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Studeergedrag en studiesucces
M. Geensen en W. Meuwese

Samenvatting
Eenlijst met 119 .uitspraken die aspecten van studeergedrag aangeven werd in april 1965 afgenomen aan het grootste deel van de studenten, die in september 1964 met de studie aan de Technische Hogeschool
Eindhoven begonnen waren. Uit op deze wijze verkregen gegevens werden
negen groepen van uitsprakenafgeleid. Elkegroep

w~rd

als een schaal

voor een bepaald aspect van het studeergedrag beschouwd.
Het verband van studeergedrag met studiesucces werd nagegaan,
door scores op elk van de uitsprakengroepen te correleren met gegevens
over tentamenprestaties na twee jaar.
Uit het onderzoek werd geconcludeerd, dat slechta motivationale
aspacten van het·studeergedrag consiate-nt met studiesucces samenhangen.
Correlaties van uitsprakengroepen die studeertechnieken aangeven met
studiesucces waren verschillend voor verschillende afdelingen van de
T.H.
Als hypothesewerd gesteld, dat studeeromgeving in ruime zin het
verband tussen studeergedrag enstudiesucces r,eguleert. Onder studeeromgeving wordt dan verstaan het complex van eisen, onderwijsvormen,
organisatie en leerstof waardoor aan een bepaalde instelling een bepaalde afdeling,of zelfs een bepaald studiejaar binnen die afdeling,
wordt gekenmerkt.
Het zal nodig zijn de situatie waarin onderwijs gegeven wordt te
karakteriseren in relevante variabelen, en onderzoek te doen naar de
in termen van die variabelen beschreven condities, waaronder bepaalde
vormen van studentengedrag tdt succes leiden.
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Een belangrijk deel van wat "studer en It wordt genoemd bestaat uit
activiteiten, die tot doel hebben zich die kennisen vaardigheden
eigen te ma;en, die noodzakelijk zijn om succes in de studie te garanderen. Oppervlakkige observatie doet vermoeden, dat onder student en
zeer veel verschillende vormen van studeren gangbaar zijn, vari.rend
van streng formalistisch "leren" tot "spelenderwijs". Beschouwing van
de studieresultaten doet vermoeden, dat niet alle vormen van studeren
even effectief zullen zijn.
Studeergedrag wordt nogal eens beschouwd als een vorm van gedrag,
die te belnvloeden is: men kan leren studeren, althanS dat wordt verondersteld. Sommigen gaan ar zelis van uit, dat studeergedrag gemakkelijk
te belnvloeden is, bijvoorbeeld door middel van een boekje, of sen korte
cursus.
De laatste jaren zijn een aantal publica ties verschenen, die tot
doel hebben de student hulp te verschaffen bij zijn pogingen, een juiste
studeermethode te vinden. Bovendien wordt door studiebegeleiders, mentoren en dergelijke nogal eens moeitegedaan het studeerg.drag van student en te belnvloeden door middel van adviezen over de jUiste wijze van
studeren. Bij al deze pogingen tot belnvloeding van het studeergedrag
moet aangenomen worden, dat bepaalde vorman van studeren meer effectief
zijn dan andere.
Het hier gerapporteerde onderzoek had tot doel, na te gaan welke
vormen van studeergedrag geIsoleerd kunnen worden, en op welke wijze
deze gedragsvormen met studiesucces samenhangen.
Literatuur
Het onderzoek naar studeermethoden en psychologische factoren die
het studeergedrag belnvloeden is omstreeks 1930 in de Verenigde Staten
begonnen (Lavin, 1965).
Deze onderzoekingen hadden tot doel: het geven van adviezen voor
effectieve studiegewoonten en -methoden en het voorspellen van studieresultaten. Meestal werd gebruik gemaakt van vragenlijsten, waarvan de
vragen betrek.k.ing hadden op aanbevolen regels voor het studeren. Deze
regels betroffen ten dele adviezen ontleend aan psychologische onderzoekingen over het geheugen, de waarneming en dergelijke,ten dele niet
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van een studieplan, het maken van schemata voor de besteding van de
tijd, middelen om motivatie te verhogen.
In sommige onderzoekingen werd gezocht naar vragen die discrimineerden tussen nover-" en "underachievers", dat wil zeggen tussen
leerlingen, diebetere en minder goede prestaties leverden dan,opgrond
van scores op intelligentietests en hun vroegere schoolresultaten
kon worden verwacht.
Bij andere studieswerd voor elke student een totaalscore vastgesteld, overeenkomend met het aantal van de aanbevolen regels voor
goed studeren, die de student aangaf 0P te volgen. Men maakte dan
dus gebruik van een model van een cumulatief karakter; elke regel,
die de student beweerde op te volgen verhoogde zijn score. Soms ook
werden afzonderlijke scores gegeven voor onder andere studeer-technieken, motivatie en houding tegenover de studie. De vragen van de
lijst werden dan gegroepeerd, en wel op grond van de inhoud van de
afzonderlijke vragen. Een lage score voorbijvoorbeeld studeer-technieken kan bij deze werkwijze gecompenseerd worden door een hoge
score voor onder andere motivatie, waardoor het gahael toch gunstig
is voor studiesucces. In deze gevallen ging men uit van een compensat6risch model.
De onderzoekingen naar de voorspellende waarde van deze scores
hadden zeer verschillende resultaten, ook wanneer dezelfde vragenlijsten werden gebruikt.
Het eerder genoemde compensatorisohe model ia nog uit te breiden,
door een onderverdeling aan te brengen in de groepen vragen. Motivatie
en attitude zullen immera niet bij elke student voor elk onderdeel van
de studie even hoog zijn, terwijl de regels betreffende de studiegewoonten te verdelen zijn in subgroepen, overeenkomende met de verschillende gedragingen waarop deze gewoonten betrekking hebben, bijvoorbeeld
het al of niet samenstuderen met anderen, het maken van schema's voor
de tijdsindeling, het inprenten van de stof.
Zoln groep vragen, bijvoorbeeld over het samen-studeren met anderen, is te

~ien

als een meetinstrument, waarop de score voor elke proef-

peraoon vast te stellen is. Deze score geeft aan, in welke mate het
bepaalde gedragsaspect bij de proefpersoon aanwezig is, volgens diens
reaoties op de vragen.
Een onderzoek, dat gericht was op het vinden van zulke aspecten
van studeergedrag, werd in Nederland uitgevoerd door Van Parreren en
Sohutte-Poen (1964).

-4Ongeveer 50 psychologie-studenten werden ondervraagd over HUn gewoonten en methoden bij het voorbereiden van tentamens. Uit de antwoorden op de 52 gestelde vragen werden zes kenmerken van studiegedrag afgeleid, namelijk: formalisering van studiemethode, sociale gerichtheid,
installing op de stof, zelfstandigheid en behoefte aan stimulansen. Er
werden daarna vragen gezocht, waarvan aangenomen werd, dat het geven
van een bepaald antwoord daarop indicatief zou zijn voor het gedrag met
be trekking tot de genoemde aspecten. Zo werden groepen vragen geformuleerd, die karakteristiek geacht werden voor de zes gepostuleerde kenmerken. Op grond van de intercorrelaties binnen elke groep werd een
aantal vragen geselecteerd en werden gewichten vastgesteld voor de
antwoorden. Voor elke student waren daarna scores op deze zes kenmerken
vast te stellen, waarvan de correlaties met studieprestaties werden berekend. In de samenvatting van dit onderzoek wordt als voorlopig resultaat gemeld, dat:
"studenten met kwalitatief betere studieresultaten zich onderscheiden door een meer geformaliseerde studiemethode 9 overwegend aIleen
werken, gerichtheid meer op de tentameneisen en prestaties dan op
de inhoud van de stoig meer zelfcritiek, grotere zelfstandigheid.
Studenten met een snel studieverloop kenmerken zich door aIleen
werken en door geringe behoefte aan uitwendig stimulerende factoren".
De bij het zojuist besproken onderzoek aangenomen kenmerken van
studiegedrag werden nader onderzocht door Van der Klauw (1965), eveneens
met behulp van vragenlijsten9 beantwoord door psychologie-studenten.
Bij het samenstellen van deze vragenlijsten werd uitgegaan van de
r~sultaten

van interviews

met 10 studenten, die uiteenlopende studie-

resultaten behaalden. In deze interviews werd gezocht naar vraagpunten,
die relevant zouden kunnen zijno Een deel van de gevonden punten kwam
oVereen met vragen uit het onderzoek van Van Parreren en Schutte-Poen.
Uitgaande van deze interviews

en van de resultaten van Van Parreren en

Schutte-Poen werd een vragenlijst samengesteld, waarvan verondersteld
werd, dat daarmee de door Van Parreren en Schutte-Poen beschreven studeergedrag-kenmerken globaal werden beschreven.
De lijst werd voorgelegd aan

58

studenten in de psychologie. Op de

resultaten werd een factoranalyse uitgevoerd, om na te gaan of vragen
die begripsmatig samenhingen ook empirisch:Jtot een groep bleken te behoren.
Deze analyse bevestigde de veronderstellingen over studeergedragaspecten, die ten grondslag lagan aan de vragenlijst van Van Parreren
en Schutte-Poen maar zeer gedeeltelijk. De kenmerken formalisering en
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"

sociale gerichtheid werden inderdaad tel"ugg&V'onden in de factoranalyse,
het kenmerk tentamengerichtheid slechta ten dele. Het verband'tussen de
gevonden factoren en studieresultaten van
Klauw niet onderzocht.

d~

etudenten werd door Van der

In het onderzoek naar de oorzaken van vertraging an mislukking van
de studie, dat is uitgevoerd aan de Technische Bogeechool te Delft (1959)
zijn

gegevens gevonden die hier van belang zijn.
Een groot aantal gewezen studenten van een jaargang beantwoordde de
ook~enkele

vraag naar de oorzaken van het staken van hun studie. Een factoranalyse
op deze vragen leverde d~ie factoren op, namelijk:
verkeerde studiekeuze (S), onvoldoende capaciteiten (0) en externe factoren (E). Bij vergelijking van de antwoorden van studenten, die wel en
niet waren opgehouden met studeren,op een aantal andere vragen, werden
intuitief nog drie factoren opgespoord, namelijk: problemen in het persoonlijke vlak (P), moeilijkheden in de socialeaanpassing in Delft (SA)
en ondoelmatige werkmethoden ~W).
De factoren 0, W en P bleken ookbij vertraagd studeren een rol te
spelen. Zowel bij de "stakers lt ,als bij de vertraagd atuderenden werd dus
de factor "werkmethoden" gevondel'l. als mogelijkeoorzaak van het gebrek
aan (snel) succes.
(Hierbij moet echter het volgende opgemerkt worden: het aantal vragen, waarop deze"factor H gebaseerdis, is zeer klein,. Er werden slechts
twae vragen geeteld, namelijk over eamen-studeren en inatructies-volgen.
De eerate discrimineert nietof nau~elijka tuss~n normaal atuderenden,
vert,raagd studererrden en stakers.} ,
Een ander deel van het onderzoek was gericht op het vinden van variabelen, waarmee de studieresultaten te

voor~pellen

zijn.

D~.rbij

werd onder

andere gebruik gemaakt van'een lijst met 75vragen over studiemethoden.
Deze waa samengesteld'op grond. 'van een aantal in Nederla,nd aanwezige ver- I
•talingen van amerikaanse vragenlijsten •.Over ete, 1nhoud'
van
de vragen wordt
.
\
'niets vermeld. Deop de 'test gegevensc9re'was van cumuiatieve aard: er
werd alleen een totaalscore ~egeven. Oorrel~tierekening, waarbij deze vragenlijst en hetgemiddelde eindexamen";'cijfe:r ''!I,~or de exao,te vakken ala
voorapellera en het a1 ofniet behalen van het P-examen ineen jaar als
criterium werden gebruikt, {everde een oorr~latie op van ~56 1) over de
gehele onderzochte groep van' 425 studenteno·Per etudierichting waren er

1) Hier en ookverder indi t verslag wordt de amerikaanse schrijfw'ijze
aangehouden voor correlatie-coiffici;nten.Dat wil zeg_en, dat ala deci-,
maalteken de punt wordt gebruikt, en dat de 0 voor'het decimaalteken
wordt we

elat~.'b'

,

"

-6verschillen in gevonden verband. Zo werd voor de richting: technische
natuurkunde een significant lagere multipele correIa tie-coefficient getot .81).

vonden dan bij de andere richtingen (.42 tegenover.
V~~r

de studievragenlijst afzonderlijk werden correlaties met het-

zelfde criterium gevonden die eveneens duidelijk verschillend van sterkte
waren bij de verschillende studierichtingen. Voor de

gehe~groep

bedroeg

de waarde: .39; voor de subgroepen varieerden de re8ultaten van .27 tot

.64.
In de Verenigde Staten hebben enkele onderzoekingen plaats gevonden,
die van belang bleken te zijn voor het hier gerapporteerde onderzoek.
In studies met de Cornell Orientation Inquiry (Divesta, !!.al., 1949;
Hertel & Divesta, 1948) werd gezocht naar vragen, die discrimineerden
tussen studenten met goede en slechte resultaten. De significant discriminerende vragen bleken aIle te komen uit het gebied van de studiegewoonten. Brown en Holtzman, de samenstellers van de Survey of Study Habits
and

Attitude~

(SSHA) meenden juist, dat gemotiveerde inspanning en atti-

tude belangrijker zijn voor succes dan de techniek van het studeren. Van
de 75 vragen van de SSHA betroffen er dan ook relatief weinig de studeer-

& Holtzman, 1956).

technieken (Brown

Bij de SSHA werden naast een totaalscore zes subscores gegeven, nl.
voor: "delay avoidance, work methods, study habits, teacher approval,
educational acceptance, study attitudes". Van deze subscores vermeldde
Brown (1964) een test-hertest-betrouwbaarheid van .47 tot .77 bij afname van de test met een interval van 7

a9

maanden. Voor de totaalscore

was deze stabiliteit in drie groepen: .78, .76 en .71.
In aIle gevallen waren de scores op de hertest lager, ongunstiger
dus, dan bij de eerste afname. Delay avoidance, waaronder werd verstaan
het organiseren en plannen maken voor de studie, bleek hetmeest permanente aspect en ook de meest effectieve predictor. Dit resultaat was
r<

dus in ~egen~raak met de bovengenoemde mening van de samenstellers van
de SSHA.
De correlatie

~ussen

de scores op de SSHA en de gemiddelde tentamen-

cijfers varieerdenvan .11 tot .29. Betere predictoren pleken te zijn hat
rangnummer in de

H~gh

School klasse en enkele tests. De <correlaties tus-

sen gemiddeld tentamencijfer en rangnummer in de High School' klasse va-<
rieerden van .53

~ot

.61; tussen gemiddeld cijfer en Minnesota Scholastic

Aptitude Test-scores van .50 tot .62; idem met Mathematic Placement Test\

scores: .65. De beida genoemde tests gaven samen de beste voorapelling
van het gemiddelde studiecijfer. De baste SSHA-score voegde slechta hoogstens .005 toe aan de multipele correlatie-coefficient.
Andere onderzoekers meldden geringere voorspellende waarde en stabilite it va~ SSHA-scores. Verder vermeldden Brooks en Heston in 1945 reeds,

-7dat de voorspellende waarde van vragen over studiegewoonten verschillend is voor uiteenlopende schoolpopulaties.
Inrichting van het onderzoek
Bij dit ,onderzoek werd uitgegaan van een vragenlijst, die 119 uitspraken bevatte over studeergedrag (Meuwese & van Rooijen, 1966). Op
deze vragen moest worden gereageerd met "waar" of "niet waar tt ; al naar
men het genoemde gedrag op zichzelf vantoepassing achtte of niet.
Bijvoorbeeld:
71. Ik studeer meestal alleene

waar

niet waar

Bij het opstellen van deze uitspraken is uitgegaan van de zes gedragskenmerken uit het onderzoek van Van Parreren en Schutte-Poen (1964),
aangevuld met een factor die voorlopig "aandachtsconcentratie fl werd genoemd, en met een aantal studie-aspecten die specifiek werden geacht
voor de studie aan de Technische Hogeschool.
Deze lijst is in april 1965 beantwoord door het grootste deel van
de studenten, die in september 1964 waren begonnen met de studie aan de
T.R.E. Van deze groep hadden 47 studenten de lijst zes weken eerder ook
ingevuld. Dit geeft de mogelijkheid een schatting te doen van de betrouwbaarheid van beantwoording.
De clusteranalyse
Antwoorden van 300 studenten op de 119 vragen werden geanalyseerd
met de iteratieve clusteranalyse van Wherry en Gaylord (1943), uitgewerkt door Boon van Ostade (1953) en Roskam (1966).
Bij deze methode wordt eerst de totaalscore bepaald voor elke
"proefpersoon", dat wil zeggen de ongewogen som van alle "waar" beantwoorde items 2) , elk met een gewicht van 1. Daarna wordt voor elk item
de item-totaal-correlatie berekend over alle proefpersonen. Is de absolute waarde van deze correlatie kleiner dan een gegeven norm, dan wordt
het item verder buiten beschouwing gelaten; het krijgt het gewicht Q
bij de herhaling van de bewerking. Daarbij worden alle items met een
item-totaal-correlat.ie groter dan of gelijk aan de norm voorlopig tot

---------2)

Een vraag wordt verder "item" genoemd, een samenhangende groep van
items een "cluster".
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het eerste cluster'gerekend. Is deze item-totaal-correlatie positief,
dan krijgt het item het,gewicht +1, bij een negatieve correlatie -1.
Over dit cluster worden nieuwe totaalscores voor alle proefpersonen
vastgesteld. Opnieuw worden de item-totaal-correlaties berekend van
alle items met deze nieuwe totaalscores. Aan de hand van de norm worden nieuwe gewichten toegekend, waardoor ook de samenstelling van het
voorlopige cluster verandert. Dit proces wordt herhaald,

~ot

er geen

veranderingen meer optreden, tot dus aIle gewichten gelijk blijven.
namelijk 0, +1 of -1.
De items, die dan een gewicht van +1 of -1 hebben, vormen een
cluster, waarvan de interne consistentie wordt berekend met de betrouwbaarheidsformule nummer 20 van Kuder en Richardson (zie Gullikser.,
1950) •
Nadat zo een cluster is gevonden, worden de daarin opgenomen items
buiten beschouwing gelaten en wordt een volgend cluster gezocht uit de
overblijvende items. Verder worden, steeds nadat een volgend cluster is
gevonden, de correlaties berekend tussen dit nieuwe cluster en degene,
die eerder gevonden zijn.
Deze analyse werd uitgevoerd met sen norm van .30 en .25. Op deze
wijze werden 4 clusters gevonden van 5 of meer items, 1 van

1+

items, 2

van 3 items en 12 clusters elk bestaande uit 2 items. Hierna bleven nag

33 items over, die verder buiten beschouwing werden gelaten.
Tabel 1 geeft een overzicht van deze clusters, met bij elk cluster
de interne consist en tie en de test-hertest betrouwbaarheid.
Voor elke proefpersoon werden nu 19 scores berekend: een voor elk
cluster. Deze scores werden vastgesteld door per cluster het aantal keren
te tellen dat op de bijbehorende vragen met !!\Vaar" was geantwoord, nadat
het antwoord was gewogen met +1 of -1 al naar de richting waarin het item
was geformuleerd.
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Statistische gegevens over de clusters
Cluster

Aantal
items

r

xx *

1

20

.82

2

20

.81

3
4

5

.64
.48

4

K.R.**

Inhoud van de clusters

.85
.85
.70
.68

Vanzelfsprekende toegewendheid tot de studie
Formalisering
Tentamen-gerichtheid
Vraagstukken veer (+), tijdens of na (-) de
instructie maken

5

7

.43

.69
r

6

3

.48

ii

.66

Sociale gerichtheid in de studie
***
Voorbereiding en uitwerking direct veer, resp.
na de practica

7
8

3
2

.79
.52

.89
.63

Tevredenheid over de studieresultaten
Herhalen van en zichzelf vragen stellen over
de tentamenstof

9

2

.63

10

2

.26

11

2

12

2

.57
.73

13
14

2

.61

Voor tentamens weinig ontspanning nemen

2

Tentamenstof slechts eenmaal doorwerken

15

2

.44
.45

.65
.51
.87
.89

Vaak met de radio aan studeren
Doorwerken of afwisseling bij het studeren
Voorbereiden en uitwerken van colleges
Studeren in het weekend

Bij niet begrijpen van de stof deze laten
rusten (+) of een paar maal (-) doornemen

16

2

.31

.89

Collegedictaten lenen.en colleges lopen om
medestudenten te ontmoeten

17

2

.62

18

2

19

2

.57
.75

*r

xx

**K.R.

.91
.70
.77

Snel de stof verwerken
Steeds verloren uurtjes gebruiken
Weinig vraagstukken maken voor tentamens

= test-hertest-correlatie over

47 proefpersone:q.

= interne-consistentie-schatting

over 300 proefpersonen met

formula nr. 20 van Kuder en Richardson.

* '" '" r ~~
..

= inter-item-correlatie
van)

o~er

(voor cluster 6 en 7 gemiddelden daar-

300 proefpersonen.
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Deze clusterscores werden aan factoranalyse onderworpen. Op grond
van deze factoranalyse werden een aantal kleine clusters met elkaar gecombineerd tot nieuwe clusters. Het resultaat was, dat 9 clusters, elk
bestaande uit tenminste 4 items, overbleven.
Deze 9 clusters representeren onderscheiden aspecten van het studeergedrag, de bij deze clusters behorende items vormen een meetschaal,
waarop de mate waarin een student het betreffende aspect zegt te bezitten kan worden uitgedrukt.
De negen clusters die uit de analyse zijn gekomen kunnen alsvolgt
omschreven worden:
Cluster 1: Vanzelfsprekende toegewendheid tot de studie (20

ite~s),

leidend tot regelmatig en zonder moeite studeren en tot tevredenheid
over de eigen werkwijze. Bij ontbreken van dit kenmerk ontwijkt men
het studeren, treden er concentratie-moeilijkheden, ontevredenheid met
de eigen manier van werken en behoefte aan stimulering door anderen op.
Deze itemgroep betreft dus niet een studiegewoonte, maar veeleer een
attitude met de daaruit voortkomende gevolgen.
Cluster 2:

Formaliserin~

(20 items). Het gelijkmatig, nogal star volgens

schemats voor indeling van tijd en werkwijze studeren, tegenover soepel,
ongelijkmatig of improviserend studeren.
Cluster 3: Tentamen-gerichtheid (5 items). Gerichtheid voornamelijk op
het behalen van tentamens, tegenover gerichtheid hoofdzakelijk op de te
bestuderen stof.
Cluster 4: Effectief tijdgebruik (8 items). Dit cluster is een combinatie van clusters 4, 12 en 18 van tabel 1. Het duidt aan iemands geneigdheid zijn tijd goed te gebruiken: vraagstukken voor de instructie te
maken, het weekend voor studie te gebruiken en verloren uurtjes te benutten.
Cluster 5: Sociale gerichtheid (7 items). Het samen studeren en contact
hebben met collegats, tegenover studeren in afzondering en zonder contact met anderen.
Cluster 6: Gemakkelijk studeren (5 items). Combinatie van clusters 7 en
17 van tabel 1: in'staat zijn de stof snel te verwerken, ~n tevredenheid
over de resultaten.
Cluster 7: Colleges uitwerken (4 items). Combinatie van clusters 11 en
16 van tabel 1: Voorbereiden en uitwerken van colleges, collegedictaten
lenen en medestudenten ontmoeten.
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Cluster 8: Inspanning (4 items). Samengesteld uit clusters 10 en 13 van
tabel 1. Studenten met hoge scores op dit cluster zeggen weinig ontspanning te neman en door te werken bij de studie.
Cluster 9: Globaal studeren (4 items). Samengesteld uit clusters 14 en 19
van.tabel 1. Studenten die globaal studeren werken de stof maar een maal
door, en maken weinig vraagstukken als oefening.
De andere clusters die in tabel 1 zijn vermelfi (samen 9 items) kondan
niet op grond van de factoranalyse worden gecombineerd, en worden verder
buiten beschouwing gelaten.
Voor elke student die in het onderzoek was betrokken werd een score
vastgesteld voor elk van de negen clusters. Deze scores werden in verband
gebraeht met een aantal succes-criteria.
De sueces-criteria

De hieronder genoemde indices werden gebruikt als criteria voor studiesucees. Voor aIle criteria werd de hoogste score toegekend aan het alternatief, dat het meest kenmerkend is voor goede studieresultaten. AIle
criteriumscores zijn gebaseerd op gegevens van twee jaar studie.
1. P-feit, het al of niet behaald

heb~en

van het propaedeutisch examen in

de loop van de eerste twee studiejaren.
2. P-duur, een score gegeven voor het aantal maanden tussen het studiebegin en het behalen van het P-examen; bij negen maanden tussenduur 4 punten, bij tien tot veertien maanden 3 punten, bij
vijftien tot negentien maanden 2, bij twintig tot vierentwintig
maanden 1 punt. Bij niet behalen van het P-examen werd de score
o toegekend.

3. P-gemiddeld cijfer, het gemiddelde van aIle voor het P-examen behaalde
tentamencijfers over tenminste drie tentamens. Waren er geen
drie tentamens afgelegd, dan werd geen score toegekend.

4. P-tentamen verhouding, het aantal P-tentamens waarvoor de student een
voldoende heeft behaald, gedeeld door het aantal voor het Pexam en af te leggen tentamens.

5. P-herhalingen, het gemiddelde aantal herhalingen per af te leggen tenI

\

tamen. Deze score werd aIleen gegeven bij studenten, die het
P-examen behaalden of tenminste zestien maal t~ntamen deden.

6. K-gemiddeld cijfer, het gemiddelde van de cijfers behaald na het pI

examem. Deze score werd aIleen toegekend wanneer tenminste
drie tentamens na het P-examen werden

a~geleg~.

7. K-tentamen verhouding, het aantal tentamens, waarvoor de student na het

-12P-examen een voldoende heeft behaald, gedeeld door het aantal
dat maximaal binnen een jaar na het P-examen afgelegd kan worden

8. Studie-voortgezet tegenover studie-gestaakt in de loop van de eerste
twee

s~udiejaren.

Deze criteria zijn verschillend van aard. Er zijn zuivere feit-criteria: P-feit en Studie-voortgezet, en een duur-criterium: P-duur. Het
belangrijkste criterium is het eerste: het al of niet behaald hebben van
het propaedeutisch tentamen in de eerste twee studiejaren. De andere zijn
in feite verfijningen van dit criterium. Het tweede feit-criterium maakt
het mogelijk, naast de studenten, die het P-examen behaalden nog twee categorieen te bestuderen, namelijk degenen, die de studie staakten en degenen, die nog weI studeerden, hoewel ze het P-examen niet binnen een redelijke tijd behaalden. Het duur-criterium zegt iets over de snelheid waarmee gestudeerd wordt. De twee criteria betreffende de tentamenverhouding
liggen tussen feit- en duur-criteria in; ze betreffen ook de snelheid van
het studieverloop. Bij studenten, die het P-examen niet behaalden, geeft
de score voor P-tentamen-verhouding aan, hoever ze zijn gevorderd. Voor
anderen, geeft de score voor K-tentamen-verhouding aan, hoeveel ze hebben
gepresteerd na het P-examen. Dit laatste cetreft dus voornamelijk de snel
studerenden, daar een groot deel van de studenten geen

~cores

behaalden

voor de K-criteria.
De overige criteria: P- en K-gemiddeld cijfer en P-herhalingen, betreffen de kwaliteit van de studieresultaten.
Op grond van gemeenschappelijkheid in betekenis van sommige van de
succes-criteria, en op grond van de intercorrelaties van de criteria, werd
het aantal in de analyse gebruikte criteriumscores gereduceerd tot vier:

C1: P-feit, als boven;
C2: P-niveau, het gemiddelde van de gestandaardiseerde scores op Pduur, P-gemiddeld cijfer, P-tentamen-verhouding en P-herhalingen;
C3: K-niveau, het gemiddelde van de gestandaardiseerde scores op Kgemiddeld cijfer en K-tentamen-verhouding;

c4: Studie voo,t'tgezet, als boven.
Proefpersonen
Van het verdere onderzoek zijn 26 van de 300 proefpersonen uitgesloten, daar ze of a1 eerder aan de T.R.E. ingeschreven bleken
, te zijn dan de
anderen, of

~oor'huri:studie

aan de T.R.E. al aan een

ande~e

T.R. of aan

een universiteit hadden gestudeerd. Bovendien bleek er een buitenlander
met grote taalmoeilijkheden in de oorspronkelijke groep te zitten en een
student, die

v~~r

een groot deel der vakken vrijstelling verkreeg op grond

-13van zijn vroegere studie aan een H.T.S. Oak deze twee werden verwijderd
uit de groep. In de graep kwamen verder geen studenten met een H.T.S.vaarapleiding voor en oak geen studenten met een valledige werkkring.
De resterende 274 proefpersonen zijn verdeeld in vier groepen, overeenkomende met de vier belangrijkste studierichtingen ap de T.R.E.,
namelijk:
Graep N: 38 praefpersanen van de afdeling dar Technische Natuurkunde
Graep T: 76 proefpersanen"van de afdeling der Chemische Technologie
Graep W: 63 proefpersonen van de afdeling der Werktuigbouwkunde
Graep E: 97 proefpersonenvan de.afdeling der Electratechniek.
Resultaten
Per groep werden correlatiecoefficienten berekend tussen de 9 clusters
en de 4 succes-criteria. Deze gegevens zijn te vinden in de tabellen 2 tim

5. In daze taballen zijn met een sterretje de coefficient en aangegeven,
die statistisch significant zijn op tenminste 5% niveau.
Uit daze tabellen blijkt, dat slechts het cluster "gemakkelijk studeren" correlaties vertaant die min of meer onafhankelijk zijn van het succes-criterium dat gebruikt wordt en van de afdeling waarin de gegevens werden verkregen. Aspecten van het studeergedrag die door dit cluster worden
weergegeven - staf vlug uitwerken, tevreden zijn met eigen resultaten kan echter beter beschauwd worden als een gevolg van studeervermogen, dan
als uitkomst van een studeertechniek. Retzelfde geldt voor het cluster
"toegewendheid", dat vee leer aangeeft in haeverre aan een voarwaarde voar
goed studeren wordt voldaan, dan dat het een techniek van studeren aangeeft.
Deze vanzelfsprekende taegewendheid voarspelt min of meer het al dan niet
behalen van het P-examen na twee jaar, Ctabel 2) maar niet consistent het
niveau van de studieprestaties (tabellen 3 en 4).
Het verband van de andere clusters met studieresultaten is per afde>

ling verschillend. Fprmalisering van de studeerwijze hangt slechta in afdeling N samen met het behalen van Het P-diploma binnen

2~jaar.

In deze afde-

ling hangt het ook Samen met het al dan niet voortzetten van de studie. Dit
is niet

verwanderl~jk:

P-feit en voortzetten van de studie hangen sterk met

elkaar samen. In d~ afdeling N worden P-feit en P-niveau regatief beInvloed
\

I

door sociale gerichtheid bij het studeren: aamen studeren'met anderen, an-

deren om raad vragen en dergelijke. In deze afdeling schijnt het bevorderlij;
te zijn voor stud~eprestaties, wanneer de student zo veel ~ogelijk zelf
uit zijn studieprobleem tracht te komen. Voor prestaties op het K-niveau
is dat echter niet meer van belang, wellicht omdat dan de studenten die al
te veel op anderen steunen reeds zijn uitgeselecteerd.
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Correlaties tussen clusterscores en P-feit
Groep:
Cluster:

N

T

VI

E

Toegewendheid

.32*

.36*

.15

.18

Formalisering

.31*

.18

.01

.01

-.03
.36*

.09

.00

-.07

.07

-.07

-.16

Tentamengerichtheid

-.05

Tijdgebruik

-.03

Sociale gerichtheid

-.37*

.03

.25*

.52*

Gemakk. studeren

.33'"

Colleges uitwerken

-.18

.10

-.15

Inspanning

-.23
.06

.06

-.08

.04

.04

Globaal studeren

.29*
-.07
.22*
-.18

Tabel 3
Correlaties 'tussen clusterscores en P-niveau
Groep:
Cluster:

N

T

W

E

Toegewendheid

.14

.44*

.01

.04

Formalisering

-.21

.03

.04

.05

.05

.19

- .11

.03

Tijdgebruik

-.18

.17

-.18

.17

Sociale gerichtheid

-.37*

.05

.09

.02

.15

.20

.57'"

.24*

Tentamengerichtheid

Gemakkelijk studeren
Colleges uitwerken
,

.... ~01

.10

.02

Inspanning

-.39*
.08

.25

.03

Globaal studeren

-.06

-.01

-.17
-,.02

-.26*
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Tabel 4
Correlaties tussen clusterscores en K-niveau
Groep:
Cluster:

E

N

T

W

Toegewendheid

.29

.12

.08

-.03

Formalisering

.16

.01

.28

.20

Tentamengerichtheid

-.04

-.20

.13

-.06

Tijdgebruik

-.06

.23

.13

Sociale gerichtheid

-.01

.06

..... 06

.29*
.06

Gemakkelijk studeren

.48*

Colleges uitwerken

.21

-.07

-.09

-.06

-.01

.07

.04

- .12

.06

.06

.07

.18

Inspanning
Globaal studeren

.40*

.21

.30*

Tabel 5
Correlaties tussen clusterscores en studie voortgezet
Groep:
Cluster:

N

,T

W

E

.07

.14

Toegewendheid

.16

.31*

Formalisering

.31*

.10

-.03

•.03

-.02

.22

-.07

.04

.08

.06

-.12

Tentamengerichtheid
Tijdgebruik
Sociale gerichtheid

-.02
.00
-.31*

.38*
-.06

.20*

Gemakkelijk studeren

.22

.52*

.05

Colleges uitwerken

.17

.04

-.34*

-.24

.04

-.10

.18

.18

.14

.06

-.08

Inspanning
Globaal studeren

-.09
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In de afdeling T is effectief tijdgebruikvan belang voor het behalen van het P-examen. Het zou kunnen zijn, dat het in deze afdeling
van het grootste belang is bij te blijven; en daarvoor aIle beschikbare
tijd te benutten. De

studeertechn~ek:

formalisering en tentamengericht-

heid is van minder belang.
In de afdeling W zijn noch het behalen van het P-examen, noch het
niveau van de studieprestaties voorspelbaar uit het door de clusters
aangegeven studeergedrag.
In de afdeling E draagt grote inspanning bij tot de kans, het
P-examen te halen. Het niveau van de prestatie voor het P-examen wordt
bovendien beInvloed door minutieus - niet globaal - studeren. Deze
correlaties zouden kunnen betekenen dat in de afdeling E veel kennis
in detail moet worden bestudeerd en dat alle beschikbare tijd moet
worden gebruikt, om te kunnen slagen voor het P-examen. De prestaties
op de K-tentamens hangen enigszins af van het tijdsgebruik: investering
van veel studeertijd leidt tot betere prestaties.
De studieresultaten hangen dus in verschillende afdelingen.op verschillende wijze samen met het gedrag, waardoor de student bij zijn
studie wordt gekarakteriseerd. Prestaties op de tentamens zijn in de
verschillende afdelingen ook niet even goed uit de in dit onderzoek
gebruikte vormen van studeergedrag voorspelbaar, zoals aangetoond wordt
in tabel 6. In deze tabel zijn multipele correlaties vermeld tUssen
de 9 clusters en het belangrijkste criterium: P-feit. (Een multipele
correlatie is de maximale

correlatie tussen het criterium en een

lineaire combinatie van voorspellers, in dit geval de 9 studeergedragclusters.)
Tabel 6
Multipela correlaties en percentages voorspelde criterium-variantie
Multipele
correlatie
Afdeling N
Afdeling T
Afdeling W
Afdeling E

.58
.68
.45
.44

Percentage
variantie

34%
46%
20%
19%
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Het percentage voorspelde criteriumvariantie (het kwadraat van de
multipele correlatie x 100) is een index voor de mate waarin het al dan
niet behalen van het P-examen voorspeld kan worden uit het studeergedrag,
zoals dat in de clusterscores wordt uitgedrukt. Men zou ook (met voorbehoud) kunnen zeggen, dat dit percentage aangeeft de mate waarin een student zijn kans op het behalen van het P-examen kan belnvloeden door variaties in zijn studeergedrag. Het blijkt uit deze gegevens dat hat behalen
van het P-examen in afdelingen N en T meer samenhangt met studeergedrag
dan in afdelingen W en E.
Tabel 7 vermeldt indices voor het gewicht, datelk cluster heeft
gekregen in de lineaire combinaties van clusters, dat bij de berekening
van de multipele correlatie wordt gebruikt (de regressie-co;ffici;nten).
Tab.el 7
Regressie coeffici;nten in de

regressie van clusters op P-feit

m~ltipele

Groep:
Cluster:

N

T

W

Toegewendheid

.04

.09

.08

-.02

Formalisering

.38.

.23

.00

-.01

Tentamengerichtheid

.21
.12'

.00

.17

.00

-.07

.07

-.28

.37
.04

-.11

-.12

.18

.70

.47

.36

-.30
-.06

.05
.20

-.38

-.10

.17

~26

.24

.14

-.11

-.29

Tijdgebruik
Sociale gerichtheid
Gemakkelijk studeren
Colleges uitwerken
Inspanning
Globaal studeren

E

Deze getallen moeten met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat zij
sterk afhankelijk zfjn van toevalsfactoren in het materiaal. Men kan er
echter een indruk Ult krijgen van het.relatieve belang van elk van de
clusters in een situatie, waarin ze alle tegelijk in verband met het criterium (P-feit in ditgeval) worden gebracht. Dit in tegepstelling tot de
analyse van de correlatieco;ffici;nten in tabellen 2 tIm 5, waar elk
cluster in relatie tot het criterium wordt gezien, onafhankelijk van de
andere clusters.

-18Uit tabel 7 blijkt, dat "toegewendheid" geen rol speelt in het meervoudig verband tussen clusters en P-feit. Dit iswaarschijlijk een gevolg van correlatie van dit cluster met andere clusters. Uit in dit
rapport niet vermelde gegevens blijkt, dat toegewendheid vrij h008 ge(~.30)

correleerd is

met Ilgemakkelijk studeren ll in aIle afdelingen,

met "formalisering" in de afdelingen N en E, met "sociale gerichtheid'!
(negatief) in de afdeling N en met "effectief tijdgebruik" in afdeling T.
Voor het merendeel zijn dit clusters, die op enkelvoudige wijze gecorreleerd zijn met het P-criterium. Het verschijnsel "toegewendheid ll voegt
dus niets toe aan het voor studiesucces relevante dee 1 van het gedrag,
dat door sommigeandere clusters wordt uitgedrukt.
Formalisering speelt in afdeling N inderdaad een rol volgens deze
analyse, evenals sociale gerichtheid. Ook IIcollege-ui twerken f1 , gekenMerkt door vooruitwerken, IS avonds colleges uitwerken en collegedictaten lenen, krijgt een negatief gewicht. Dit houdt dus in, dat in de
onderzochte groep iemand die dat veel deed, een kleinere kans had zijn
P-examen te halen.
De twee clusters die positief gecorreleerd waren met P-feit in
afdeling T - tijdgebruik en gemakkelijk studeren - krijgen in de regressieanalyse ook het grootste positieve gewicht~ In de afdeling W kom~
!Icollege-ui twerken" als een nadelige factor bij de al als posi tief in
de enkelvoudige analyse onderkende factor "gemakkelijk studeren". In
afdeling E werden in deze analyse dezelfde factoren gevonden als bij
de enkelvoudige correlaties.
Verschillen tussen de afdelingen in studeergedragspatroon
Van de vier in de eerste clusteranalyse gevonden grote clusters
werd per afdeling de gemiddelde score bepaald. In tabel 8 staan deze
gemiddelden uitgedrukt als percentage van de maximaal bereikbare score.
Tabel 8
Cluster
Toegewendheid

\

Formalisering
Tentamenger.
Sociale gar.

n.s.

= verse hi I

0,05 niveau.

N.

.Groep:
T

VI

E

65
53
42
45

56
40
46
48

60
47
60
42

60
46
46
46

significantie )
van verschil 1
n~s.

< 0,05
<'0,0,1

n.s.

tussen de 4 groepen is niet significant op tenminste
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Tussen d. atdelingen blijken.verschillen te bestaan in karakteristiek
studeergedragspa..troon4O ,Studen.ten in de afdeling N werken het meest getormaliseerd, in de afdeling T het minst40 In de afdeling VI geven studenten te
kennen t sterk op het tentamen gericht te zijn.

Bespreking
Uit dit onderzoek is gebleken, dat aspecten van het studeergedrag
empirisch kunnen worden gersoleerd. De aspecten ("clusters") die op deze
wijze worden gevonden komen v~~r een groot deel overeen met wat in eerder
onderzoek is gevonden (van Parreren en Schutte-Poen, 1964; van der Klauw,
1965; Brown, 1964). De betrouwbaarheid van de gevonden itemgroepen bleek
redelijk hoog te zijnt zowel in termen van interne consistentie als van
test-hertest correlatie. De interne eonsistentie kan kunstmatig hoog zijn
geworden door de gebruikte clusteranalyse-procedure, . die items in intorn
consistente groepen samenvoegt. De test-hertest correlatie is echter onafhankelijk van de gebruikte procedure.
In dit onderzoek zijn correlaties m~t studiecriteria. gevonden, met
name v~~r het aspect ngemalrd,=elijk studerenH , die hoger zijn dan de resultaten van de ons bekende onderzoekingen. Van de SSHA-vragenlijst werden
zoals eerder vermeld waarden van .11 tot .29 gerapporteerd (Brown, 1964).
Andere onderzoekers vonden met dezelfde test lagere waarden.
De door van Parreren en Schutte-Poen gevonden verbanden zijn v~~r
het merendeel zwakker dan in dit onderzock werden gevonden, terwijl hun
aantal proetpersonen redelijk vergelijkbaar is met de hier gebruikte
aantallen. (50 tegenover bij vier verschillende groepen: 38, 76, 63 en 97).
Bij het onderzoek op de T.H. in Delft (1959) werd voor de score op de
studievragenlijst een correlatie met het behalan van het P1-examen in '4n
jaar gevonden van .39 over de gehele groep van 425 studenten. Bij de verschillende subgroepen, corresponderend'met de studierichtingen, liepen de
gevonden correlatie-coefficienten echter uiteen van .27 tot .64. Voor de
groepen, die wat studierichting betreft overeenkomen met de in ~indhoven
onderzochte groepen varieerden de gevonden waarden van .27 tot _54. Deze
waarden zijn bijna even hoog als de resultaten van het onderzoek op de
\
T.H.~. Daarbij Mosten we eehter in het oog houden, dat in pelft uitsluitend
gebruik is gemaakt van een totaalseore. Multipele correlat~e van de clusters
met het P-criterium leidde in het hier gerapporteerde onderzoek tot hogere
waarden.
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meest consistent, predictie1' ,te zijn voor studiesucces .• Deze gedragsaspecten '
hangen onderling same.n .enbenoren geen va.n beide tot het terrein van de
studie-gewoonten 0,1' -teehnieken, maar ze zijn meer verwant met de attitude
en motivatieen met de gevolgen daarvan. Dit resultaat komt overeen rn~t de
mening van de samenstellers van de SSHA (Brown &: Holtzman. 1956).
De eorrelaties met studiesucces van een deel van de itemgroepen, namelijk van aIle cluster~ die werkelijk studiegewoonten en -technieken betreffen, blijken bij de vier SUbgrOepen zo uiteenlopend te zijn, dat deze ver~
schillen nauwelijks aan toeval toe te schrijven zijn. Dit komt overeen
met de in het literatuur-overzicht genoemde oproerking van Brooks en Heston

(1945).
Als mogelijke oorzaken van deze verschillen in verband tussen gedragspatronen en prestaties zijn te noemen: verschillen tussen de afdelingen in
de gedragspatronen en prestaties zeIf, verschillen ten aanzien van andere
variabelen zoals intelligentie, motiva.tie, en dergelijke, maar ook vereehillen in aard van studie-objeeten en studieprogramma, en in de eisen die door
de leiding gesteld worden. Enig bewijs voor de veronderstelde invloed van
de laatst genoemde mogelijke oorzaak mogen we waarsehijnlijk zien in het
feit, dat versehillende keren het verband met de prestaties v66r het P-examen bij dezelfde groep duidelijk anders was dan het verband nA het P-examen.
Mogelijk is de oorzaak hiervan ten dele gelegen in het feit, dat na het
P-examen de studenten onder andere leiding komen te staan.
Het versehil in kracht van het gevonden verband tussen studiesueees
en de gedragsaspecten, die duidel~~ studiegewoonten betreffen bij de verschillende studierichtingen, maakt de basis voor het geven van stud1e-adviezen beslist niet beter. Mogelijk zijn er geen uniforme adviezen te geven
voor verschillende groepen. Het heert immers geen zin adviezen'te geven
over formalisering, tentamengeriehtheid of samenstuderen, wanneer het verpand van deze aspecten met succes van andere factoren afhankelijkis.
Behalve de verschillen tussen de vier subgroepen in het verband tUBsen
de omschreven gedragsaspecten en studiesucces, zijn er ook duidel1jke ver~
schillen gevonden in gedragspatronen, blijkend uit de verschillen in gemid~
del de scores voor de itemgroepen (tabel 8). Mogelijk moet de oorzaak van
deze verschillen ten dele worden gezocht in verschillen tUBBen studenten,
die verschillende studierichtingen kiezen, o'f aan toevallige steekproefversehillen. Daarnaast bIijft als mogelijke oorzaak te noemen: verschillen
~n leerstof en verschillen in leiding door docenten, star en ander personeel,
van de versehillende afdelingen.
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het begin van.de ,.studie..staat, geen verklaring te kunnen geven, vooral
daar een deel van.de st6f voor alle vier richtingen hetzelfde is. Voortwee
richtingen (namelijk N en E) is de overeenkomst in stof gedur~nde de studie
voor het P-exacen zelfs zeer groat. Deze groepen hadden grotendcela dezelfde college-vekken en practica, die gedeeltelijk zelfs door dozelfde mansen
werden gegeven. De eisen, die aan beide groepen werden gesteld en de adviezen, die op verzoek van de staf werden gegeven, bijvoorbeeld voor het
uitwerken van practica,warcn echter verschillend. Het verschil in leiding
lijkt dan ook voorlopig de meest aannemelijke verklaring.
Als we veronderstellen, dat de studie-leiding zo'n sterke invloed
heeft op het studiegedrag van de studenten, heert dit konsekwenties voor
de mening over studiegewoonten. Deze zouden dan niet zo vroeg gevormd en
blijvend zijn als wel verondersteld wordt. De gevonden verschillen zijn
immers a1 duidelijk meetbaar na een half jaar studie. De meestal wel aangenomen mogelijkheid tot het aanleren van studiegewoonten zou groot zijn;
mogelijk vindt dit aanleren plaats zonder bewuste beInvloeding in de richting van een bepaald patroon van gedragingen.
Zouden de veranderingen van het studiegedrag door de invloed van de
leiding inderdaad sterk zijn, dan zouden bij volgende onderzoekingen bij
dezelfde ins telling van onderwijs dezelfde verschillen gevonden worden,
althans wanneer er geen veranderingen in de leiding hebben plaats gehad.
Bij onderzoekingen op andere onderwijs-instellingen zijndan andere resultaten te verwachten, daar immel'S moeilijk aangenomen.kan worden, dat bij
overeenkomstige studierichtingen precies dezelfde verschillen in leiding
zouden voorkomen.
Bij het voorspellingsonderzoek in Delft (1959) werden eveneens verschillen gevonden tussen studierichtingen in de correlatie van studievragenlijst en behalen van P-examen na e~n jaar. Dit maakt een globale
vergelijking mogelijk. In tabel 9 zijn de multipelecorrelaties van het
Eindhovense onderzoek vergeleken met de correlaties van de totaalscore
uit het De1ftse onderzoek, voor 4 studierichtingen.
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Tabsl 9
Vergelijkins van Eindhoven en Delft
Correl~tie

Afdeling:
Technische Natuurkunde
Chemische Technologic
Werktuigbouwkunde
Electrotechniek

Eindhoven

.58
.68
.45
.44

met het slagen voor het P-examen
Delft

.41
.27

.39
.54

Deze correlaties zijn uiteraard slechts per kolom vergelijkbaar.
Het versehil is echter duidelijk: voorde studierichting waar in Eindhoven het P-resultaat het meest uit studiegedrag voorspelbaar is (T) is
in Delft het P-resultaat het minst voorspelbaar uit gelijksoortige studiegedrag gegevens. De in Delft "meast voorspelbare" studierichting (E)
is dat in Eindhoven het minst.
Karakteristieke versehillen tussen vakstudieriehtingen,zich uitdrukkend in aanpak van het Yak, de laerato! en aard van de practica lijken
dus geen.aannemelijke verklaring voor de verschillen in correlaties tussen
afdelingen. Voorlopig lijkt het meer aannemelijk, dat studeeromgeving in
de meest ruime zin het verband tussen studeergedrag en studiesucees reguleert..:.Onder studeeromgeving verataan we dan het complex van eisen, onderwijsvormen, ,organisatie en leeratof waardoor aan een bepaalde ins telling
een bepaalde afdeling, - of zelfseen bepaald studiejaar binnen die afdeling - wordt gekarakteriseerd. De student tree.dt in interaetie met die
omgeving. hij neemt deze op een bepaalde wijze waar en bepaalt zijn gedrag
ala funktie.van die waarneming. Anderzijds reageert de omgeving op een
bepaalde wijze op de stUdent: waarneming van die reaeties zal de student
meer informatie opleveren waarnaar hij bewust of onbewust zijn gedrag
regelt.
Het ziet er dus naar uit, dat geen algemeen geldende conelusies over
de effectiviteit van be paal de vormen van studeergedrag mogelijk zijn.
Tenminate wanneer wordt aangenomen, dat enerzijds uit antvtoorden op vragenlijsten gevolgtrekkingen over iemands gedrag kunnen worden gemaakt, anderzijds het gebied van mogelijke studeervormen redelijk goed door de gebruikte
vragenlijst wordt bestreken.

-23Als deze veronderstellingen houdbaar zijn. betekent dat, dat advie zen over de studie. die niet berusten op analyse van de wisselwerking
tussen

studie-o~geving

en studeergedra b zinloos zijn.
Het betekent ook, da.tva.rbetering van onderwijsresultaat \'lellicht

bereild kan

~'~orden

lli die wisselwerking: door analyse van de invlocd

van de atudie-omgeving op gedrag en succes van studenten. en deor doclbewuste mani,ulatie van die omgeving. Dit stelt ons echter voor een
nieuw onderzoeksprobleem. Het zal nodig zijn, de situatie waarin onderwijs gegeven wordt te karakteriseron in relevante variabelen, en onderzoek te doen naar de in termen van die variabelen beschreven condities,
waaronder bepaalde vormen van studentengedrag tot succes kunnen leiden.
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,Samenstelling van. de clusters en test ... hertest betrouwbaarheid
Cluster 1: Vanzelfsprekende toegewendheid tot de studie
r •
...L

.• 84,
.77

• 88
• 72

•59
• 88

• 75

•3.;
• 89
• 84
• 45
• 94

• 97

• 83
• 74
• 81

Inhoud van de items
Dikwijlsstudeer ik niet, omdat ik zit te piekeren.
Als ik. zit te studeren, ben ik or gemakkelijk voorte vinden
om metiemand te gaan zitten kletsen •
Ik ben heel tevreden over mijn manier van werken •
Ik
Ik
Ik
Ik

wordt gemakkelijk afgelcid bij het studeren •
moet eerst in de goede stemming komen om te studeren •
heb veel aansporing van anderen nodig om aan het werk te gaan •
heb wel eens last van een zinloze gedachte die bij het werken

door mijn hoord blijft spelen •
Als ik gestoord word bij h~t studeren ben ik er meteen "uit H •
Vaak zit ik tijden te werken, zonder dat ik een klap opschiet •
Ik heb veel aansporing van anderen nodig om aan het ~erk te
blijven •
Als ik zit te st't.\deren werk ik ook geconcentreerd •
Dikwijls studeer ik niet, amdnt ik zit t~ suffen •
Ik,kan gemakkelijk mijnaandacht bij mijn werk houden •
Zelfs als ik geruime tijd hard gewerkt heb t merk ik achteraf dat
ik niet opgeschoten ben •
.' Ik ben tamelijk tevreden over mijn manier van werken •
: Ik houd me zonder veel moeite aan het tijdschema dat ik opgesteld
hebe

.63
• 78

Dikwijls studeer ik niet, omdat ik zit te fantaseren •
Als ik zit te studeren ben ik er gemakkelijk voor te vinden om

• 67
• 48

met iemand naar de film, een feest, een cafe of zo te gaan •
Dikwijls studeer ik niet, omdat ik zit te klungelen •
Ik ben ontevreden over mijn manier van werken.

---_ ..._----r t •••

tetrachorisehe test-nertestcorrelatie-coefficient over 47 proefpersonen, af,namen met 6 weken interval.

-27Cluster 2: Formaliaering van de studiewijzep'
rt

.80
• 66

• 72

• 78
• }o

•39
•53
• 92
• 85

• 78
•84
• 58
• 76
• 60
• 70
• 81

• 69

•84
• 83
• 71

Inhoud van de items
Ik w~rk gelijk op met de colleges •
Ik houd me aan het door mij opgestelde tijdschema, door het w~t
aan te paaeent als de omstandighedcn andere verlopen, dan ik
eeret dacht •
Ik wacht meeetal tot het laatste moment voordat ik ccnt begin
te studcren •
Gerui~e tijd voor een tentamen maak ik een preciee uitgewerkt,
echem.a over hoe ik mijn tijd zal indelen •
Ik houd me aan mijn tijdschema door ale het moet verloren
studie-tijd in tehalen •
Voor het college kijk ik meeetal de stot nat die op het vorige
college behandeld is •
Ik ~erk mijn college-dictaten regelmatig uit •
's Avonde tevoren bereid ik de colleges v~~r •
Geruime t1jd voor een tentemen rna~ 1k een globaal schema over
wat ik de komende t1jd ga eoen •
Ik loop vrijwel alle collezes •
Ik begin's avonds ala regel op dezeltde tijd te atuderen •
Ik etudeer ala regel elke dag een pnar uurtjes •
Ik maak helemaal geen tijdschcna voor een tento.men •
Ik houd 'a avonds ala regel o~ aezelfde tijd met studeren op •
Ik studeer soms geru1me tijd vrij'!'!el niet •
Ik houd gedurende het semester d~ stof goed bij •
Ik maak op gezette tijden een schema voor wat ik de komende paar
maanden ga doen •
Als ik de hele dag colleges en practica heb gehad studeer 1k
's avonds nog veel •
In de tentamenperiode hoef ik de stof alleen te herhalen •
Kort voor een tentamen werk ik even gelijkmatig ala andere.
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Cluster 3: Tentamen geriehtheid
Inhoud van de items

•51
• 64
• 66
• 30

Ik bestudeer·alleen de hoeken en dietaten voor het eerstvolgende
tentamen, wat ik ga doe~ •
Als ik voor een tentamen \'Ierk, bestudeer ik ook aanverwante problemen, die ik tegenkom •
Ik bestudeer alleen verpliehte boeken en dietaten •
Ik leer alleen datgene wat ik zeker moet kennen voor een tentamen •
Ik bestudeer meer dan alleen datgene wat v~~r een tentamen vereist
vlor.dt.

Cluster 4: Effeetief
rt

-.51
•52
• 42
• 62

•87
•70
• 59
• 84

tijdgebrull~

Inhoud van de items
Ik mask mijn wiskunde-vraagstukken meestal thuis en lever ze op
de geplande middag in •
Ik mask de vraagstukken meestal 'savonds v66r de instruetie
waarop ze behandeld worden •
Ik maak de vraagstvkken meestal niet v66r de instruetie, maar bestudeer ze na afloop daarvan •
Ik maak mijn wiskunde-vraagstukken meestal op de daarvoor geplande
middagen •
Tijdens het weekeinde studeer ik veel •
Tijdens het weekeinde studeer ik niet •
Ik werk meestal ook in "verloren uurtjes" •
Alleen vlak voor een tentamen werk !kook in de "verloren uurtjes".

-29Cluater 5: Sociale gerichtheid in de studie

rt

-.58
• 88
• 41
. • 78

• 82
• 34
• 51

1nhoud van de items
:~

studeer meestal alleen •
Ale L~ een studieprobleem heb, probeer ik zo lang mogelijk er
eerst zelf uit te komen •
11-'= ga na of ik de stor veor het tentamen ken, door e!" met iemand

enders over te praten •
Ala 1k een stuk van de tento.men-stof' niet dadelijk begrijp, ga 1k
~emand anders om opheldering vragen •
Ik studesr dL~~ij13 met iemand anders samen •
Ik studeer c~~ijls s~~en met een groep •
Ala ik een studieprobleem heb, blijf ik er niet lang bij stilstaanl
maar ga het met iemand anders bespreken.

Cluster 6:

studeren

Inhoud van

r

t
.. 83

Gem.~,::,:eli,ik

de'itf~

Ik ben ontevrec'.en c·:'::);:' mijn studi<:>resultaten . aan de T.! •.

•9 8 I k ben heel tC7recen ~ver ~i~n ~tudieresultaten e~n ~e T.R •
Ik ben tamelijk to"trree.~!l over
studieresu~te.ten llan de T.H.
• 85
.,
Bij hot studeren vorwerk '... c""
lanljzaa:n •
.75
.84
Bij het studeren verwerlt ik eo ate! vlug.
...,..! .I"",
.. ~ ...... t.t .:....

~

~:...

Cluster
r

t

7:

Colleges

... ~.... ./!'

t.;J'IJi~_

uitw~~

Inhoud van de items

.33

Ik bereid meestal direct na de colleges de volgende colleges
voor •

• 97
• 77
• 91

Ik werk vooruit op de colleges •
Ik leen meestal collegedictaten van iemand anders •
Over het algemeen loop ik de colleges voornamelijk om medestudentel
te ontmoetel'! ..

-30Cluster 8: InsI!lL'ln:ing
r

Inhoud van de items

t
-.78

Als ik studeer werk ik neestal in

•44

Als ik werk wissel ik

.83
• 53

ee

&~n

ruk aohter elkaar door •

studie af met korte perioden van ont-

spanninz·
Kort v~~r een tentamen gooi ik alles op alles door veel Minder
ontspanning te nemen •
Kort voor een tentamen wissel ik zo goed mogelijk studie en
ontspannende bezighedcn af.

Cluster 9: Globaal studeren
r

t

Inhoud van de

ite~s

.72

Om klaar voor een tentamen te zijn, neem ik de stof
heel goed door •

• 58

Om klaar voor een tentamen te zijn, werk L~ de stof een paar
keer door •

• 86

Om klaar voor een tenta~en te zijn, ~aa..~ ik nogal veel vraagstukken •

• 93

Om klaar voor een tentamen te zijn, hoef ik maar enkele vraagstukken te me~en.

e~n

keer

