu (1 995)
en toegepast aan de Universiteit van de V A E Na afsluiting van elk thema vulden de
studenten een vracpenformulrer mei betrekking lot groepsdynamaek fn De tutoren vulden een
soortgelijk larrnulrer met open vragen in Het vragenformulier was in aangepaste worm
overgenomen van T~pping,Freeman & Rachlis (19195) De acht voorn~aarnslecategorieen die
aan bod kwamen waren, fysiek klrmaat, emotioneel kilmaat, betrokkenheid, interactie,
cohesie, productrviteit, die student ais groepsleider en de tutor als procesbegeleider
De resultaten toonden aan dat aspecten dra verband hlelden met het fysieke klimaat
door de studenten hel minst bellangrijk werden gevonden, maar meer dan 70% van de
Lutsrera beschouwde het fysreke klimaat wel als erg belangrijk Te grote Yesriuimtes,
ondewgdelujke verlichl~ngvan due ruimtes en ondeugdelijke aireondilioning waren problemen
die voor de tutoren m a a r wogen De tukoren waren ook minder telerant ten opzichte van het
moeten verplaatsen van meubilair voor aanvang van de bijeenkomst, studenten die te raai
op de ondervvijsgroeps~blleenkomslen
verschenen en ander oponthoud dat door studenten
werd veroorzaakt
BIJ het bespreken van de visies op de groepsdynamiek gaven de PGOi-studenten er
de voorkeur aan om afwijkend gedrag binnen de groepen re negeren, in plaats van hun
m~edectudenterraan te spreken op het niet doen van huin huiswerk, het domineren van de
groep of het h~erhaaldelijkte laat zijn voor bijeenkomsten De aanwezigheid in een groep van
een overheersend1 persoon of een dominante subgroep vonden de groepsleden niet
bezwaarlujk De burtenlandse tutoren, daarentegen, vonden de onwilligheid van de studenten
om afwijkend gedrag binnen de groep aan de kaak te stellen moeilijk te acceptereln. Uit het
onderzoek bleek dat facwlleitsmedewerkers en studenten op verschillende manieren me't
dergelijk gedrag omgingen De faculteiEsmedewerkers hadden hun eigen wooropgerette
ideeen over wat belangrijk was voor het harmonieus functione~renvan de groep, maar de
studenten liaddien daar totaal andere meningen over De bevandin~genwezen op de behoefte
om vanaf hef: begin duidelujkheid te verschaffen over de volgende zaken. te laat komen op
bijeenkomsten en afwezigheid Dit is belangrijk, aangezien het volgens de cultuur van de
V A E acceptabel is om een half uur later dan afgesproken op een afspraak te verschuj~en
Niet alleen tljdsns het eerste: thema, Gezondheidszorgsysleem, maar ook tijdens de
daaropvolgende Iheina'cn waren aspecEen va~ninteractie in groepen, zoals communucatre en
l~ilisteren,belangrgke kwesties voor de studenten De rnogelilke reden~envloar p~oblemenmet
zilii complex Vri~eli1kcommuniceren in een tweede
bepaalde aspacten van cornmi~~nicatne
Inal - Engels - die de studenten alleen binnen de ondewi~sinsteliing spreken, brengt
problemen nmet zich mee In landen waar de cultuur vrouweili aanmoedigt om liever alleen
met andere vrouwen om te gaan, wordt er van viauwelijke studenten aan het begrn van hun
nieclische opleiding en training een nogai complexe persoonlilke aanpassmg gevraagd Er
van hen iihrordt verwacht dat ze vrijelijk bijdrageil aan een groep inet tutoren die wellicht niet
alleeli buitenlaiiders, naaar ook inog vaIn hel m~annelijkgeslacht siIn Het ontwikkelen van
vaardigheden op het gebied van "het om de becirt het woord nemen'"n
'Yuisicren r!aaiF
elkaairs bijdragen" werd als belangrijk beschouwd. maar niet aitijd toegepast door de
groepsleden. Problemen rond communicatie die rn ons onderzoek vastgesteld weIrden,
weorspiegielden de Sevundingen van Ha~rrison, Glasgow & Towniserid (1996) en Swadi
(19917), wat aangeeft dat er wellicht behoefte is aan een training in comrnunucatreve en
sociale vaardigheden die parallel aan he.t PG0 wordt gegeven err dle de studenten
gedurende hel zeveiljarige medische curriculum volger! Het Skillslab van de FacuifeiE der
Geneeskunde van de Universiteit Maastricht biedt een programma voor communucatieve
vaardiglieidstrarninig dat van het eerste tol en [net het zesde jaar wordt gegeven, met een
geleideli~ke toenaiale wan compRexiteit van de vaard~gheden waarmee de studenten

kennismaken e~nmet een geleidelijke toename van de cornplex~iier!van prakti~ksitiualhes(Van
Dalen. Zuidweg 8 Collet, 1389)
Ten slotte werden in het huidige onderzoek twilfels omtrent de r09 van de
gespreksleider versus de rol van de docent als tutor in PGO-groepei? geidenliljceei-d Dit
was een gebred dat in de toekomst nader anderzacht diende te uuardeai 511meer dan 50%
van de punten op de vragenl~ilstbleken er geslachtsgebonden verschilten te srjn (p.i0,0001)
Yrouwelijke studenten concentreerden zich OP leren en resultaten, tewijl de mani~eli~ke
studenten graag de kans wilden hebben om zelfstandig deei te nemen binnen de groep
Deze verschrlllen werden aangeduid als cultuurgebonden, wat ook bleek uit eerdere
onde~soekdoor Galagher (1993)
Het onderzoek toont de tegengesteldhelid aan i17 de manier waarop die
facuzllertsmedewerkers en de studenten beiangrijke vraagstukken rond gsoepsdynainlek
interpreteren Het weerspiegelt eerdere bevindingen over het belang van he2 onlu!rkkelen
van commwnrcatieve vaardigheden voor studenten Hel IS voiledrg beschrijvend badoard en
het slaagt erin om aan te konen hoe in P G 0 houding en eerdere ervaringen het funclionercn
van een groep kunnen beinvleeden Het onderzoek geeft aan dat wat de studenten betreft
de perceptie over hoe een groelp functioneert beinvloed ka11 worden door cullurele
erwaringen en verwachtingen Vernieuwende ondewijsn~ethodo1agieBnzoals PGO laten, In
tegenstelling tot traditioneel ondewqs. de vefivachtiirigen van zowel studenten als tutoren
beter tot uiiltdrwkking komen In PGO-snti~iatieswaarin tutoren en studenten verscliiHende
culturele achtergronden hebben, zijn het niet alleen de studenten die "leren te Aeren'Vn
kleine PGO-groepen Ook de tutorei7 profiteren van de ervaring doar meer te leren over laun
ergen mannelrjke en vrouweluke studenten
Vertrauwdheid met de Engelse taal en groepsinteractie bij PG0
Het onderzoek dat wordt beschreven in Iioofdstuk 6 richtte zich op de kwestie
omtrent de mate van beheersing van hel Engels en de rnteractie brnnen PGO-groepen
Verder is geprlobee~rdom de factoren die d~c m~ate wan beheersing wan het Engels
bennvloeden, weer te geven en vast te stellen of deze factoren ook ~nvloedhebben op de
deelname aan de PGO-groep Iin de hoofdstukken J, 4 en 5 weirdcn uiteenlopen
viraagstwkken belicht waaruot bleek dat geneeskundestudenten enlof faculteitsmedewerkers
vreesden dat een gebrekrcige behee~srngvan hel Engels een belemmering z o i ~zijn voor het
actief bijdragen van studenten aan g~raepsdiscussiec,interactie en communicatie iin PG0 in
het algemeen Het was van belang dat gepoogd werd oiri de aspecten van de beheersing
van hel Engels nader te onderzoeken en om aan te tonen of PEO een geschikte
leerinielhode was voor de Arabische studenten van de Universiteit wan de V W! E
Er bleek een grote lacune te zijn in de Uileratuur nliel betrekking tal de betleersing wan
het Engels van personen voor wie Engels met de eerste taal is, omdat de ineesle
gepubliceerde onderzoeken waren uitgevoerd rn westerse landen waarbij de
ondcrzaeksgroep ui"Euuli!enlandse studenten bestond, of uit imiriigranlen dic in een land
woonden dat niet hun geboorteland was Het kiii~digeonderzoek werd uilgevoord i11 oen
anstellling voor medisch onderuurls waar Engels de ondcrwrijstaal is en waar alle sludenten
Arabisch zlpn en in hun eigien land Engels als tvwcede taai hebben gesiludeerd Di@
bevindingen zouden daarom zowei nationaal a!s rnterna?iorhaalvan groot belaiilg zijn
Aan het beg~invan hel voorbereidend jaar werd ee~slejûarssludenlenyenceskundc
een TOEFL-test (Test of English as a Foreign Lai-iguage) afgenomeri Verder kregeir ze een
vragcnlilst die tot doel had een beeld le krijgen wan dc nieuvde lichting
geneeskur3deslwdenten De TOEFL-lecl meel l~u:slowaardigheid zrnsbouw schrijfvaardigheid, wocabulaiie en grammatica Met behulp van een interactie~nrwcecandlysewerden de
onderzoeksgroeperi tijdens PGO-bijeenkomsten geobserveerd De unlcrac!iepror;esanaiyse
rs gebaseerd op de in de jaren ?rijitig door Balec ontwikkelde lnlera~I~cpiocesainalyra
(!Pk]
(Baies 1950) De codecategorieen en scoresyslemer-r benadrukkeri eien?enldiic eenheden
van interactie Aangepaste IPA-gegevens werden verkregen van Iutor(enj de
gespreksleider de notulist er1 groepsledcn voor de categorreen 'Vraagt", "Geeft",

"Verduidlelflkt hei: Engels". "&ekl verduiislelijking van hei Engels", '%rabisch" 'fl "Totaal"
tijdens vier van de vijf $GO-thema's
De gernrddclde "lobale TOEFL-score lag bij de vrouwelijke groepen aanme&eili~k
i.ioger [x=488,20, SD 42,371 dan bij de mannelijke groepen (x=439,96, SD 69,201 Hel
verschi1 was echter n ~ esign~f~cant
t
Uit de resultaten bleek dat naarmate de TOEFL-score bij
de v r o u ~ e I ~ j kstudenten
e
lager was, het. m~inderwaarscihejniljk was dal r e infarmatie zouden
geven af erom zouden vragen Drt was niet het geval in de mannelijke groepen Voor zowel
mannen als vrouwen bestond er een hoge carrelatee tussen het geven van informatie en hun
TOEFL-score (een correlatie varierend van r=Q,67tot Q,74). Wei '"even van informatie" was
voornamelijk het verklaren van verschijnselen, het verduidelijken van bepaalde kwesties
Fdlannelijke studenten waren minder geremd om vragen te stellen, ongeacht hun TOEFLscores Vrouwelijke studenten met Bagere TOEFC-scores stelden minder vraglen Wellichl
magen zij hun miindes goede beheersing van het Engels als een persoonlijk probleem dat ze
niek tijdens groepsbijeenkornsten ontmaskerd wilden zien Het feit dat er rn de PGO-groep
alleen Engels werd gesproken, betekende voor deze studenten dus dal hun bijdrage beperkt
was
Verder bleek dat vrouweiijke studenten het Engels tqdens PGO-ibijeenkomsten
bewust spraken en oefenden De mannelijke studenten grepen terug op het: Arabisch om
termen uit te leggen. Oe kans dat mannelijke studenten gebruik maakten van het Arabusch
was vijf keer groter en dit was zeer significant (p<O,OOi) Met viel ook op dat de kans dal
mannelijke studenten de spelling en grairnrinatuca van anderen verbeterden minder groot
was Een interessante vraag due wellucht in de toekomst onderzocht zou kunnen worden rs of
die beheersing wan het Engels zoals dat was gemeten in de TOEFL-test btj zowel mannelijke
als vrouwelijke studenten verbetert tijdens de studie en de traiining
Op basis van het aantal jaren dak Engels werd giestudeerd kon geen voorspelling
over de TOIEFL-score worden gedaan ais gevolg van de grote niveauverschiilfen in ondewijs
In Engels wan school tot school Het opleidingsniveau wan de moeder was een predictor met
betrekking tot de TOEFL-score en was zeer significant voor de mannelijke studenten
(p<0,01) Het opleidingsnlvea~uvan de vader was geen prediictor en er was ook geen
correlatre met de TOiEFIL-scores van de mannelijke of vrolawelijke stude~nten. Als het
apleidingsniweau van de inloeder laag was. dan was de kans groter dat de stlwdenten
aangaven dat hen was afgeraden om medicijnen te gaan studeren Uit multivariate analyse
bleek dal TOEFL-scores (dus beheersing van het Engels) de heste predictar was voor
groepsrnteracirie
Uit ons onderzoek bleek dus dat studenten door hun beheersing van het Engeis
beiflvloed werden bij het geven van inforinalie in PGO-groepen Een belangrijke wraag die
daaruil voortvloeit IS wellicht of de beheersiing van hel Engels invloed heeft op
axairnenresultaten Daarom werd P G 0 iin dit onderzoek naar voren gebracht als een
leermethode dre problemen rond de vaardigheid van de studenten met de tweede taal. het
voori?aarnsXe coininunicatrerr~ddelin het londennvijs, hielp identificeren Aan deze studenten
zou op die imanier in een vroeg stadium t~jdens hun studie en trarning passende hulp
gegeveil kunnen worden Vanlult dat oogpunt had PGO zun waarde bewezen, het maakte
het gen.iaikkelijker 0117 vast [e stellen welke eerstejaarsstudenten drrngend hulp nodig hadden
bij bepaalde dspectein van het Engels. Weer onderstreepte dit laa8ste onderzoek dat nleuwe
benaderingerli van leren zoals PG0 het gemakkelijker maakten om leemten binnen het
autoritaire, frontale ondeirwijssysteem te edent~fucerenTegelijkertijd wordt benadrukt dat er
behoefte is aak? verder anderzoek rand PG0
Conclusie en aanbevelingen
De onderzaeket? die in hoofdstuk 2 tot en me2 6 worden beschreven, beariitwoorden
alle vrager1 er? kwestres die de wernceuwiny in het onderwi~sopriepen Er is vastgesteld in
welke rnate de studenten en de FGG es klaar voor zijn om "leren te leren" doo~rmiiddel van
PGO, en oT dit systeem geschikt is en of hel de n-noeite waard is om het toe te passen Bij
het beaniiwaorden van bovei~genoemdevragen wordt een groot aantal andere kwesties
geidentiliceerd
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van P G 0 had gevolgen voor de faculteutsr?nedewepkeFs Met
de
tot
voor de staf onmorpen amvan~ru~ke
onti~ikkelingsprogram~~a~s
tiie
gencht waren Op duidelijkere daelstellingeu-r van de modules en \u"enrolgens de constructie
van effectievere taken. Bi1 de totstandkoming van een effectief PGQ-pirogratmnla l,llkt het
meeste Werk van de faculteitsmedewerkers te liggen rn weldoordachte e,? gestrwctut-eerda;
voorbereidingen Het bleek dat de hechte teams due elk specialist~schekennis uit hut7 eigen
disci~iinesinbrengen eerst een Idee
het totaalbeeld moeten hebben, voordat het geheel
in kleinere onderdelen gesplrkt kan worden Gebrek aan begrip en aan recente kennis bil de
Bacu~'ieitssnedewerkersop gebieden die verband hielden met ""op oi2derzoek gebaseerde
geneeskunde" werden naar voren geblracht. Stereotiepe opvattingen van PGO-tutoren aan
de FGG over hun studenten werden aan de kaak gesteld PGO-medewerkers geloofden niet
dal IsLarnlhsche studenten de PGOi4akel-i over abortus en driiigsmisbruik zoudein kwrillen
analyseren
Er werden grote veirscl-ri~illen vastgesteld tussen de meningeil ven
iacu1teitsrnedewerh;ers en studenten over wat belaingr~ilkwas voor het functioneren van een
groep Deze verschillen leken be~nvloed te worden doar eerdere ervaringen en
wervvacht~ngen BIJ het toepassen van zeifewaluiatie binnen $GO bleken studenten net ZO
streng te zijn als rutoren en op positieve wrjze beroepsgeongnteerde vaardigheden met
betrekking tol zelfanallyse te ontwrkkelen Beheersing van het Engels bleek studenten te
beperken bij het blj~dragenvan informatie in PGO-groepein P G 0 bracht een felle dialoogl op
gang op het gebied van ondervwijs, een dialoog die nog steeds gaande is, zoweli plaatseli~bc
als op internationaal niveau.
Terwijl er werd gekeken of P G 0 een geschikte leermethode was, en of lerlen in
groepen op positieve wijze werd geaccepteerd. kwainen bepaalde vraagstukken naar varen
Het onderzoek toonde aan dat P G 0 studenten in de gelegenheid sle'lde om hun problemen
inet de leerstof te verbaliseren Biij het traditioi~ele curri~culunileken problernei~niet de
leerstof vaak verborgen af onopgenlerkt te blijven CommuiaicatieprobIemen, problemen bij
hel. begrijpen van de taal di~ewerd gebruikt bij het verklaren van het PGO-proces het
Engels - werden geidentificeerd Problemen met PGQ-begrippei-r zoals kritische eva!uatie
werden eveneens In kaart gebracht. Over het algemeein werd er een grotere bewustwordrng
van de problemen van de studenten mogellijikgemaakt Sommige van die problomen wijzen
op problemen met elementaire kennis van het Engels Zou het verzwaren wan de TOEFLtest met betrekking toot de toelating van studenten aan de FGG oen opllossing zijn? Het
verbeterer) van de kwaliteit van het vak Engels op lagere en mrddelbare sciiolen zou op de
lange termijn meer succes opleveren Aain de andere kant IS het de vraag of de inlroductie
van een module commuinicatie en sociale ~in~teraclie
dre gedurende hel gehele curriculum
aangeboden zou worden van nut is voor studenteti di~ereeds bezug ~ 1 ~ 1met
7
de zevenjarige
medisclie opleiding en bct trainingscurriculum aan de FGG In verschnllende ci~llwatiesbielkeri
ar herhaaldelijk verschille~ntussen mannen en vrouwen C
e zijn* die werden aangcnrierkt als
een afspiegeling van de cultuur iln de V A E Wat zou hel resultaat rijn alt; mannelilko en
vrouwelujke siudenten - met inachtneming van de culltwur en de religie van het land - Liijden$
hun opleidii~gen Irauning gemengd ondew~jskregen?
Dit proefschrift is een poging om de aandacht Ile vestigen op de urldagingen waarxnee
faculteitsmedewerkers en slwdenlei-i geconfronteerd worden tijdens het proces waarblj lien
n-redrsch onderwojs en de training overgaat op P G 0 De grootste beperking van het
onderzoek is de bredle basis Aangezien getracht is olm kwesties te behandelen die verband
houden snel veranderingen, was dit echler onveirmijdeiijk Een aritdere beperking is het k l e m
aantal studenten waarut! de onderzoeksgroep bestond In vele opz~ichten maakte h e l
onderzoek gebrdik van een voor de hand luggende sleelkproef Achteraf gezien waren
gegevens die over een langere periode waren verrarneld wellicht bekkenisvofler geweest
En fot
waren de i~nstrumenlterudie voor hel verzamelen van gegeven welden gebruikt
beperkt in de zin dat ze doorgaans aangepast overgenamen waren van andere
onderroeken N~i~tternin
zijn er uit het onderzoek Op d~recleen indirecte wllxe beianclriJke
bevindingen vooflgekomcn omtrent kwesties die verband houden
SkJdenien*
facuteitcmedewerk@rS,communicalie en de Engelse raal
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Hei proefschrift toont aan dat hef inlrod~clieproc~1svan een vernieuwende
benadering zoals P G 0 in het medisch onderwijs in een instelling nooit een exacte kopie kan
z!pn van de ervaringen van een andere instelling Met doen van onderzoek zoals d ~ t
proefschrift helpt een instell~ngbij het opzetten van een ergen databank
Mei betrekking tot de vraag of P G 0 naodrakelijk was, bespreekt hetproefschrift een
aantal fun~darnentelekwesties dre van cruciaal belang zijn voor het ondenwqs en de training
van studenten geneeskunde in de V A E Het belangryksta gebred waaraan aandacnt wordt
geschonken is het giebruik van een Kweede taal, het Engels, als hel communicatiem~ddelin
het onderwijs, tewijl de eerste taai van de studenten Arabnsch is Wat zouden de resultaten
zijn als er een PGO-programma werd opgezet waarbij een Engelse en een Arabrsch~eversie
vergeleken weiden7 Wat 1s de relatie tussen bijdrageniinteractie binnen PGO-groepen en
beheersing van het Engels bij andere oplierdingen waar Engels de tweede taal rs voor alle, of
bujna alle studenlen geneeskunde? Wat is aan de FGE de relatie tussen deelnemen aan
PGO-groepen, beheersing van het Engels en prestaties? Verbetert de beheersing wan het
Engels tijdens de ople~ding?Een andere vraag zou kunnen zijn welk effect PGO-tutoren
hebben op interactie in kleine groepen Hebben PGO-tultoren een positief of negatief effect
op de prestaties van de studenten? W a l zou het effect zijn valn twee tutoren per PGCP-groep
in plaats van é&n3
Tenslotte zou het in verband met het naderende millennium een passend moment
zijn om PGQ, de FGG en de huidige situatie te evalueren. Ten eerste een evalwat~ewan de
mening van de studenten due PG0 hebben genoten, en ten tweede van de
faculleutsmedewerkers die de rol van PGOi-tutor hebben vervuld, en ten slotte van het
ondersteunende netwerk Een aantal va~nde reeds gepubliceerde onderzoeken waarbij over
een langere penode gegevens zijn verzameld, zou voortgezet kunnen worden om de
steekproef te vergroten
De resultaten van de diverse onderzoeken die dit proefschrift omvat, zijn
teruggekoppeld naar het ondemijssysteem van de FEG, en de diverse publicaties houden
de diaioog gaande en b11jven invloed uitoefenen op ontvvi~kkelingsaanpass~ngenSinds de
invoering in 1994 is PG0 behalve b ~de
j Module Inle,idingIn de Geneeskunde ook geieidelijk
toegepast b ~ andere
j
modules. Deze modules zijn. GedragcwelenscR;iapipsn, Ademhalrng,
K11n1scheAnatomie en Huisartsenassistentschap. In 1999 wordt P G 0 iln de module
Menswetenschappen geintroduceerd Hoewel de introductie in het verleden en ook nu nog un
segmenten plaatsvindt, heeft P G 0 als anderzoeksinstrument vraagstuk~kenmet betre~kking
tot het curriculum naar boven gebracht die niet opnieuw weggestopt en vergeten kunnen
wioilrden Het praefcchnft heelt de waarde van de vernleuwingeir aangetoond door kwesties
aan het licht te stellen die in de toekomst nader onderzocht moeten worden, en door aan te
goven wet e~rop de lange termijn aan het curric~uluri~
aangepast moet worden ten behoeve
van de toekamsligs adsen die de FGG opleidt Het zou de cursicuiumconm!ssieie van de
F 6 6 duidelijk worden dat P O 0 een ondeiwijsunethode is die in aanmerkmg komt voor heil
gehele currilculwin Dit proefschrift bewijst heit vermogen van B G 0 om n~ielalleen de sterke
@nde zwakke kanten van studenten te openbaren, maan ook die van de faculteit en het
on~dewijssysleemTeneinde studenten hel beste van twee werelden te bieden, lijkt het erop
dat hert op het moment overheersende a~utorita~re
en frontale onderwijs grond~gerherzien en
ingekrompeil solu kulnnen wordeii Met de benodigde aandacht aan gelldmiddelen en
ma~nkracht zou hek resultaat een curriculum kunnen zijn met een sterke PGO-basis,
aangevuld met een daarop aanslultencle serie hoorcolleges

