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1 ACHTERGROND VAN DE PROBLEEMSTELLING 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksterrein in kaart gebracht 
en wordt de onderzoeksvraag ge·introduceerd. 
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1.1 lnleiding 
Vrouwelijke studenten nemen in numeriek opzicht een uitzonderingsposi
tie in bij het technisch wetenschappelijk onderwijs. In het nabije verleden 
was het deelnamepercentage van vrouwen zelfs zo laag, dat hun aanwe
zigheid geen invloed had op de situatie van de totale studentenpopulatie. 
Niet aileen in statistisch, maar oak in sociaal opzicht leken zij nauwelijks 
mee te tellen. De technische studie-omgeving was voor en door mannen 
ingericht. 
Met de toename van het aandeel vrouwelijke techniekstudenten wordt de 
vraag relevant op welke wijze de uitzonderingspositie van vrouwen een 
rol speelt bij de ontwikkeling van de studieloopbanen van studenten. 
Zowel vrouwelijke als mannelijke techniekstudenten zien zich geconfron
teerd met een bijzondere sociale context: een door mannen gedomineer
de omgeving. Deze situatie wijkt af van voorgaande schoolervaringen en 
van het dagelijks Ieven, en verschilt oak van de meeste andere universi
taire instellingen. 
De ongelijke verdeling van vrouwen en mannen over de verschillende stu
dierichtingen roept extra vragen op. Misschien voelen aankomende vrou
welijke techniekstudenten zich minder thuis in de studie-omgeving dan 
hun mannelijke collega's waardoor zij meer aanpassingsproblemen erva
ren. En mogelijk verloopt bij studenten in studierichtingen met relatief veel 
vrouwen de overgang van voortgezet naar universitair onderwijs soepeler 
dan bij studenten die op hun eigen faculteit nauwelijks in de gelegenheid 
zijn met vrouwen om te gaan. Voordat deze veronderstellingen worden 
uitgewerkt, zullen we eerst sekseverschillen in het onderwijs wat nauw
keuriger beschrijven. 

De deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs heeft in Nederland 
pas na de Tweede Wereldoorlog, en met name vanaf de zeventiger jaren, 
een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. In dit hoofdstuk worden deze 
verschillen en mogelijke verklaringen daarvoor beschreven. In het bijzon
der wordt de ongelijke verdeling van vrouwen en mannen over verschil
lende technisch wetenschappelijke studierichtingen in kaart gebracht. 
Daarbij gaan we in op de gevolgen die een dergelijke samenstelling van 
de studentenpopulatie kan hebben voor het functioneren van studenten 
en voor de cultuur van de studie-omgeving. 
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1.2 Sekseverschillen in het onderwijs 
Het onderwijssysteem in Nederland is hierarchisch van opzet: met het stij
gen van het opleidingsniveau worden de restricties voor toelating grater, 
de toelatingseisen hager en het aantal deelnemers kleiner. Bovendien 
vindt gedurende de opleiding selectie plaats: niet aile leerlingen of stu
denten halen de eindstreep in de vorm van eindexamen of diploma. De 
selectie tijdens de school- en studieloopbaan wordt niet aileen gemaakt 
op basis van intelligentie of studievaardigheden; de kansen op succesvol
le afronding van de opleiding worden oak bepaald door sociale klasse en 
sekse (Jungbluth, 1981 ; Mottier, 1988). 
De laatste decennia zijn sekseverschillen in het onderwijs snel kleiner 
geworden; inmiddels zijn in het basis- en voortgezet onderwijs de deel
namepercentages van meisjes en jongens vrijwel gelijk. Sekseverschillen 
in het voortgezet onderwijs bestaan nag in de soorten opleiding die 
gevolgd worden en bij de keuze van vakken voor het eindexamenpakket 
(Kodde & Theunissen, 1985). In de derde klas VWO worden de eerste 
afwegingen rand de samenstelling van het vakkenpakket gemaakt. Jon
gens kiezen gemiddeld meer dan meisjes voor exacte vakken in hun eind
examenpakket. Vier keer zoveel jongens (bijna 30% van de jongens) als 
meisjes kiezen wiskunde 8 en ongeveer tweeenhalf maal zoveel jongens 
(iets meer dan de helft) als meisjes kiezen natuurkunde (Dekkers, 1985). 

De deelname van vrouwen en mannen aan het hager onderwijs wordt ge
leidelijk meer gelijk. De afgelopen tien jaar is het percentage van vrou
welijke studenten in het hager beroeps onderwijs (HBO) toegenomen van 
40 naar meer dan 45% en in het wetenschappelijk onderwijs is het per
centage vrouwen gestegen van ongeveer 30 naar ruim 40% (CBS, 1980, 
1994). 
Sekseverschillen treden vooral op bij de keuze van een vervolgstudie 
(Kodde & Theunissen, 1985). Meisjes en jongens kiezen niet voor dezelf
de studierichtingen en meisjes kiezen, in vergelijking tot jongens, uit een 
beperkter aantal opleidingen. Bij sociale wetenschappen en letteren is bij
voorbeeld sprake van een oververtegenwoordiging van meisjes, terwijl bij 
natuurwetenschappelijke en technische studies jongens de overhand heb
ben. Deze verschillen bij de keuze van een vervolgopleiding leiden tot 
een andere uitgangspositie op de arbeidsmarkt waarbij de perspectieven 
voor vrouwen slechter zijn dan voor mannen. Niet aileen is het werkloos-
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heidspercentage van vrouwelijke academici hager dan dat van mannen, 
oak is de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in verschillende 
functies ongelijk en over het algemeen in het nadeel van vrouwen, en 
bovendien werken vrouwen in een kleiner aantal beroepen (Engelfriet & 
Van der Veldt, 1993). Deze verschillen kunnen voor een belangrijk deel 
verklaard worden doordat mannelijke studenten vaker dan vrouwen oplei
dingen hebben gekozen met goede vooruitzichten op betaald werk. 

De positie van vrouwen en mannen in het onderwijs wordt steeds gelij
ker. Sekseverschillen doen zich voor bij de samenstelling van het vak
kenpakket in het voortgezet onderwijs en bij de keuze van de vervolgop
leiding. 

1.3 Sekseverschillen in deelname aan hoger onderwijs 
Numerieke verschillen in de deelname van vrouwen en mannen aan het 
hager onderwijs in het algemeen en aan het technisch onderwijs in het 
bijzonder, doen zich niet aileen in Nederland voor. In vrijwel aile Europese 
Ianden neemt het aandeel vrouwelijke studenten tussen 1970 en 1985 
duidelijk toe (tabel1 .1). 
De belangstelling van vrouwen voor technische studies blijkt per land vrij 
sterk te varieren. Vooral de situatie in Oost-Europa valt op: niet aileen is 
gemiddeld een kwart van de techniekstudenten van het vrouwelijk ge
slacht, maar het aandeel van vrouwen is bovendien relatief stabiel in de 
tijd. Bij een nadere analyse blijkt deze uitzonderingssituatie echter voor
namelijk voor rekening te komen van Bulgarije: in 1985 was maar liefst 
45% van de Bulgaarse techniekstudenten vrouw. Daarnaast treedt er van
at 1980 zowel in Hongarije als in Polen een daling van het percentage 
vrouwelijke techniekstudenten op (zie voor een overzicht Van Vonderen 
& De Lange, 1990). 
In de meeste Europese Ianden neemt het aandeel van vrouwelijke stu
denten in technische richtingen geleidelijk toe. Portugal valt daarbij in 
Westeuropees verband op door het relatief hoge percentage vrouwelijke 
techniekstudenten. De Scandinavische Ianden nemen gemiddeld een tus
senpositie in tussen West-Europa en Oost-Europa. 
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Tabel 1.1 Percentage vrouwelijke studenten in het hager onderwijs en in het technisch 
onderwijs in 1970 en 1985 in verschillende Europese Ianden (Van Vonderen & de Lange, 
1990; bewerking gegevens Unesco Yearbooks) 

hager onderwijs technisch onderwijs 

1970 1985 1970 1985 

Belgie 29 46 2 12 

Denemarken 37 49 3 10 

West-Duitsland 27 42 2 7 

Griekenland 32 47 6 17 

ltalie 38 45 6 

Nederland 28 41 6 10 

Portugal 44 53 15 22 

Spanje 27 48 10 

gemiddeld: 

Westeuropese Ianden 33 46 4 9 

Scandinavische Ianden 39 49 7 17 

Oosteuropese Ianden 44 51 22 25 

Van oudsher zijn universiteiten mannenbolwerken; vergeleken met de ont
wikkeling bij algemene universiteiten is het percentage vrouwelijke stu
denten bij technische opleidingen ver achter gebleven. In Nederland 
begint het aandeel vrouwelijke techniekstudenten pas halverwege de 
jaren zeventig te groeien (tabel 1.2). 
Voor toelating tot een technisch wetenschappelijke studierichting is een 
succesvol eindexamen in wiskunde B en natuurkunde verplicht. Van de 
leerlingen met een B-vakkenpakket kiezen driemaal zoveel jongens (rond 
de veertig procent) als meisjes voor een technisch wetenschappelijke stu
dierichting (Dekkers, 1990). 

Tussen 1970 en 1990 is het aandeel van vrouwen in de totale studenten
populatie van de technische universiteiten gestegen van krap drie naar 
rond de vijftien procent (HOOP, 1991). Deze groei is echter -met enige 
vertraging- vergelijkbaar met de algemene toename van het aantal vrou
welijke studenten in dezelfde periode. Het is aannemelijk dat de toename 
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van het aantal vrouwelijke techniekstudenten eerder het resultaat blijkt te 
zijn van het grotere aantal meisjes dat naar het VWO gaat en vervolgens 
een vervolgopleiding op universitair niveau kiest, dan het gevolg van een 
verschoven belangstelling van vrouwelijke studenten. 

Tabel 1.2 Percentage vrouwelijke studenten bij de drie technische universiteiten in 
Nederland (HOOP, 1991) 

1975 1980 1985 1990 

totale studentenpopulatie: 

TU Delft 4 6 9 15 

TU Eindhoven 3 5 8 12 

U Twente 3 5 13 17 

eerstejaars studentenpopulatie: 

TU Delft 5 7 12 15 

TU Eindhoven 5 5 10 14 

U Twente 2 6 15 18 

In Europees verband is sprake van een duidelijke toename van het aan
tal vrouwelijke studenten in het hager onderwijs en bij het technisch 
onderwijs. Het procentuele aandeel van vrouwelijke techniekstudenten 
varieert sterk per land. Gemiddeld is in 1985 een op de tien techniek
studenten in West-Europa en in Nederland van het vrouwelijk geslacht. 
De toename van het aantal vrouwelijke techniekstudenten in Nederland 
in de periode tussen 1975 en 1990 lijkt vooral verklaard te worden door 
de toename van het aantal vrouwelijke studenten in het algemeen. 

1.4 Verklaringen voor sekseverschillen bij de keuze voor techniek 
Het constateren van sekseverschillen bij de keuze voor technische stu
dies roept de vraag op naar mogelijke oorzaken en verklaringen. In een 
uitgebreide overzichtsstudie naar gedragsverschillen tussen vrouwen en 
mannen in het begin van de jaren zeventig wordt gerapporteerd dat 
slechts op vier gebieden overtuigende empirische steun bestaat voor het 
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optreden van sekseverschillen (Maccoby & Jacklin, 1974). Meisjes zou
den over grotere verbale vaardigheden beschikken dan jongens, terwijl 
jongens meisjes overtreffen in visueel-ruimtelijk inzicht en in wiskundige 
prestaties, tenslotte blijken mannen agressiever dan vrouwen. Samenvat
tend betreft het verschillen in /eerprestaties en op het niveau van 
activiteiten; de variaties binnen de afzonderlijke groepen vrouwen of man
nen zijn echter groot omdat individuele keuzen flink kunnen afwijken van 
het gemiddelde keuzepatroon. 
Sekseverschillen in lichaamslengte en in taken die direct gerelateerd zijn 
aan fysiek voorkomen zijn ongeveer vier keer zo groot als de grootste 
cognitieve en sociaal-psychologische verschillen (Linn & Hyde, 1989). Bij 
vergelijkende vervolgonderzoeken is vastgesteld dat de fysieke verschillen 
tussen vrouwen en mannen relatief stabiel van aard blijken te zijn. In een 
tijdsbestek van twintig jaar zijn daarentegen de sekseverschillen in leer
prestaties kleiner geworden (Linn & Hyde, 1989; Maccoby, 1990). 

De ontwikkelingen in geconstateerde sekseverschillen wijzen erop dat 
onveranderlijke of biologisch bepaalde eigenschappen slechts in beperkte 
mate verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor gedragsverschillen. 
Bovendien komen sekseverschillen niet universeel voor, maar treden spe
cifiek op in bepaalde culturele en situationele contexten (zie bijvoorbeeld 
Mead, 1953; Stockard & Johnson, 1980). 
Verschillen die niet zijn aangeboren, moeten zijn aangeleerd en deze 
leerprocessen worden samengevat in het begrip socialisatie. Dit zijn 
processen waarbij individuen leren om hun gedrag en opvattingen af te 
stemmen op hetgeen gebruikelijk en acceptabel is in hun omgeving. Ook 
het aanleren van sekserollen en de maatschappelijke waardering voor 
deze rollen hoort hierbij. Socialisatie vindt zowel op algemeen niveau 
plaats als in beperkte groepen, zoals het gezin of een schoolklas. 

Socialisatie kan op drie manieren plaatsvinden, namelijk via het stimule
ren, imiteren en selecteren van opvattingen en gedrag. Door middel van 
belonen en bestraffen wordt bepaald gedrag gestimuleerd of ontmoedigd 
door ouders, opvoeders en de omgeving in algemene zin. Zowel op indivi
dueel als op meer algemeen maatschappelijk niveau Ieven verschillende 
verwachtingen ten aanzien van meisjes en jongens. In het onderwijs komt 
dit onder meer tot uitdrukking in een geringere aandacht van docenten 
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voor meisjes dan voor jongens (Jungbluth, 1982) en in het minder stimu
leren van meisjes dan jongens om voortgezette wiskundevakken of een 
technisch wetenschappelijke opleiding te kiezen (Dekkers, 1993; Eccles, 
1985; Ruskai, 1991)1

. Er bestaat een duidelijk verband tussen de wiskun
deprestaties van leerlingen en de steun die zij ervaren van leeftijdsge
nootjes, ouders en leerkrachten (Fox et at., 1980). 
Gedrag en opvattingen worden oak aangeleerd door het imiteren van of 
zich identificeren met anderen. Ouders en verzorgers vervullen een voor
beeldfunctie via de wijze waarop zij hun dagelijks bestaan inrichten; al 
naar gelang hun bezigheden kunnen zij een sekserolbevestigende of juist 
doorbrekende invloed uitoefenen. Beroepsuitoefening van de moeder in 
het algemeen en van een technisch vak door de vader lijkt een positieve 
invloed uit te oefenen op dochters om tot een niet-traditionele keuze van 
vakkenpakket of studierichting te komen (Davis, 1975; Kelly, 1981; Van 
Vonderen & Dijkstra, 1987). 
Wanneer er eenmaal een bewustzijn van de eigen sekse bestaat, gaan 
kinderen zelf selecteren wat wei of niet bij hun sekserol behoort. Zij ont
houden activiteiten van personen van hun eigen sekse beter dan die van 
het andere geslacht (Oudijk, 1983). Stereotyperingen rand vrouwelijk en 
mannelijk gedrag Ieven al onder kinderen op de basisschool. Tijdens het 
voortgezet onderwijs vinden jongens veel vaker dan meisjes dat exacte 
vakken en technische studies tot het mannelijk domein behoren en dat 
meisjes er niet goed in zijn (Kelly, 1985; Van Oost, 1986). 

Socialisatie lijkt beter dan erfelijke dispositie te verklaren waarom meisjes 
andere keuzes maken dan jongens. Tach is het proces van sekserolsocia
lisatie niet zo determinerend dat aile meisjes anders kiezen dan aile jon
gens. Sekseverschillen bij de keuze van technische studies kunnen 
gedeeltelijk herleid worden tot sekseverschillen in individuele sociaal
psychologische kenmerken (Dekkers, 1990). Daarbij spelen zowel de 
belangstelling voor exacte vakken en het nut dat aan dergelijke vakken 
toegekend wordt, als toekomstverwachtingen een rol. 

1 Deze keuzeverschillen tussen meisjes en jongens kunnen niet zonder meer verklaard 
worden uit verschillen in aanleg; aan het begin van de puberteit komen de 
wiskundeprestaties van beide seksen nag min of meer overeen, pas tijdens het voortgezet 
onderwijs treedt hierin verandering op en uiteindelijk behalen jongens hogere punten dan 
meisjes (Ex & Warnars-Kieverlaan, 1989; Eccles, 1984). 
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AI op jonge leeftijd loopt de interesse van meisjes en jongens voor diver
se aspecten van exacte vakken uiteen. Deze verschillen kunnen uitge
drukt worden als persoongerichtheid versus objectgerichtheid. Meisjes 
hebben bijvoorbeeld meer belangstelling voor onderwerpen die te maken 
hebben met het menselijk lichaam en de samenleving, terwijl jongens 
meer ge·interesseerd zijn in technische en ruimtelijke toepassingen (Mot
tier, 1988; De Vries, 1988). Naarmate ze ouder worden gaan meisjes zich 
minder interesseren voor wiskunde (Dekkers, 1990). Bovendien ervaren 
zij dit vak, in vergelijking tot jongens, als minder nuttig (De Vries, 1988). 
Parallel hieraan ontwikkelen jongens een grater vertrouwen in hun vaar
digheden op mathematisch en natuurkundig gebied dan meisjes (Berg & 
Ferber, 1983). 
Ondanks maatschappelijke ontwikkelingen naar een grotere gelijkheid en 
gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen, ligt de verantwoordelijkheid 
van volwassen mannen nog vooral bij het buitenshuis verwerven van een 
inkomen en wordt van vrouwen verwacht dat zij een groat aandeel leve
ren aan de huishoudelijke en gezinsverzorgende taken. Dit be"invloedt de 
toekomstverwachtingen van jonge vrouwen en mannen. Technische be
roepen Iaten zich in het algemeen kenmerken als zware functies die een 
volledige aanstelling en inzet vragen, daarom zal bij voorbaat de keuze 
voor een technische opleiding voor veel vrouwen minder aantrekkelijk zijn 
(De Bruin-Scheepens, 1994). 

Er is vee/ onderzoek verricht om sekseverschil/en bij de keuze van tech
nische studies te verklaren. Vooral individue/e eigenschappen die zich tij
dens socialisatieprocessen ontwikkelen lijken relevant. Over het a/ge
meen zijn meisjes bijvoorbeeld minder gernteresseerd en gernvolveerd 
dan jongens in exacte vakken. Ook sekseverschil/en in toekomstverwach
tingen lijken een rol te spelen. 

1.5 Studiesegregatie bij technische studies 
De laatste jaren is er sprake van een absolute en relatieve toename van 
het aantal vrouwelijke techniekstudenten. In 1990 ligt het aandeel vrouwe
lijke studenten op de drie Nederlandse technische universiteiten gemid
deld op 15%. Er bestaan echter grate onderlinge verschillen tussen de 
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afzonderlijke technische studierichtingen. De instelling waar wij ons 
onderzoek uitgevoerd hebben, de universiteit te Eindhoven (TUE), telt van 
de drie universiteiten het laagste percentage vrouwen, namelijk 12% en 
verschillen tussen de faculteiten varieren van 2% (Eiektrotechniek) tot 
bijna 25% (Bouwkunde). 
Bij aile studies van de TUE is in twintig jaar tijd het aandeel vrouwen toe
genomen, echter bij de ene faculteit meer dan bij de andere (tabel 1.3). 
Het resultaat is dat de interne verhoudingen ongelijker zijn geworden: het 
aandeel vrouwen bij Elektro is gestegen van 0.4 naar ruim 2%, bij Bouw
kunde van 5 naar 25%. 

Tabel 1.3 Verdeling van vrouwelijke studenten over verschillende studierichtingen van de 
TUE in 1970 en 1990 

1970 1990 

richting totaal vrouwen % vrouw totaal vrouwen % vrouw 

Bedrijfskunde 479 4 0.8 1602 246 15.4 

Wiskunde 238 9 3.8 226 52 23.2 

Natuurkunde 538 8 1 5 609 42 6.9 

Werktuigbouwk. 650 0.1 1249 53 4.2 

Elektrotechniek 1018 4 0.4 843 18 2.1 

Scheikunde 767 33 4.3 712 117 16.4 

Bouwkunde 566 28 4.9 720 175 24.3 

TUE totaal 4256 87 2.0 7041 810 11.5 

n.b.: tussen 1970 en 1990 is het aantal studierichtingen op de TUE uitgebreid van zeven tot 
elf, zie tabel 1.4 

In navolging van Overdijk (1988) wordt de ongelijke verdeling van vrouwe
lijke en mannelijke studenten over de verschillende technische studierich
tingen gedefinieerd als studiesegregatie. Bij het analyseren van de studie
segregatie kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verhouding 
tussen vrouwelijke en mannelijke studenten in de faculteiten en de sprei
ding van vrouwelijke en mannelijke studenten over de faculteiten (ana-
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loog aan het kwantificeren van de arbeidsverdeling tussen vrauwen en 
mannen met indices voor beraepssegregatie; zie Siegers, 1979, 1984). 

De verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke studenten in de facultei
ten wordt uitgedrukt in het percentage vrouwen per studierichting (tabel 
1.3). Dit is een indicator van de omvang van de uitzonderingspositie van 
vrauwelijke studenten. 
De spreiding van vrouwelijke en mannelijke studenten over de faculteiten 
geeft een indicatie voor de studiekeuze van de totale graep vrouwelijke 
techniekstudenten en de totale graep mannelijke techniekstudenten; hier
mee wordt de omvang van verschillen tussen de studierichtingen aange
geven. Over het algemeen zijn in de loop van twintig jaar de relatieve 
sekseverschillen in voorkeur voor bepaalde technische studierichtingen 
kleiner geworden (tabel 1.4). In 1970 toonden vrouwelijke studenten de 
meeste belangstelling voor Scheikunde en Bouwkunde: rand 70% van de 
vrouwen staat hier ingeschreven tegenover 30% van de mannen. In 1990 
zijn deze sekseverschillen flink afgenomen, bij Scheikunde echter meer 
dan bij Bouwkunde. De relatieve voorkeur van vrauwen voor deze beide 
richtingen is overigens nag steeds grater dan van mannen. 
Daarnaast valt een groep van studierichtingen op die met name door 
mannen gekozen wordt: Natuur- en Werktuigbouwkunde en Elektrotech
niek. In 1970 staat meer de helft van de mannelijke studenten bij deze 
drie richtingen ingeschreven, tegenover 15% van de vrouwelijke studen
ten. In 1990 is nag 42% van de mannen terug te vinden bij deze facultei
ten, de belangstelling van de vrouwelijke studenten is nauwelijks ver
anderd en ligt op 14% van aile vrauwen. Opvallend is de ontwikkeling bij 
Bedrijfskunde: in 1970 is het percentage van de mannelijke studentenpo
pulatie dat deze richting kiest grater dan het percentage van de vrauwe
lijke studenten, twintig jaar later is het omgekeerd. 

De verdeling van vrouwelijke studenten over de verschillende opleidingen 
is in de loop van twintig jaar meer op die van de mannen gaan lijken. 
Echter, de onderlinge verschillen tussen de faculteiten wat betreft het 
aandeel vrouwen in de populatie zijn flink toegenomen. Richtingen die in 
het verleden het meeste door vrauwen gekozen werden, namelijk Schei
en Bouwkunde, blijven voor hen het aantrekkelijkst. Bij studies die in het 
verleden voornamelijk mannen aantrakken, zoals Werktuigbouwkunde en 
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Elektro, is de situatie niet werkelijk veranderd. Dat ligt anders bij Bedrijfs
kunde: deze opleiding heeft tijdens zijn bestaan zowel een flink aantal 
studenten in het algemeen, als vrouwen in het bijzonder, aangetrokken. 

Tabel 1.4 Spreiding van vrouwelijke en mannelijke studenten over de verschillende 
studierichtingen van de TUE in 1970 en 1990 

1970 1990 1970 1990 1970 1990 

richting: vi• Vi Mib Mi Riic Rii 

Bedrijfskunde 5 30 11 22 11 23 

Wiskunde 10 6 6 3 6 3 

Natuurkunde 9 5 13 9 13 9 

Werktuigbouwk. 7 16 19 15 18 

Elektrotechniek 5 2 24 13 24 12 

Scheikunde 38 14 18 10 18 10 

Bouwkunde 32 22 13 9 13 10 

ave rig 13 16 16 

aantal studenten 87 810 4169 6231 4256 7041 

• Vi is het aandeel vrouwen in faculteit i als % van de vrouwelijke studentenpopulatie 
b Mi is aandeel mannen in faculteit i als % van de mannelijke studentenpopulatie · 
c Rii is het totale aandeel studenten in faculteit i als % van de totale populatie 

n.b. de overige studierichtingen in 1990 zijn Informatica, Techniek en Maatschappij, 
Werktuigkundige Medische Technologie en lnformatietechnologie; bij deze richtingen staan 
respectievelijk 42, 56, 6 en 3 vrouwelijke studenten en 511, 239, 23 en 202 mannelijke 
studenten ingeschreven 

Het lijkt zinvol om een onderscheid te maken tussen de technische stu
dierichtingen naar het aandeel vrouwelijke studenten dat zij tellen. Daarbij 
kunnen combinaties van studierichtingen onderscheiden worden, ofwel 
studieclusters, die min of meer overeenstemmen in de seksespecifieke 
samenstelling van studentenpopulatie. We omschrijven een studiecluster 
als een verzameling van een of meerdere studierichtingen die zich laat 
kenmerken door een bepaald aandeel vrouwen in de studentenpopulatie. 
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Het lijkt voor de hand te liggen dat een laag aandeel vrouwen gepaard 
gaat met een technisch exact georienteerd studieprogramma, terwijl een 
hoger aandeel vrouwen v66rkomt in studierichtingen met veel aandacht 
voor techniek en samenleving, en dus voor sociale wetenschappen in het 
programma. Dit verband is echter niet perfect: van oudsher zijn Schei
kunde en Wiskunde aantrekkelijker voor vrouwen dan Natuurkunde, Werk
tuigbouwkunde en Elektrotechniek. Van deze opleidingen onderscheidt 
echter met name Natuurkunde zich door de mogelijkheid om maatschap
pijwetenschappelijke keuzecolleges te volgen. Bij Bouw- en Bedrijfskunde, 
met relatief veel sociale wetenschappen in het curriculum, gaat het ver
band wei op: daar treffen we relatief veel vrouwelijke studenten. Kortom, 
overal waar in dit onderzoek het begrip studiecluster wordt gebruikt, 
moeten we rekening houden met een mogelijke contaminatie van aandeel 
vrouwen in de studentenpopulatie en aard van de opleiding. 

De TUE laat zich kenmerken door een studiesegregatie naar sekse. 
Ondanks een absolute en relatieve toename van het aandeel vrouwelijke 
studenten in de periode tussen 1970 en 1990, is de geconstateerde dis
crepantie tussen studierichtingen met een bijzonder laag en met een 
relatief hoog percentage vrouwen groter geworden. In andere woorden: 
de verschillen tussen studieclusters zijn toegenomen. 

1.6 Verschillen in minderheidspositie: meer of minder groat 
De aanwezigheid van een minderheidsgroepering in een instelling of 
organisatie is van invloed op de cultuur (Kanter, 1977). Omgekeerd heeft 
het voorkomen van een minderheidsgroepering gevolgen voor het functio
neren van personen in zowel een minderheids- als een meerderheidsposi
tie en daarbij speelt de omvang van de minderheid een invloedrijke rol 
(Kanter, 1977; Ott, 1985). De groepssamenstelling heeft gevolgen voor 
het gedrag van de groepsleden en dat geldt met name voor gezelschap
pen waarin sprake is van een grote meerderheid en dus een zeer kleine 
minderheid. Volgens de definitie van Kanter is dat het geval als de meer
derheid meer dan 85% van de groep uitmaakt. Personen die numeriek de 
overhand hebben zullen de groep en de groepscultuur domineren, terwijl 
personen in de minderheid een uitzonderingspositie als enkeling bezetten 
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(Kanter noemt deze personen 'tokens'). De groepssamenstelling van ge
zelschappen met een relatief kleine meerderheid en grate minderheid stelt 
enkelingen in staat om samen een blok te vormen; zij kunnen contact met 
elkaar onderhouden en de algemene groepscultuur be"lnvloeden. 
Voor de meeste technische studierichtingen geldt dat de vrouwelijke stu
denten een zeer kleine minderheid vormen (dat wil zeggen dat zij minder 
dan 15% van de totale populatie uitmaken), wat tot gevolg heeft dat elke 
vrouw een uitzonderingspositie in de faculteit inneemt. In 1990 bestaan 
er aan de technische universiteit te Eindhoven slechts vier studierich
tingen waar het aandeel vrouwen de kleine minderheid overstijgt. Oat zijn 
Bedrijfskunde (15%), Wiskunde (23%), Scheikunde (16%) en Bouwkunde 
(24%). Volgens de 'tokentheorie' kunnen vrouwen aileen bij deze studies 
een eigen bijdrage leveren aan de cultuur van de studie-omgeving. 
Er kunnen drie principes onderscheiden worden die de positie van een 
enkeling beschrijven: zichtbaarheid, contrast en assimilatie (Kanter, 
1977). Het is mogelijk dat enkelingen over het hoofd gezien worden, maar 
zodra ze opgemerkt worden krijgen ze meer aandacht dan de rest van de 
groep. De meerderheid van de groep lijkt ten gevolge van het contrast 
met de enkeling meer gelijk dan verschillend van elkaar. Tenslotte worden 
door de meerderheid generalisaties toegepast om het gedrag van enkelin
gen te Iaten overeenstemmen met een stereotiepe opvatting. 

Het bekleden van een uitzonderingspositie heeft verschillende, deels 
tegenstrijdige gevolgen (lzraeli , 1983; Kanter, 1977; Ott, 1985). Deze con
sequenties zijn naar verwachting hetzelfde op de universiteit als bij 
arbeidsorganisaties (Beekes & Van Doorne-Huiskes, 1988). Enerzijds 
worden vrouwelijke studenten temidden van een meerderheid mannen 
bewust gemaakt van het feit dat zij anders zijn, maar daarnaast wordt van 
ze verwacht dat zij zich gedragen alsof deze verschillen niet bestaan. 
Bovendien bestaat de kans dat zij als symbool van aile vrouwelijke stu
denten opgevat worden als ze falen, terwijl ze juist als gunstige uitzonde
ring van deze groep beschouwd worden als ze succes hebben. Daarbij 
komt dat enkelingen vaak eenzaam zijn en niet geacht worden bij andere 
vrouwelijke studenten steun te zoeken. 
Overigens ondervinden niet aileen vrouwen gevolgen van hun uitzonde
ringspositie in een door mannen gedomineerde omgeving, maar geldt dit 
in principe ook voor andere duidelijk herkenbare groepen, zoals etnische 
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minderheden en gehandicapten (Van Oost, 1986). Negatieve consequen
ties van een minderheidspositie zijn echter aileen geconstateerd in situa
ties waarbij de meerderheid tegelijk oak maatschappelijk dominant is 
(Yoder, 1994). Mannen in een uitzonderingspositie in een traditioneel 
vrouwelijke omgeving ondervinden hiervan juist voordelen (Ott, 1985). 

Bij de meeste technische studierichtingen nemen vrouwelijke studenten 
een uitzonderingspositie in. Niet aileen val/en zij daardoor op en krijgen 
zij extra aandacht, de nadruk op overeenkomsten tussen personen die 
in de meerderheid zijn, kan ook tot uitsluiting van vrouwelijke studenten 
leiden. Het is aannemelijk dat er in een technische studie-omgeving ste
reotiepe opvattingen over vrouwen en over mannen heersen. 

1. 7 Samenvattend 
In het voorgaande is het onderzoeksterrein in kaart gebracht: de studie
omgeving van een technische universiteit. Een specifiek kenmerk van 
deze omgeving is de geringe aanwezigheid van vrouwelijke studenten. 
Daarbij treden opvallende variaties op in het aandeel vrouwen bij de ver
schillende studierichtingen. Deze ongelijke verdeling van vrouwelijke en 
mannelijke studenten vormt de basis voor de indeling van studierichtingen 
in studieclusters van zeer lage (minder dan 5%) tot wat hogere partici
patie (15 a 25%) van vrouwen. Deze indeling loopt bij het zeer lage en 
het hoogste aandeel vrouwen redelijk parallel met de ruimte die in het 
curriculum is ingericht voor technisch exacte en maatschappijwetenschap
pelijke vakken: hoe exacter het curriculum, des te kleiner is het aandeel 
vrouwen, en omgekeerd: hoe meer sociaal wetenschappelijke keuzevak
ken, hoe meer vrouwen. 

In de literatuur worden aanwijzingen gevonden voor de verwachting dat 
verkeren in een minderheidspositie gevolgen heeft voor· de professionele 
loopbaan van vrouwen. In dit onderzoek stellen we de vraag of een der
gelijke minderheidspositie oak van invloed is op de studieloopbaan van 
studenten en op de mate waarin zij succesvol zijn. 
Meer specifiek willen we weten of de bijzondere samenstelling van de 
studentenpopulatie op een technische universiteit mede bepalend is voor 
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de wijze waarop vrouwelijke en mannelijke studenten zich aanpassen aan 
en handhaven in de studie-omgeving. Voor aile opleidingen geldt dat 
mannelijke studenten en docenten numeriek domineren. Bij sommige stu
dies is het waarschijnlijk dat mannen oak in sociaal opzicht de cultuur 
bepalen. Daarom onderscheiden we niet aileen naar vrouwelijke en 
mannelijke studenten, maar oak naar studiecluster. 
Het is de vraag of vrouwelijke studenten van een bepaald studiecluster 
hetzelfde gedrag vertonen als hun mannelijke studiegenoten, of dat zij 
juist op andere vrouwen lijken. Welke invloed heeft de seksespecifieke 
samenstelling van de studentenpopulatie op techniekstudenten? 

De vraag is of het proces van aanpassen aan en handhaven in de stu
die-omgeving van een technische universiteit verschillend verloopt en 
verschillende gevolgen heeft voor vrouwelijke en mannelijke studenten, 
en voor studenten van studierichtingen die varieren naar het aandeel 
vrouwen in de studentenpopulatie. 



2 LITERATUURVERKENNING: STUDENT EN STUDIELOOP
BAAN 

Enkele theoretische benaderingen van studieloopbanen wor
den besproken en beoordeeld op toepassing in Nederlands 
onderzoek. Vervolgens wordt het begrip sociale integratie 
nader uitgewerkt. Dit leidt tot de introductie van relevante 
variabelen voor het onderzoek. 
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2.1 lnleiding 
Het wetenschappelijk onderwijs is sinds de tweede helft van de jaren zes
tig in toenemende mate onderzocht. Oat betekent, dat onder andere stu
dieloopbanen in Nederland al Ianger onderwerp van onderzoek zijn. Op 
het niveau van de studievoortgang is daarbij wei gekeken naar verschillen 
tussen vrouwelijke en mannelijke studenten, maar er zijn geen vergelij
kende studies gedaan naar de beleving van de studie-omgeving noch 
naar gedragsverschillen tussen vrouwelijke en mannelijke studenten. Tach 
geeft de literatuur wei aanwijzingen voor zowel sekseverschillen als ver
schillen tussen studenten van diverse studierichtingen. We zullen achter
eenvolgens bespreken hoe de studievoortgang in het wetenschappelijk 
onderwijs zich over het algemeen heeft ontwikkeld en welke factoren 
mogelijk van invloed zijn op individuele studieloopbanen. Daarmee verza
melen we de bouwstenen voor het conceptueel schema dat het empiri
sche gedeelte van het onderzoek begeleidt. 

2.2 Studievoortgang in het wetenschappelijk onderwijs 
Grote maatschappelijke en onderwijskundige veranderingen en een forse 
groei van de universitaire sector in de periode tussen 1880 en 1975 heb
ben weinig invloed gehad op het studie-uitvalpercentage in de Verenigde 
Staten: dit schommelde constant rand de 45 (Reijnders, 1988). De situatie 
in Nederland was vergelijkbaar: halverwege de jaren zestig werd gecon
stateerd dat ongeveer 55% van de beginnende studenten na dertien jaar 
daadwerkelijk afgestudeerd is (Van Parreren et al., 1966). Sindsdien zijn 
in Nederland de nodige wijzigingen in het wetenschappelijk onderwijs 
doorgevoerd zoals de Wet tweefasenstructuur (1981) en de Wet studiefi
nanciering 18+. Met deze maatregelen werd beoogd het rendement van 
de universitaire opleiding te verhogen van 50 naar 70%. Bovendien zou 
een efficientere inrichting van het onderwijs tot een aanzienlijke beperking 
van de studieduur moeten leiden: de maximale overschrijding van de stu
dieduur werd op twee jaar gesteld. lnmiddels is duidelijk dat deze doel
stellingen niet zijn gehaald. Het percentage studenten dat in de nominale 
studietijd afstudeert, lag in 1990 tussen de 5 en 10% (Meerum Terwogt
Kouwenhoven, 1990). Landelijk gezien behaalt ongeveer de helft van de 
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groep eerstejaars studenten in maximaal zes jaar het einddiploma (Bu
reau Studentenpsychologen, 1991a). Op de TUE ligt het percentage stu
denten dat binnen deze periode afstudeert tussen de 40 en 50 (Statisti
sche Jaarboeken TUE) . Zes jaar na aanvang van de opleiding blijkt nog 
rond de 20% van de oorspronkelijke groep eerstejaars ingeschreven te 
staan als student (Bureau Studentenpsychologen, 1991a). 
Deze bevindingen lijken de gedachtengang te ondersteunen die Posthu
mus in 1942 introduceerde, namelijk dat beoordelingspraktijken in het 
onderwijs leiden tot een tamelijk constant percentage succesvolle scholie
ren en studenten . Dit mechanisme staat sindsdien bekend als 'de Wet 
van Posthumus'. Hierin wordt uitgedrukt dat zowel het onderwijs in zijn 
geheel, alsook de samenstelling van de examens en de beoordeling daar
van, zich plegen aan te passen aan de grate middenmoot. In onderzoek 
is de verwachting bevestigd dat een groep scholieren of studenten door 
een 'gemiddelde' docent verdeeld wordt in circa 25% goede, 25% slechte 
en 50% middelmatige leerlingen en dat op grond daarvan beoordelingen 
plaatsvinden (Groen, 1969). 

Van succesvolle eerstejaarsstudenten wordt verwacht dat ze na verloop 
van een studiejaar -of hooguit binnen twee jaar- zullen slagen voor het 
eerste afrondende examen. Juist in deze eerste fase van de studie vindt 
de grootste studie-uitval plaats: gemiddeld behaalt krap 70% van de eer
stejaars studenten binnen twee jaar het propaedeutisch examen. Het 
zogenaamde P-rendement van de TUE (incl. studenten die meer dan 
twee studiejaren voor hun P-examen nodig hebben of/en intern van stu
dierichting veranderd zijn) ligt enkele procenten lager dan het landelijk 
gemiddelde (Statistische Jaarboeken TUE) . Van de studenten die slagen 
voor het P-examen haalt gemiddeld 80% ook het postpropaedeutisch exa
men (Bureau Studentenpsychologen, 1991 a). Het studierendement van 
afzonderlijke studierichtingen en van vrouwelijke en mannelijke studenten 
varieert met de verschillende generaties. De verschillen zijn echter niet 
systematisch en in de meeste gevallen klein . 

Bij het onderzoeken van vijf cohorten studenten in het wetenschappelijk 
onderwijs tussen 1 930 en 1 970 valt op dat bij de meeste studies vrouwe
lijke studenten een minderheid in de totale studentenpopulatie vertegen
woordigden (Bijleveld, 1 993). Bovendien lag hun studierendement destijds 
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beduidend lager dan dat van hun mannelijke medestudenten (Bijleveld, 
1993; Derriks, 1983). Bij studenten die in '70 met hun studie begonnen, 
kunnen studierichtingen onderscheiden worden waarbij vrouwen aanzien
lijk vaker mislukten of vertraging opliepen dan mannen, namelijk techni
sche wetenschappen en letteren (Verwaijen-Leijh, 1985). Opvallend is dat 
het studies betreft waaraan vrouwen en mannen in ongelijke mate deelne
men: bij techniek zijn vrouwelijke studenten in de minderheid, bij talen in 
de meerderheid. Omgekeerd zijn op dat moment geen richtingen aange
troffen waarin vrouwen het duidelijk beter deden dan mannen. 
Met de toename van het aantal vrouwelijke studenten zijn de afgelopen 
jaren de sekseverschillen in studievoortgang duidelijk verminderd. Vanaf 
begin jaren tachtig zijn de gemiddelde studieprestaties van vrouwen en 
mannen gelijk (Bijleveld, 1993; Statistische Jaarboeken TUE). Uit onder
zoek waarbij de samenstelling van de studentenpopulatie als variabele bij 
ontwikkelingen in studieloopbanen onderscheiden wordt, komt echter naar 
voren dat vrouwelijke studenten in het nadee/ lijken te zijn in een door 
mannen gedomineerde studie-omgeving (Berg & Ferber, 1983; Everts & 
Van Oost, 1985; Kirejczyk, 1987; Verwaijen-Leijh, 1985). De problemen 
die vrouwen ervaren zijn niet meer zo ernstig dat zij leiden tot systemati
sche sekseverschillen in studie-uitval, maar vrouwen en mannen blijken 
te verschillen in de twijfels die zij kennen rondom hun studiekeuze, in 
tevredenheid met de studie en de studievoortgang en in overwegingen die 
leiden tot studiestaking. Bovendien wordt gesuggereerd dat studenten 
meer ondersteuning ondervinden van docenten van hun eigen sekse 
(Berg & Ferber, 1983). De seksespecifieke samenstelling van het 
docentenkorps bij technische en natuurwetenschappelijke studierichtingen 
zou voor vrouwen een extra belemmering voor een succesvolle studie
loopbaan kunnen betekenen (Oude Avenhuis, 1990; Vehvilainen, 1991). 

2.3 Naar een theorie over studieloopbanen 
De universele stabiliteit van het studie-uitvalpercentage lijkt de geldigheid 
van de Wet van Posthumus te bevestigen. Hiermee wordt echter voorna
melijk verklaard op welke wijze docenten hun leerlingen beoordelen (Bijle
veld, 1993). Om inzicht te krijgen in individuele verschillen in studiesucces 
en in de complexe processen die zich afspelen binnen de studie-omge-
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ving zijn theorieen over studieloopbanen nodig. In de loop van de tijd zijn 
er vanuit diverse invalshoeken theoretische aanzetten gegeven om het 
begrip van studieloopbanen te vergroten. Vooral de laatste decennia is 
onderzoek verricht naar factoren die mogelijk een succesvolle afranding 
van de studie helpen verklaren. Daarbij wordt een groat aantal verschil
lende variabelen onderscheiden die van invloed kunnen zijn op studie
prestaties, of op tevredenheid met de gekozen studierichting en de studie
omgeving in het algemeen. Deze variabelen zijn te onderscheiden in indi
viduele kenmerken en omgevingsinvloeden. 

2.3.1 individuele kenmerken 
Uit onderzoek komt naar voren dat variabelen zoals studeergedrag, of 
psychologische eigenschappen als intelligentie of prestatiemotivatie, in 
feite als slechte voorspellers van academische prestaties moeten worden 
beschouwd (Crombag et al., 1975). Algemene intelligentie, belangstelling 
of psychische labiliteit, evenmin als motivatie of inzet blijken significant 
verschillend te zijn voor studenten die de studie al dan niet continueren 
(Bijleveld, 1993; Bureau Studentenpsychologen, 1991 b; Huson & Cram
bag, 1980; Rogier, 1986). Uiteraard zijn individuele handelingen en eigen
schappen van invloed op studieloopbanen, maar er zijn geen consistente 
verschillen in persoonlijkheidskenmerken bekend die studiestakers 
onderscheiden van niet-stakers (Rogier, 1986; Tinto, 1986). 

Van andere kenmerken is wei een verband met studierendement bekend. 
De kans op een succesvolle studieloopbaan is bijvoorbeeld grater voor 
studenten die bij inschrijving relatief jong zijn en die direct van het middel
baar onderwijs komen (Bijleveld, 1993). Oak samenstelling van het vak
kenpakket en soort middelbare school houden verband met succes: de 
prestaties van studenten met gymnasium-b zijn het best (Bijleveld, 1993). 

Het gemiddelde eindexamencijfer blijkt in verhouding tot andere achter
grondkenmerken de sterkste voorspeller van studiesucces te zijn. Deze 
samenhang varieert echter per studierichting en studiefase. Studenten 
met relatief lage eindexamenpunten ondervinden hiervan het meeste na
deel bij de technische wetenschappen (Bijleveld, 1993; CBS, 1971, 1983). 
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Veranderingen in de persoonlijke omstandigheden leiden mogelijk tot stu
diestaking. Ongeval of ziekte kunnen de fysieke en mentale conditie van 
studenten aantasten waardoor het continueren van de studie belemmerd 
wordt. Oak andere gebeurtenissen zoals omstandigheden in de familie
kring of ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn in bepaalde gevallen van 
invloed op de afwegingen die studenten maken (Huson & Crombag, 1980; 
Tinto, 1986). 

lndividuele kenmerken die studie/oopbanen bei"nv/oeden b/ijken onder 
meer leeftijd en eindexamencijfers te zijn; daamaast spelen ook (veran
deringen in) de individue/e omstandigheden van studenten een rot. 

2. 3. 2 kenmerken van de studie-omgeving 
Onderzoek dat uitsluitend de invloed van de studie-omgeving tot onder
werp heeft is met name v66r 1980 uitgevoerd. Bij de definiering en opera
tionalisering van het begrip studie-omgeving hanteren verschillende 
onderzoekers andere variabelen (zie Christiaensen, 1972). De verschei
denheid aan uitgangspunten en benaderingen valt moeilijk onder een 
noemer samen te brengen, met uitzondering van de idee dat aile onder
zoekers zich bezighouden met het bestuderen van onderwijssystemen om 
te komen tot een onderwijskundige theorie (Meuwese, 1970). Naast stu
dies die de nadruk leggen op de invloed van organisatorische aspecten 
op de leeromgeving, is onderzoek gedaan naar de opvattingen van 
docenten en studenten. 

* Amerikaans onderzoek naar de studie-omgeving 
Astin ( 1962) heeft een meetinstrument geconstrueerd waarmee omge
vingskenmerken benoemd worden op grand van de persoonlijke orienta
ties van mensen die binnen deze context opereren. Na uitgebreide inven
tarisaties onder een paar honderd instellingen en meer dan honderddui
zend studenten werd vastgesteld dat er een duidelijke samenhang 
bestaat tussen de onderscheiden hoofdkenmerken van studenten met ka
rakteristieken van de door hun gekozen studie-omgevingen (Astin, 1964). 



Literatuurverkenning 31 

Zo is een hoge positieve correlatie aangetoond tussen masculiniteie en 
een conventionele en ondernemende orientatie van de instelling en een 
negatief verband tussen masculiniteit en sociale en artistieke omgevings
kenmerken. 
Ook in andere studies zijn meetinstrumenten ontwikkeld op basis van 
schaalvragen naar persoonlijkheidskenmerken en omgevingskarakteristie
ken (Pace & Stern, 1958; Pace, 1963). Deze indices zijn onder meer toe
gepast om de waarneming en waardering van de studie-omgeving bij ver
schillende instellingen met elkaar te vergelijken (Pace, 1964; Stern, 
1963). De resultaten duiden op systematische verschillen in perceptie tus
sen studenten van afzonderlijke universiteiten, maar ook van onderschei
den studierichtingen. Daarnaast is er sprake van verschillen tussen vrou
wen en mannen en tussen eerstejaars en ouderejaars studenten. Over 
het algemeen blijken vrouwelijke en eerstejaars studenten hoger, dus 
positiever te scoren (Weiss, 1965; Pervin, 1966). 

Ander onderzoek neemt de sociale organisatie van het studentenleven tot 
uitgangspunt. Clark en Trow (1966) definieren in hun studie vier typen 
subculturen onder studenten door de combinatie van twee dimensies, 
namelijk de mate van betrokkenheid van studenten bij wetenschappelijke 
onderwerpen en de mate van identificatie van de studenten met de instel
ling. Op basis daarvan onderscheiden zij de academische cultuur (gedefi
nieerd als hoge betrokkenheid bij zowel intrinsieke als extrinsieke aspec
ten van een universitaire opleiding), de beroepsgerichte cultuur (hoge 
gerichtheid op wetenschappelijke uitwisseling en lage op het instituut), 
de studentikoze of gezelligheidscultuur (lage betrokkenheid bij weten
schap en hoge bij de instelling) en tenslotte de non-conformistische cul
tuur (gekenmerkt door lage betrokkenheid bij de onderscheiden intrinsieke 
en extrinsieke factoren). Er blijken aanzienlijke onderlinge verschillen 
tussen universiteiten te bestaan in de verdeling van studenten over deze 
vier subculturen (Peterson, 1965). 

1 Deze factor heeft betrekking op kwantitatieve sekseverschillen zoals het aandeel 
vrouwelijke studenten, het percentage studenten dat wil gaan promoveren en de verhouding 
tussen studenten met enerzijds kenmerken als een ondernemende en intellectuele ori~ntatie 
en anderzijds een sociale gerichtheid (Astin, 1962). 
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.. Nederlands onderzoek naar de studie-omgeving 
Eind jaren zestig zijn in Nederland meetinstrumenten voor perceptie van 
de studie-omgeving geconstrueerd die toegesneden zijn op de eigen uni
versitaire situatie (Geensen, 1970; Oosthoek & Gras, 1969). De toepas
sing van de 'studie-omgevings-vragenlijst' bij een onderzoek aan de Rijks
universiteit Leiden biedt interessante inzichten in de leeromgeving van 
een Nederlandse universiteit (Gaff et al., 1976f Er blijkt enige overeen
stemming te bestaan tussen studenten van de faculteiten Scheikunde, 
Medicijnen, Rechten en Psychologie in het beoordelen van bepaalde soci
aal-psychologische kenmerken van hun omgeving. De steer in de oplei
ding wordt door de respondenten over het algemeen als vrij onpersoonlijk 
ervaren, in tegenstelling tot hun ervaringen op de middelbare school. 
Daarnaast bestaat er consensus op items die discrepanties tussen de 
faculteiten weergeven. Verschillende sferen kunnen onderscheiden wor
den: Scheikunde kent een sterk gereguleerd karakter met een strak stu
dieschema vol verplichte studie-onderdelen; de omgeving bij Medicijnen 
is in hoge mate gestructureerd en de opleiding vereist een goed geheu
gen; Rechten heeft een ontspannen ietwat onzeker klimaat; en bij Psy
chologie bestaat een vrijblijvende en onafhankelijke atmosfeer. De gecon
stateerde verschillen tussen de faculteiten hebben volgens de studenten 
vooral betrekking op de mate van tijdsinvestering die bij studie-activiteiten 
verwacht wordt, op gradaties in persoonlijke aandacht van stafleden en 
op de mate waarin het studieprogramma opgebouwd is rond verplichte 
onderdelen of juist mogelijkheden biedt voor individuele invulling. 

Dronkers (1976) heeft voor zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen 
studenten en universitair onderwijs een 'cultuurpatrooninstrument' ontwik
keld, voortbouwend op bestaande meetinstrumenten (Geensen, 1970). In 
deze studie wordt een vergelijking gemaakt tussen aankomende sociaal-

2 In Engels onderzoek is de algemene geldigheid van deze vragenlijst bewezen bij 
meting bij studenten van zes verschillende faculteiten op dezelfde universiteit (Ramsden, 
1978). De benadering van de leerstof door studenten lijkt per faculteit te verschillen, evenals 
de verwachtingen die zij hebben van docenten. Er bestaat overeenstemming over de 
elementen waaruit een stimulerende leeromgeving moet bestaan: studenten hechten aan 
een omgeving waarin hun be Iangen meetellen, met docenten die een begripsvolle, tolerante 
en oprechte houding innemen. 
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culturele en tandheelkundige studenten van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Er blijken verschillen te bestaan tussen studenten van beide 
studierichtingen in persoonlijkheidskenmerken en in het voorkomen van 
bepaalde cultuurpatronen3

. Daarnaast is een samenhang gesignaleerd 
tussen cultuurpatronen onder studenten enerzijds en waardering voor het 
onderwijssysteem anderzijds. 

* verklaringen voor verschillen in perceptie van de studie-omgeving 
In de literatuur is ook een aanzet gegeven tot het verklaren van verschil
len in perceptie van de studie-omgeving. Deze interpretaties kunnen wor
den onderscheiden naar de invloed die zij toeschrijven aan het academi
sche en het sociale klimaat van de studie-omgeving. De ene groep ver
klaringen legt meer nadruk op de wijze waarop kennis-inhoudelijke aspec
ten tot uitdrukking kunnen komen in het onderwijs- en onderzoeksklimaat 
van een universiteit. De andere groep besteedt vooral aandacht aan de 
relatie tussen kenmerken van personen en hun omgeving. 

* verklaringen op basis van het academische klimaat 
Er kunnen organisatie- en inhoudsaspecten onderscheiden worden aan 
de perceptie van de academische studie-omgeving. Met betrekking tot de 
organisatie kant kunnen we veronderstellen dat verschillen in de waarne
ming van studenten wellicht samenhangen met de omvang van de univer
siteit. Mogelijk zijn contacten tussen studenten en medewerkers op grote
re universiteiten onpersoonlijker en bureaucratischer van aard, terwijl er 
op kleinere universiteiten of bij kleine eenheden binnen instellingen juist 
meer persoonlijke aandacht bestaat voor individuele behoeften en interes
ses van studenten. In onderzoek naar het verband tussen perceptie van 
de omgeving en de omvang van de instelling is echter zowel een positief 
als een negatief verband aangetoond (Gaff et al., 1976). 
Een ander organisatie-aspect dat wordt genoemd, betreft de student/do
cent-ratio. Hoe kleiner dit getal, hoe persoonlijker de sfeer zou zijn en hoe 
meer de studenten een centrale plaats in de leeromgeving zouden inne-

3 Onder studentencultuurpatroon wordt verstaan: de voor een bepaalde groepering stu
denten kenmerkende configuratie van onderling samenhangende waarden, doeleinden, nor
men en verwachtingen, in zoverre deze laatste drie betrekking hebben op het onderwijssys
teem waarvan de groepering deel uitmaakt (Dronkers, 1976, p28-29). 
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men; ook voor deze verklaring bestaat echter weinig empirische onder
steuning (Gaff et al., 1976). 

Daarnaast wordt een meer inhoudelijk verband verondersteld tussen 
enerzijds de aard van de materie die in een studierichting of weten
schapsterrein bestudeerd wordt en het bijbehorende toepassingsgebied 
met anderzijds kenmerken van de studie-omgeving. Als het karakter van 
de wetenschappelijke kennis gerelateerd wordt aan karakteristieken van 
de studie-omgeving, lijkt het aannemelijk dat er in de natuurwetenschap
pen minder aandacht bestaat voor individuele interesses of sociale con
tacten, maar dat de belangstelling vooral gericht is op fysische processen 
en materiEHe constructies (Fox Keller, 1987). In publikaties worden de 
ideologie en praktijk van de natuurwetenschappen bekritiseerd vanwege 
het mannelijke karakter en het hanteren van masculiene basisprincipes 
en dit wordt in verband gebracht met de geringe participatie van vrouwen 
op dit terrein (Fox Keller, 1987; Harding & Hintilla, 1983; Kelly, 1985). 

* verklaringen op basis van het sociale klimaat 
In onderzoek wordt opgemerkt dat de kenmerken van personen van diver
se studierichtingen verschillen. Het lijkt erop dat natuurwetenschappers 
over het algemeen meer 'object-gericht' zijn en sociale wetenschappers 
meer 'persoon-gericht' (Hermanussen & Overdijk, 1991). Daarnaast zijn 
er verschillen bekend in de houding van natuurwetenschappers en sociale 
wetenschappers als docent: laatstgenoemden stellen studenten meer cen
traal en zijn toleranter (Gaff & Wilson, 1971 ). Ana loge verschillen zijn 
onder studenten gevonden: studenten die afstuderen in de sociale weten
schappen zijn meer mensgericht dan afstudeerders in de natuurweten
schappen en neigen naar een meer flexibele en individualistische bena
dering van hun studie (Feldman & Newcomb, 1970). Verschillen in percep
tie van de studie-omgeving zouden ondermeer verklaard kunnen worden 
doordat de omgeving een weerspiegeling vormt van de persoonlijke voor
keuren en stijlen van docenten en studenten in deze studierichtingen. 

* verklaringen voor verschillen op dezelfde universiteit 
Voor ons onderzoek is een vergelijkende studie op een Nederlandse in
stelling interessant waarbij, weliswaar in de context van een algemene 
universiteit, opvattingen van studenten van twee beta-richtingen, namelijk 
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Scheikunde en Medicijnen4
, vergeleken worden met percepties van stu

denten van Rechten en Psychologie (Gaff et al., 1976). Een belangrijke 
constatering op basis van gesignaleerde verschillen is het voorkomen van 
dezelfde rangordening van deze faculteiten op vijf van de tien onderschei
den dimensies. Het betreft achtereenvolgens de mate van vereiste tijdsin
vestering, van persoonlijke aandacht voor studenten, van vrijheid in het 
studieprogramma; van betrokkenheid die van studenten verwacht wordt; 
en tenslotte de mate van respect van docenten voor studenten. 
De onderzoekers concluderen dat de gegevens wijzen op een soort alge
mene factor die het meer of minder centraal stellen van studenten weer
geeft (Gaff et al., 1976). In deze factor lijken de verklaringen op grond 
van de inhoudelijke en de sociale inrichting van de studie-omgeving 
samen te komen. Op het continuum dat de mate van centraliteit van stu
denten uitdrukt, bevinden de meer exacte studierichtingen -in de volgorde 
van Scheikunde naar Medicijnen- zich aan de zijde waar contacten met 
studenten het minst centraal staan en de meer sociaal-wetenschappelijke 
richtingen -Rechten en Psychologie- aan de tegenovergestelde kant met 
contact het meest centraal. Volgens de respondenten onderscheiden de 
beta-studierichtingen zich van de alfa-studies door een grotere tijds
investering, minder persoonlijke aandacht, een omvangrijker verplicht pro
gramma met weinig ruimte voor individuele interesses, een hogere mate 
van veronderstelde betrokkenheid en minder begrip voor studenten. 

* concluderend: ruimte geven aan studenten 
In onderzoek naar beleving van de studie-omgeving zijn weinig seksever
schillen tussen studenten geconstateerd (zie ook Hartnett, 1981). De 
besproken studies suggereren echter wei dat studenten van verschillende 
studierichtingen hun studie-omgeving anders beoordelen. Bij het verklaren 
van deze verschillen speelt zowel de academische als de sociale inrich
ting van de studierichting een rol. Verschillen tussen faculteiten kunnen 
ge·interpreteerd worden naar de mate waarin zij 'ruimte· geven' aan stu
denten. Het betreft ruimte in de meest brede zin van het woord, zoals die 
bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de samenstelling van het studiepro-

4 
In dit onderzoek wordt de studierichting Medicijnen als een beta-richting beschouwd; 

een opvatting die enigszins tijdgebonden is. 
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gramma of in de aandacht voor en de mogelijkheid tot sociale contacten. 
De wijze waarop de studie-omgeving ruimte geeft aan studenten kan 
bovendien blijken uit de plaats die er bestaat voor individuele verschillen 
tussen studenten. Deze verschillen kunnen bijvoorbeeld tot uitdrukking 
komen in gedragingen ten aanzien van de studie of in persoonlijke opvat
tingen over de studierichting, studie-aangelegenheden en medestudenten. 
In deze redenering is het aannemelijk dat de afzonderlijke studierichtingen 
van een technische universiteit van elkaar verschillen in de ruimte die zij 
geven aan studenten. De diverse faculteiten onderscheiden zich onder
meer in toepassingsgebied: puur technisch exact of een grotere diversiteit 
aan disciplines, en in de mate waarin de professionele belangstelling 
gericht is op objecten of personen. Parallel hieraan lopen verschillen tus
sen faculteiten in het aandeel vrouwelijke studenten. Een meer evenredi
ge verdeling van vrouwelijke studenten gaat mogelijk samen met meer 
variatie en keuzevrijheid in het studieprogramma en in sociale relaties. 
Aldus kunnen we veronderstellen dat studenten van studieclusters met 
een laag aandeel vrouwen over minder ruimte beschikken dan studenten 
van clusters met relatief meer vrouwelijke studenten. Daarbij gaat het niet 
om ruimte in . fysieke zin, maar om mogelijkheden -die wij hier ruimte 
noemen- voor diverse vormen van sociaal gedrag. 

Onderzoek naar perceptie van de studie-omgeving /aat in de Verenigde 
Staten verschillen zien tussen universiteiten en in Nederland tussen 
faculteiten. Hieruit hebben we de veronderstelling afgeleid dat studenten 
over meer ruimte beschikken bij studieclusters met relatief vee/ vrouwen, 
dan bij clusters met weinig vrouwen. Het begrip ruimte hangt samen met 
de academische inrichting en het sociale klimaat van een studierichting. 

2.4 lnteractieve theorieen over studieloopbanen 
Tegenwoordig staat in veel onderzoek naar studiesucces de relatie tussen 
een student en haar of zijn specifieke studie-omgeving centraal (Reijn
ders, 1988). Niet algemene kenmerken van de student enerzijds of van 
de studierichting anderzijds zijn van invloed op studiesucces, maar het 
gaat om de interactie tussen beide. De wijze waarop individuele studie
loopbanen zich ontwikkelen en de afwegingen die gemaakt worden rond 
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het continueren of staken van de universitaire opleiding zijn onderhevig 
aan een complex van factoren. 
lnteractieve theorieen over studieloopbanen hebben als uitgangspunt de 
wisselwerking tussen individuen en de context waarin zij opereren (Bijle
veld, 1993; Reijnders, 1988; Tinto, 1986). In deze visie wordt het gedrag 
van studenten opgevat als een reflectie van zowel individuele als organi
satorische kenmerken. De studieloopbaan wordt aldus enerzijds bepaald 
door ervaringen met de cultuur van de instelling zoals die zijn uitdrukking 
vindt in de formele en informele organisatie van de universiteit, en ander
zijds door de betekenis die toegekend wordt aan contacten met relevante 
anderen. Het staken van de studie wordt beschouwd als een mogelijke 
uitkomst van de voortdurende interactie tussen een individu en de studie
omgeving waarvan zij of hij deel uitmaakt. 

Wellicht de meest geciteerde interactieve visie op studieloopbanen is 
afkomstig van Tinto (1975, 1987). Zijn theorie bouwt voort op onderzoek 
van Spady (1970) die op zijn beurt de su"icide-theorie van de Franse soci
oloog Durkheim (1961) tot uitgangspunt genomen heeft bij het formuleren 
van een visie op studie-uitval in een universitaire context. In essentie 
komt de theorie van Durkheim erop neer dat de neiging tot zelfdoding toe
neemt, naarmate een individu in normatief-moreel en sociaal opzicht min
der ge"integreerd is in de samenleving. Een gebrek aan voortdurende 
indringende interactie met anderen, al dan niet in combinatie met individu
ele waarden en orientaties die afwijken van de omgeving, zijn voorwaar
den die kunnen leiden tot zelfdoding. 
Volgens Spady leiden zowel persoonlijke intellectuele capaciteiten als 
normatieve overeenstemming met studenten en docenten tot leerpresta
ties en intellectuele ontwikkeling; normatieve congruentie leidt bovendien 
tot ondersteuning door vrienden. Dit variabelencomplex voert op zijn beurt 
weer tot sociale integratie, waarbij een tekort aan sociale integratie kan 
leiden tot studie-uitval. Twee intervenierende variabelen be"invloeden deze 
relatie, namelijk tevredenheid met het studentenleven en betrokkenheid 
bij de instelling. Een toetsing van dit model bij 700 eerstejaars studenten 
leverde bruikbare resultaten op: van de variantie in studiestaking na een 
studiejaar kon bij vrouwen 39% en bij mannen 31% verklaard worden 
(Spady, 1970). 
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Tinto heeft deze visie opgepakt, verder uitgewerkt en gecombineerd met 
inzichten uit de economrsche kosten/baten-analyse ( eerste versie in 1975, 
tweede in 1987). Volgens hem worden besluiten om de studie te continu
eren of te staken, direct en indirect be"lnvloed door de ervaringen van een 
student met de universiteit als sociale en academische omgeving. Om 
diverse vormen van studie-uitval in een specifieke instelling te kunnen 
onderscheiden heeft hij een model ontwikkeld waarin organisatorische en 
psychologische invalshoeken ge"integreerd zijn (figuur 2.1 ). 

achter
grond 

doe/en + ervaringen integratie 
verwachtingen 

academisch academische 
systeem --.. integratie 

doe/en+ 
verwachtingen 

onderwijs
aspiraties 

___, ~onderwijs-

_,/' 
diverse · 
kenmerken --.... 

betrokkenheid 

aspiraties 

betrokkenheid 
bij instelling--.... / bij instelling 

sociaal sociale 
systeem --.. integratie 

resu/taat 

continueren 
van studie 

Figuur 2.1 Schematische weergave van het theoretische model van Tinto (1987) 

Het uitgangspunt is dat studenten hun energie zullen richten op de activi
teit die de meest gunstige verhouding tussen kosten en baten oplevert 
voor een bepaalde tijdsperiode. Om de doelstellingen en verwachtingen 
ten aanzien van studie en studeren te kunnen realiseren, acht Tinto een 
bepaalde mate van integratie in de studie-omgeving noodzakelijk. Het 
besluit tot studiestaking wordt genomen als een student vermoedt dat een 
alternatieve investering van tijd en energie een betere kosten/baten
verhouding oplevert dan het continueren van de opleiding. Bij deze afwe
ging spelen externe krachten zoals veranderende arbeidsmarktperspectie
ven of ontwikkelingen in de thuissituatie een rol. 
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Studenten arriveren niet blanco op de universiteit maar beschikken bij 
aankomst over bepaalde achtergrondkenmerken zoals familie-achter
grond, individuele eigenschappen als sekse, ras en intelligentie, en voor
gaande leerervaringen zoals middelbare schoolcijfers. Deze kenmerken 
hebben volgens Tinto invloed op twee soorten betrokkenheid. Ten eerste 
een gerichtheid op de studie, ofwel de onderwijsaspiraties van een stu
dent; en ten tweede een betrokkenheid bij de gekozen universiteit. In de 
loop van de studie doen studenten ervaringen op met het academische 
systeem (hetgeen tot uiting komt in studieresultaten en contacten met 
stafleden) en het sociale systeem (zoals blijkt uit deelname aan buiten
curriculaire activiteiten en contacten met medestudenten). Deze ondervin
dingen leiden tot een zekere mate van academische en sociale integratie. 

Om inzicht te krijgen in het dynamische proces tussen student en studie
omgeving stelt Tinto voor om deze betrokkenheden tweemaal te meten. 
Gaandeweg de opleiding zal de persoonlijke ervaring met de studie leiden 
tot gewijzigde niveaus van betrokkenheid. Onder gelijkblijving van externe 
invloeden geldt, dat hoe hager de mate van integratie is, hoe grater de 
betrokkenheid bij de universiteit en hoe hager de onderwijsaspiraties. Het 
vergelijken van beide metingen kan een verklaring bieden voor individue/e 
bes/issingen rand het continueren of staken van de studie. 

* toepassing van Tinto's theoretisch model 
Het theoretisch model van Tinto is onder meer getoetst door Pascarella 
en Terenzini (1979, 1980), Bean (1980) en Stage (1986, 1989). Over het 
algemeen blijkt het redelijk goed toepasbaar in de Amerikaanse situatie. 
De verklaarde variantie van de afhankelijke variabele studiestaking over
schrijdt overigens vrijwel nooit de twintig procent (Bijleveld, 1993). Voor
stellen tot aanvulling en uitbreiding hebben niet aileen tot herhaald onder
zoek geleid (Bean, 1985; Pascarella & Terenzini , 1983), maar oak tot 
theoretische bijstelling door Tinto zelf (1982, 1986, ·1987, 1988). Hij 
formuleert een aantal beperkingen van zijn theoretische model. 
In de eerste plaats worden de formee/ organisatorische randvoorwaarden 
van een specifieke opleiding niet voldoende onderkend waardoor het 
model minder geeigend is voor onderzoek op universiteiten zonder cam
pus. Ten tweede wordt de invloed van externe krachten op studieloopba
nen niet expliciet meegenomen. Oat maakt het model minder geschikt 
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voor het verklaren van studiestaking onder specifieke niet-traditionele 
groepen studenten zoals studenten ouder dan 24, part-time studenten, 
studenten die niet op een campus wonen en studenten uit etnische min
derheidsgroepen (Bean & Metzner, 1985). Ten slotte geldt het bezwaar 
dat het model geen tijdsfasering aangeeft. Omdat er geen factoren onder
scheiden worden die het proces van studievoortgang differentieren in de 
tijd, wordt er vanuit gegaan dat studieloopbanen zich grotendeels uniform 
in de tijd ontwikkelen. Deze aanname is niet terecht: in de eerste fase van 
de opleiding zijn andere factoren van invloed dan in latere studiejaren. 

Deze begrenzingen aan het theoretisch model van Tinto gelden oak voor 
Nederlands onderzoek (Bijleveld, 1993). Bovendien is het de vraag of de 
verschillende elementen evengoed toepasbaar zijn in de Verenigde Sta
ten als in Nederland. De formele organisatie van het universitair onderwijs 
van beide Ianden wijkt namelijk aanzienlijk van elkaar af. Het aantal keu
zemogelijkheden rand een universitaire opleiding is in Nederland minder 
gedifferentieerd dan in de Verenigde Staten, en dit geldt zowel in kwalita
tief (Otten, 1986) als in kwantitatief opzicht bij het selecteren van een 
universiteit, een studierichting of een mogelijk einddiploma. Over het alge
meen beschikt daardoor een Nederlandse student over minder alternatie
ven dan haar of zijn Amerikaanse collega. 
Daarnaast wordt de toepassing van Tinto's model in Nederlands onder
zoek gecompliceerd door het voorgestelde onderscheid tussen twee soar
ten betrokkenheid, namelijk onderwijsaspiraties en betrokkenheid bij de 
instelling. Er is weinig aanleiding om in ons land grate verschillen te ver
wachten tussen studenten van verschillende universiteiten in studie-aspi
raties: de instellingen onderscheiden zich niet van elkaar in aantal jaren 
dat de opleiding duurt of in soort diploma waarvoor studenten opgeleid 
worden. Oak een sterke concurrentie tussen universiteiten onderling is bij 
ons ongebruikelijk. Het meten van twee soorten betrokkenheid lijkt daar
door in de Nederlandse context nogal arbitrair en weinig informatief. 
Een andere beperking ligt in het voorstel van Tinto om ervaringen met het 
academische systeem te meten aan de hand van studieresultaten en con
tacten met stafleden. Studieprestaties lijken eerder noodzakelijke uitkom
sten van het gehele proces van studievoortgang dan van een onderdeel 
daarvan. Contacten met docenten dragen bovendien niet aileen academi
sche, maar ook sociale kenmerken. 
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Tinto's interactieve theorie van studieloopbanen heeft als uitgangspunt 
dat studiesucces een bepaalde mate van integratie in de studie-omge
ving vereist. Zijn model is niet zonder meer toepasbaar op de Nederland
se situatie. Sociale integratie blijkt we/ een sleutelbegrip te zijn voor de 
verklaring van de verschillende wegen waarlangs studenten hun doe/ 
bereiken. 

2.5 Sociale integratie in de studie-omgeving 
De meeste studenten die voor het eerst naar de universiteit gaan, maken 
deze stap rechtstreeks vanuit het voortgezet onderwijs en markeren daar
mee hun overgang naar volwassenheid en zelfstandigheid. Beginnen aan 
een nieuwe opleiding betekent in principe de overgang van een vertrouw
de en bekende omgeving naar een onbekende situatie. Oak als een aan
komende student niet verhuist, wordt zij of hij geconfronteerd met nieuwe 
indrukken en opvattingen, andere gezichten, en -vooral- nieuwe verwach
tingen en verantwoordelijkheden. Een eerstejaars student moet een eigen 
plaats vinden in een onbekende gemeenschap, die niet aileen in sociaal 
maar oak in normatief-moreel opzicht verschilt van de oude omgeving. 
De interactieve benadering van studiestaking, met name zoals die model
matig weergegeven is door Tinto, biedt goede aanknopingspunten om 
ontwikkelingen in studieloopbanen te bestuderen. Het onderscheid tussen 
academische en sociale integratie doet echter in de Nederlandse situatie 
nogal kunstmatig aan (zie oak Otten, 1986). In plaats van te discrimineren 
tussen academische en sociale integratie, zoals in Amerikaanse studies 
gebeurt, geven wij er de voorkeur aan om ervaringen met het academi
sche en het sociale systeem als onderdelen van een sociaal proces te 
beschouwen. 
In dat ene proces onderscheiden we dan twee subprocessen die samen 
inhoud geven aan sociale integratie. Het academische. subproces heeft 
betrekking op het verzamelen, verwerken en reproduceren van informatie 
over studie-aangelegenheden en wordt als het 'informatieproces' aange
duid. Het sociale subproces betreft het plaatsvinden, beoordelen en con
tinueren van interacties met relevante personen in de studie-omgeving en 
wordt het 'interactieproces' genoemd. 
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Sociale integratie kan worden gedefinieerd als het proces waarin studen
ten zich thuis gaan voelen op de universiteit. Thuis voelen blijkt uit de 
mate waarin studenten zich aangepast gedragen en zich handhaven. lnte
gratie is als zodanig een moeilijk meetbaar begrip. lndicatoren voor soci
ale integratie worden gevormd door de aard van sociale interacties tussen 
studenten onderling en tussen studenten en docenten. Bij deze contacten 
worden academische en sociale kennis, opvattingen en doelstellingen 
overgedragen en verder ontwikkeld. De centrale plaats die sociale inte
gratie in de studie-omgeving bij ons onderzoek vervult, is verwant met 
andere Nederlandse studies naar studievoortgang waarin ook de nadruk 
op sociale processen ligt (Bijleveld, 1993; Buis, 1979; Dronkers, 1976; 
Mennes, 1981). 

* verschillende fases in het sociale integratie-proces 
Uit verschillende studies blijkt dat de krachten die van invloed zijn op stu
diestaking aan het begin van de opleiding anders zijn dan in latere studie
jaren (Tinto, 1986). Vooral het eerste half jaar is bijzonder belangrijk: de 
kans dat een individuele student tijdens deze periode besluit om met de 
studie te stoppen, is aanzienlijk grater dan in een later stadium. 
Om ontwikkelingen in studieloopbanen beter te kunnen verklaren vindt 
Tinto ( 1986, 1988) aanknopingspunten bij een studie van de Nederlandse 
antropoloog Van Gennep ('The rites of passage' , 1960) die het over
gangsproces tussen opeenvolgende levensfasen bestudeerd heeft. Van 
Gennep onderscheidt drie stadia, met elk hun eigen ceremonies en ritue
len. Het eerste stadium, de separatie, betreft de scheiding van het indivi
du met relaties uit het verleden; deze fase wordt gekenmerkt door een 
afnemend aantal interacties met leden van de groep waaruit de persoon 
afkomstig is. Het tweede stadium, de transitie, is een periode waarin de 
persoon op een nieuwe wijze begint om te gaan met leden van de groep 
waarbij aansluiting wordt gezocht; soms worden training en beproevingen 
toegepast om het afstand doen van oude relaties en het overnemen van 
nieuwe gedragingen en normen te bevorderen. De laatste fase, de incor
poratie, is gewijd aan het overnemen van de gangbare interactiepatronen 
van de nieuwe groep en het daadwerkelijk verwerven van een geaccep
teerde plaats in dit gezelschap. 
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Ook het proces van aanpassen aan de universitaire studie-omgeving kan 
beschouwd worden als het overgaan van de ene groep naar de andere: 
een verandering van voortgezet onderwijs naar universiteit die bovendien 
samenvalt met de ontwikkeling van puberteit naar volwassen maatschap
pelijke status. De onderscheiden stadia kunnen als volgt ge"lnterpreteerd 
worden. Tijdens de separatie-fase dienen studenten zowel fysiek als soci
aal afstand te doen van banden met het verleden. Zij moeten het ouderlijk 
huis, de voormalige woonplaats en vrienden van de middelbare school 
verlaten. Nadat het afscheid nemen in gang is gezet, moeten aankomen
de studenten zich de normen en gedragspatronen eigen maken die bijdra
gen aan integratie in de nieuwe studie-omgeving: de transitie-fase. Ver
volgens moeten zij contacten gaan leggen en onderhouden met andere 
leden van de instelling: de incorporatie-fase. 
Het proces waarbij nieuwe studenten hun eigen plaats zoeken in de onbe
kende wereld van het universitair onderwijs ontwikkelt zich in de interactie 
tussen student en studie-omgeving. lndividuele studenten beginnen hun 
studie met bepaalde opvattingen, verwachtingen en doelstellingen ten 
aanzien van zichzelf en de opleiding. Aile eerstejaars zien zich geconfron
teerd met een onbekende omgeving die een unieke sociale structuur met 
onbekende interactiepatronen en eigen academische en sociale doelstel
lingen kent. Sociale integratie in de onbekende situatie kan beschouwd 
worden als een proces waarbij individuele waarden en normen van stu
denten zich in samenspel met de studie-omgeving verder ontwikkelen. 
Van studenten wordt verwacht dat zij zich in zekere mate de opvattingen 
en doelstellingen eigen maken die behoren tot de heersende cultuur van 
hun studierichting, omgekeerd leveren studenten ook zelf een bijdrage. 

Dronkers (1976) heeft de aard en het belang van de wisselwerking tus
sen studenten en hun omgeving onderzocht door aankomende studenten 
van de subfaculteiten sociaal-culturele wetenschappen en tandheelkunde 
van dezelfde universiteit met elkaar te vergelijken. Op grond van de 
gevonden verschillen in biografische en sociaal-psychologische achter
grondkenmerken tussen beide groepen constateert de onderzoeker dat 
elke studierichting studenten met bepaalde kenmerken aantrekt en andere 
afstoot. 
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In Amerikaans onderzoek is het tijdstip van deze aantrekkendelafstotende 
werking nader bestudeerd (Bean, 1985). Daarbij zijn de zogenaamde 
'selectie-' en 'socialisatie-hypothese' vergeleken en in verband gebracht 
met de studieloopbanen van studenten. De selectie-hypothese houdt in 
dat het studiekeuzeproces op basis van zelfselectie plaatsvindt: succes
volle studenten beschikken reeds bij aanvang van de studie over de 
essentiele aanleg, opvattingen en attitudes die een soepele studievoort
gang verzekeren. De socialisatie-hypothese beweert daarentegen dat 
geslaagde studenten na aankomst op de universiteit de noodzakelijke 
eigenschappen weten te ontwikkelen. Uit de resultaten blijkt dat beide 
hypothesen een zekere geldigheid hebben. Voorafgaand aan de definitie
ve studiekeuze vindt al een bepaalde persoonlijke selectie plaats en na 
aanvang van de opleiding spelen studenten zelf een actieve rol in hun 
aanpassing aan de onbekende studie-omgeving. Er bestaat een duidelijk 
verband tussen het gevoel van thuishoren op de instelling en de frequen
tie van contact met medestudenten. Hoe beter de band met andere stu
denten beoordeeld wordt, hoe positiever gedacht wordt over het voort
zetten van de studie (Bean, 1985). 
Ook Dronkers (1976) stelt vast dat de sociale betrekkingen die eerste
jaars onderhouden van groat belang zijn. Volgens de onderzoeker kunnen 
de sociale relaties van een student opgevat worden als een intermedie
rende variabele tussen eindexamencijfers en de propaedeuseresultaten. 
Goede studieresultaten in het eerste studiejaar wijzen erop dat een indivi
duele student in staat is haar of zijn plaats te vinden temidden van de 
medestudenten (Bean, 1985; Dronkers, 1976; Tinto, 1988). 
Het voortijdig staken van de opleiding kan gedwongen of vrijwillig plaats
vinden. Over het algemeen komt gedwongen studie-uitval voor rekening 
van onvoldoende studievoortgang en gebrekkige studieprestaties. Bij de 
vrijwillige beslissing tot studiestaking lijkt gebrek aan sociale integratie in 
de studie-omgeving een centrale rol te spelen (Tinto, 1988). Dit zou met 
name relevant zijn in de eerste fase van de studie. 

* sekseverschillen in studieloopbanen 
De toepassing van Tinto's model in diverse studies laat zien dat er niet 
aileen rekening moet worden gehouden met de invloed van verschillende 
soorten omgevingen, maar bovendien met verschillende soorten studen
ten. Tinto beveelt in 1982 aan om oak rekening te houden met seksever-
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schillen: (. . .) these differences are such as to require separate analyses 
of group-specific behaviors and therefore separate models of student 
behavior (Tinto, 1982, p691) . 

Belangstelling voor vrouwen en mannen als te onderscheiden categorieen 
studenten bestaat pas vanaf eind jaren zeventig. De geringe aandacht 
voor studievertraging of voortijdige studiebeeindiging van vrouwelijke stu
denten in de periode daarvoor kan gedeeltelijk verklaard worden door de 
verwachting dat vrouwen voorbestemd waren de rol van echtgenote en 
moeder te vervullen, en niet die van kostwinner (Bijleveld, 1993; Derriks, 
1983). Ook huidige maatschappelijke sekseverschillen wijzen erop dat 
vrouwen een zeker rolconflict kunnen ervaren bij het afstemmen van hun 
rol van vrouw met die van student. Traditioneel gezien zijn dit geen rollen 
die gemakkelijk op elkaar aansluiten. Om de ambivalentie van vrouwelijke 
studenten uit te drukken is de term 'diffuus levensperspectief ge·introdu
ceerd (Saharso & Westerbeek, 1983). 
Juist vrouwen in een academische omgeving kampen met tegenstrijdige 
toekomstverwachtingen waaraan zij voor zichzelf en anderen dienen te 
voldoen. Het vooruitzicht op het combineren van een professionele 
beroepsloopbaan met de zorg voor kinderen, partner en huishouden kan 
de motivatie en inzet van vrouwen nadelig be·invloeden (Tinto, 1988). 
Mogelijk twijfelen zij meer dan mannen over de juistheid van hun studie
keuze omdat zij meer dilemma's rond de invulling van hun toekomstig 
Ieven ervaren (Saharso & Westerbeek, 1983). 

In onderzoek naar studieloopbanen wordt het belang van sociale integra
tie voor een positieve studievoortgang van vrouwelijke studenten geregeld 
benadrukt (Bean, 1985; Saharso & Westerbeek, 1983; Tinto, 1988). Naast 
aandacht voor goede contacten met medestudenten worden vooral inhou
delijke contacten met docenten invloedrijk geacht. Dergelijke betrekkingen 
veronderstellen namelijk een zekere identificatie met studie en beroep. 
Oat is des te belangrijker omdat vrouwelijke studenten over minder identi
ficatiemogelijkheden beschikken dan mannen (Derriks, 1983). Bovendien 
lijken vrouwen geneigd om met studenten en docenten voornamelijk over 
persoonlijke aangelegenheden of zaken perifeer aan de studie te praten. 
Voor integratie in de studie-omgeving zijn zowel vriendschappelijke 
contacten als gesprekken over de studie en het vakgebied noodzakelijk. 
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De resultaten van interacties tussen studenten en docenten lijken te 
varieren naar sekse. Tijdens hun studie hechten vrouwelijke studenten 
eerder aan hun intellectuele ontwikkeling, terwijl mannen -met het oog op 
hun toekomstige beroepsrol- meer belang toekennen aan extrinsieke 
beloningen in de vorm van studiepunten (Spady, 1970). Mannelijke stu
denten blijken ook interacties met docenten van hun eigen afstudeerrich
ting belangrijker te vinden dan vrouwen (Tinto, 1982). Over het algemeen 
hebben gesprekken over studie-inhoudelijke zaken een positieve invloed 
op het verloop van individuele studieloopbanen. De indruk bestaat dat de 
kwaliteit van deze relaties voor vrouwen iets belangrijker is dan voor 
mannen (Terenzini & Pascarella, 1980). 

Vrouwelijke studenten in een studie-omgeving met hoofdzakelijk mannen 
bevinden zich in een complexe situatie. Een diffuus of problematisch toe
komstperspectief gaat samen met het door mannen gedomineerde karak
ter van de universiteit en een gebrek aan identificatiemodellen (Kirejczyk, 
1987). Er zijn aanwijzingen dat vooral tijdens het begin van een tech
nische studie het vrouw-zijn een belangrijke rol speelt bij de contacten die 
vrouwen onderhouden in de studie-omgeving, waardoor zij zich geregeld 
ge"isoleerd voelen. Bij vrouwelijke techniekstudenten die vrijwillig de studie 
staken lijkt niet zozeer de moeilijkheidsgraad van de studie, maar juist 
een ongemakkelijk gevoel in de studie-omgeving, de belangrijkste rol te 
hebben gespeeld bij de besluitvorming (Kirejczyk, 1987). Daar staat 
tegenover dat vrouwen die hun techniekstudie continueren zich gaande
weg steeds beter thuis voelen op hun faculteit (Everts & Van Oost, 1985). 

Sociale integratie ontstaat uit de interactie tussen student en studie
omgeving. lntegratie blijkt uit de mate waarin een student is aangepast 
aan deze omgeving en uit het continueren van de inschrijving bij de 
gekozen opleiding. lndicatief voor sociale integratie zijn de contacten met 
relevante personen, en deze ontwikkelen zich niet uniform voor aile stu
denten. In onderzoek zijn verschillen tussen studenten van afzonderlijke 
studierichtingen vastgesteld die tot uiting komen in waardering voor en 
gedragingen in de studie. De wisselwerking tussen studenten en hun 
omgeving lijkt per studierichting te varieren. 
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Uit onderzoek zijn sekseverschillen in orientatie op de studie bekend. 
Door tegenstrijdige toekomstverwachtingen zouden vooral vrouwelijke 
studenten meer twijfels kennen rond hun studiekeuze dan mannen. Soci
ale integratie in een door mannen gedomineerde studie-omgeving lijkt 
minder soepel te verlopen bij vrouwelijke dan bij mannelijke studenten. 

2.6 Onderzoek naar sociale relaties 
Doel van onze studie is het samenspel tussen sociale processen en facet
ten van studiesucces te exploreren. De mechanismen in het wetenschap
pelijk onderwijs die leiden naar een min of meer constant percentage suc
cesvolle studenten, ongeacht sekse of studierichting van de student, wij
zen erop dat we nauwelijks een directe invloed van deze intermedierende 
variabelen kunnen verwachten. Oat wil echter niet zeggen dat er geen 
verschillen tussen categorieen studenten bestaan in waardering voor as
pecten van de studie en de studie-omgeving of in de afwegingen rond stu
diestaking die zij maken. 
In de vorige paragraaf hebben we beschreven dat het proces van sociale 
integratie zich ontwikkelt in de wisselwerking tussen student en studie
omgeving en tot stand komt tijdens sociale interacties. In het onderstaan
de gaan we nader in op de betekenis van sociale contacten. We nemen 
aan dat contacten met docenten en medestudenten in eerste instantie de 
kennismaking met de academische en sociale doelstellingen van de stu
die-omgeving bevorderen. In een later stadium verzekeren deze relaties 
de betrokkenheid van individuele studenten bij hun studie. 

* contacten met docenten 
De betekenis van contacten tussen studenten en docenten is veelvuldig 
bestudeerd. Aangenomen wordt dat een hoge frequentie en waardering 
van persoonlijk contact met docenten een positieve invloed heeft op de 
individuele studievoortgang. In formeel opzicht zijn deze interacties 
belangrijk omdat docenten verantwoordelijk zijn voor de vakinhoudelijke 
kennisoverdracht en omdat zij studenten professionele identificatiemoge
lijkheden verschaffen. lnformele contacten versoepelen de kennismaking 
en betrokkenheid bij het academische en sociale klimaat van de studie
omgeving. 
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Uit onderzoek blijkt dat een positiet oordeel over de trequentie en kwaliteit 
van student-stat relaties verband houdt met minder (vrijwillige) studiesta
king van eerstejaars studenten (Pascarella & Terenzini, 1979). Daarnaast 
is er een positieve relatie vastgesteld tussen mate en inhoud van student
stat contacten met tevredenheid over de opleiding en met behaalde stu
diepunten (Pascarella, 1980). Niet aile vormen van contact met docenten 
zijn even belangrijk voor de studieloopbanen van studenten. lntormele 
contacten over inhoudelijke aspecten van het curriculum zijn het meest 
invloedrijk (Terenzini & Pascarella, 1980) en gesprekken met docenten 
van de eigen atstudeerrichting zijn belangrijker dan met docenten van 
andere vakken (Tinto, 1986). 

* relaties met medestudenten 
Sociale contacten tussen studenten zijn van grate waarde voor het uitwis
selen van informatie over studiezaken, voor het vergelijken van studie
prestaties, en voor het ontstaan van vriendschappen. Studenten kunnen 
elkaar via vriendschapsbanden ondersteunen bij het aangaan en het ver
werken van allerlei situaties in de studie-omgeving. 
In de loop van de puberteit gaan vriendschappen een steeds belangrijker 
rol spelen bij de individuele ontwikkeling en socialisatie (Naber, 1992). Na 
aanvang van de universitaire studie neemt in veel gevallen het belang 
van relaties van de middelbare school at en worden nieuwe contacten in 
de studie-omgeving opgebouwd. In deze periode wordt de basis gelegd 
voor een groat deel van de toekomstige langdurige vriendschappen. 

De beslissing om tijdens het eerste studiejaar lid te worden van een stu
dentenvereniging blijkt van invloed te zijn op de studieprestaties (Cram
bag, 1968): in onderzoek is vastgesteld dat de studieresultaten van vere
nigingsleden na vier studiesemesters significant beter waren dan van stu
denten die geen lid zijn, en het percentage studiestakers tijdens de pro
paedeutische fase lag bij studenten die geen lid zijn hager dan bij de 
verenigingsleden. Het lijkt erop dat eerstejaars studenten die lid worden 
van een studentenvereniging door de regelmatige contacten met andere 
studenten een daadwerkelijke ondersteuning ervaren tijdens het aanpas
singsproces aan de onbekende omgeving. 
In een recente studie op de TUE zijn deze resultaten bevestigd (CSA, 
1993): het percentage studenten dat zijn propaedeuse haalt, blijkt bij ver-
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enigingsleden hager te liggen dan het gemiddelde van de universiteit. 
Bovendien behalen verenigingsleden iets sneller hun P-examen en ligt het 
aandeel studenten dat de studie voor dit examen staakt, duidelijk lager. 

* sekseverschillen in interactiepatronen 
Vrouwen en mannen verschillen al op jonge leeftijd in de manier waarop 
zij met seksegenoten omgaan (Mazur, 1989; Naber, 1992). Sekseverschil
len in het gedrag van kinderen zijn minimaal wanneer zij individueel geob
serveerd of getest worden, maar in sociale situaties doen zich verschillen 
voor (Maccoby, 1990). Kleine kinderen vertonen een voorkeur voor speel
genootjes van dezelfde sekse. In de speelgroepjes van uitsluitend meisjes 
of jongetjes ontwikkelen zich specifieke interactiestijlen: meisjes herhalen, 
bevestigen en nuanceren elkaars opmerkingen, terwijl jongens voortdu
rend bezig zijn elkaar te overtroeven en in de rede te vallen. Bij meisjes 
kan praten beschouwd worden als een sociaal proces met een onderling 
verbindende functie, en jongens gebruiken gesprekken om zichzelf te 
bewijzen. Vriendschappen tussen meisjes vinden vaak in exclusieve twee
relaties plaats en jongens opereren meestal in groepsverband. 
Na aanvang van het voortgezet onderwijs beginnen meisjes en jongens 
een zekere interesse in elkaar te ontwikkelen . In de loop van de tijd, en 
vooral door het aangaan van intieme heteroseksuele relaties, vindt een 
wederzijdse be·invloeding plaats waardoor de patronen meer symmetrisch 
worden. Toch kunnen specifieke interactiestijlen ook nag bij volwassenen 
onderscheiden worden. Over het algemeen is het gedrag van mannen 
dominant en dat bemoeilijkt het optreden van vrouwen in gemengde groe
pen (Maccoby, 1990; Tannen, 1991; Willemsen & Raaphorst, 1987). 

* sekseverschillen in vriendschapsrelaties 
Uitgebreid onderzoek heeft geen sekseverschillen aangetoond in het aan
tal kennissen en vrienden dat Amerikaanse studenten rapporteren (Cald
well & Peplau, 1982). Er zijn oak geen sekseverschillen gevonden in de 
tijd die doorgebracht wordt met vrienden of in de waarde die toegekend 
wordt aan goede vriendschappen. Blijkbaar bestaan er slechts minimale 
kwantitatieve verschillen in vriendschapsrelaties bij studenten. Oat kan 
verklaard worden doordat deze jongeren zich in een omgeving en levens
fase bevinden waarin seksegetypeerde verschillen in status en rolverant
woordelijkheden nauwelijks een belemmering vormen voor het aangaan 



50 Hoofdstuk 2 

van vriendschappen. Oat betekent echter niet dat er geen sekseverschil
len bestaan in vorm en inhoud van contacten. In aile onderzoeken naar 
persoonlijke relaties is vastgesteld dat vrouwen meer dan mannen gericht 
zijn op het onderhouden van intieme vriendschappen (Wyner Mark & 
Alper, 1985). 

Net als bij kinderen komen oak bij volwassenen hechte vriendschappen 
tussen personen van dezelfde sekse vaker voor dan tussen personen van 
verschillende sekse. De aard van vriendschappen tussen vrouwen of tus
sen mannen blijkt te verschillen (Mazur, 1989). Vrouwen gaan meer intie
me een-op-een relaties aan, waarbij de nadruk ligt op wederzijdse erken
ning, begrip en ondersteuning. Mannen sluiten vriendschapsbanden in 
groepen en leggen het accent op het gezamenlijk verrichten van activitei
ten (Johnson & Aries, 1983; Naber, 1992). Een van de grootste verschil
len in vriendschappen tussen vrouwen of mannen onderling ligt in de 
gespreksonderwerpen. Vriendinnen praten vaker over persoonlijke rela
ties, problemen, twijfels en angsten en over dagelijkse beslommeringen; 
bevriende mannen hebben het daarentegen vaker over sport en hun werk 
buitenshuis. Kortom, vrouwen en mannen lijken verschillende orientaties 
te hebben op vriendschap (Clark & Ayers, 1992). 
In onderzoek onder jongerejaars studenten rapporteren mannen consis
tent lagere scores dan vrouwen bij motivatie tot en belang van hechte 
contacten met seksegenoten (Mazur, 1989). Ondanks verschillen in soort 
en inhoud van vriendschapsrelaties, zijn er geen sekseverschillen bekend 

in betekenis van , plezier in en tevredenheid met de feitelijke contacten. 
Samenvattend lijkt het erop dat vrouwen en mannen verschillen in de 
manier waarop ze vriendschappen met seksegenoten aangaan en onder
houden, maar niet in de subjectieve beleving ervan. 

* seksue/e intimidatie en studieloopbanen 
Als interacties met medestudenten of docenten de vorm van seksuele inti
midatie aannemen, kunnen deze contacten negatieve gevolgen hebben 

voor het verloop van individuele studieloopbanen. Algemeen wordt aange
nomen dat rand de 30% van de vrouwelijke studenten tijdens de opleiding 
een of meerdere ervaringen met ongewenste intimiteiten heeft (Oude 
Avenhuis, 1990; Timmermans, 1990). De omvang van seksuele intimida
tie gericht op mannen is minder goed gedocumenteerd en ligt vermoede-
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lijk tussen de 5 en 15%. Seksuele intimidatie kan varieren van seksueel 
getinte opmerkingen (de meest voorkomende vorm) tot daadwerkelijk sek
sueel geweld als aanranding of verkrachting. Meestal worden ongewenste 
intimiteiten gepleegd door mannen. 
Bij een grootschalig onderzoek onder 2270 studenten naar seksuele inti
midatie op Nederlandse universiteiten wordt geconstateerd dat het een 
vee/ grater probleem vormt voor vrouwen dan voor mannen (Oude Aven
huis, 1990). Ernstige vormen van seksuele intimidatie worden uitsluitend 
door vrouwen gemeld. Bovendien is er bij hen veel vaker dan bij mannen 
sprake van een duidelijke afhankelijkheidsrelatie met de dader, omdat hij 
hoogleraar of docent is. Een dergelijke ervaring kan negatieve gevolgen 
hebben voor het persoonlijk functioneren, voor de waardering van de stu
die-omgeving en voor de studievoortgang (Timmermans, 1990). 
Er bestaat een samenhang tussen het voorkomen van ongewenste intimi
teiten en het aandeel vrouwelijke studenten in de studentenpopulatie van 
diverse studierichtingen. Vrouwen in een minderheidspositie ervaren dui
delijk meer ongewenste intimiteiten dan vrouwen die in de meerderheid 
zijn; vrouwelijke studenten in een uitzonderingspositie (minder dan 10% 
van de studentenpopulatie) blijken echter weer iets minder last te hebben 
dan vrouwen die een kleine minderheid (met een aandeel tussen 10 en 
20%) vormen (Oude Avenhuis, 1990). 

lnformele, en vooral positief gewaardeerde, contacten met docenten heb
ben een positieve invloed op studiesucces. Hetzelfde geldt voor vriend
schappen onder studenten, die op hun beurt bevorderd worden door het 
lidmaatschap van een studentenvereniging. 
Er bestaan sekseverschillen in de wijze waarop jongeren met elkaar 
omgaan: over het algemeen lijken de gangbare omgangsstijlen van meis
jes interactie juist te stimuleren, terwijl de patronen tussen jongens deze 
eerder beperken. Deze seksegetypeerde omgangsvormen treden oak bij 
volwassenen nag op. Vriendschappen tussen seksegenoten komen vaker 
voor, en /ijken soepe/er te verlopen, dan tussen personen van onge/ijke 
sekse. Uit onderzoek onder studenten zijn geen sekseverschil/en bekend 
in aantal vrienden of in tevredenheid met hechte vriendschappen. 
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2.7 Concluderend 
De uitkomst van studieloopbanen in de vorm van een succesvolle afron
ding blijkt tegenwoordig niet meer te verschillen voor vrouwen en man
nen. Oat wil echter niet zeggen dat zich bij de ontwikkeling van studie
loopbanen geen verschillen voordoen. Sekseverschillen in orientatie op 
de studie lijken onder meer aanleiding te geven tot een frequentere twijfel 
van vrouwelijke studenten over de juistheid van hun studiekeuze. 

Om verschillen in studieloopbanen te begrijpen zijn zowel individuele 
eigenschappen als omgevingskenmerken bestudeerd. Wat de eerste be
treft blijken met name eindexamencijfers belangrijk te zijn. Met betrekking 
tot de studie-omgeving zijn er verschillen in perceptie tussen studenten 
van afzonderlijke studierichtingen geconstateerd. Hieruit hebben we de 
veronderstelling afgeleid dat techniekstudenten van het studiecluster met 
de meeste aandacht voor sociale vakken en het grootste aandeel vrou
wen over de meeste ruimte beschikken en derhalve ook de hoogste waar
dering voor hun studierichting zullen rapporteren. 
lnteractieve theorieen over studievoortgang bestuderen de wisselwerking 
tussen studenten en de omgeving waarin zij opereren; met name het the
oretisch model van Tinto biedt een goed uitgangspunt om studieloopba
nen te bestuderen. Daarbij wordt aangenomen dat succesvolle sociale 
integratie in de studie-omgeving een belangrijke voorwaarde voor studie
succes is. 

Het proces van sociale integratie komt tot stand tijdens interacties tussen 
studenten onderling en tussen studenten en docenten. Bij deze contacten 
worden academische en sociale kennis, opvattingen en doelstellingen 
overgedragen en verder ontwikkeld. Vooral tijdens het begin van de stu
die vervullen dergelijke contacten een cruciale rol bij het aanpassen aan 
de studie-omgeving en het continueren van de inschrijving. De seksespe
cifieke samenstelling van studentenpopulatie en docentenkorps in een 
technische studie-omgeving, maakt het des te aannemelijker dat het pro
ces van sociale integratie in de studie-omgeving verschillend verloopt bij 
vrouwelijke en mannelijke techniekstudenten. 



3 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

Naar aanleiding van de literatuurverkenning wordt de pro
bleemstelling uitgewerkt tot een conceptueel schema. Vervol
gens wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. 
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3.1 Probleemstelling en conceptueel schema 
Hoofdstuk 1 eindigde met de globale vraagstelling voor ons onderzoek: 
zijn de studieloopbanen van vrouwelijke en mannelijke studenten aan een 
technische universiteit gelijk, en hebben studieclusters (opgevat als een 
verzameling van een of meerdere opleidingen, geclusterd naar hun ver
houding vrouwelijke en mannelijke studenten) invloed op mogelijke ver
schillen? Uit de literatuurstudie blijkt dat de studieloopbaan nauw ver
bonden is met het proces van sociale integratie in de studie-omgeving: 
een positief verloop van dit proces vormt een belangrijke voorwaarde voor 
een voorspoedige studieloopbaan, of in andere woorden voor studiesuc
ces. Aan de hand van deze twee constructen en hun onderlinge relatie 

worden in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen gepreciseerd. 

Aan studiesucces kunnen verschillende facetten worden onderscheiden. 
Het uiteindelijk succescriterium bestaat uit het al dan niet behalen van de 
afsluitende academische examens: eerst het propaedeutisch en daarna 
het postpropaedeutisch examen. Ook het tempo waarin examens worden 
gehaald, maakt dee! uit van het begrip studiesucces. In onze visie heeft 
studiesucces bovendien nog te maken met het plezier dat studenten aan 
hun studie beleven en de betrokkenheid die zij ervaren bij hun groep, 
studierichting en universiteit, of in andere woorden met de waardering van 
de studie-omgeving. Als criteria voor studiesucces gebruiken we daarom: 
slagen voor het examen, studietempo (hoe hager, hoe meer succes}, en 
waardering voor de studie-omgeving, met als tegenpool twijfel over de 
gemaakte studiekeuze. 
Sociale integratie in de studie-omgeving wordt gedefinieerd als het proces 
dat zich ontwikkelt in de wisselwerking tussen student en studie-omgeving 
en dat het zich aanpassen aan en handhaven binnen deze omgeving tot 
doel heeft. Om indicatoren van sociale integratie te ontwikkelen, maken 
we gebruik van de twee subprocessen waarop deze integratie is geba
seerd: het informatie- en het interactieproces (zie paragraaf 2.5). Seide 
processen spelen zich af tussen studenten onderling en tussen studenten 
en docenten. Op deze manier worden academische en sociale kennis, 
opvattingen en doelstellingen overgedragen en verder ontwikkeld. 
Het informatie- en het interactie-proces zijn niet aileen in de vorm van 
activiteiten uiterlijk waarneembaar, maar zij hebben ook een innerlijk 
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aspect, dat als individuele percepties kan worden weergegeven. Oat 
resulteert in vier domeinen van sociaal gedrag in de studie-omgeving die 
gezamenlijk het proces van sociale integratie representeren (figuur 3.1) 

activiteiten perceptie 

informatie-proces 1 gedrag bij studie 2 perceptie van studie 

interactie-proces 3 gedrag bij contacten 4 perceptie van contacten 

Figuur 3.1 Schematische weergave van domeinen van sociale integratie 

De globale probleemstelling -zijn studieloopbanen voor verschillende cate
gorieen studenten gelijk?- kunnen we nu nader preciseren als een vraag 
naar de relatie tussen sociale integratie van verschillende groepen tech
niekstudenten enerzijds en hun studiesucces anderzijds. Er is geen aan
leiding te verwachten dat vrouwelijke en mannelijke studenten en studen
ten uit diverse studieclusters significant verschillen in studiesucces, 
gemeten naar de 'objectieve' criteria (examen en studietempo) . Wei zijn 
er aanwijzingen voor verschillen in subjectieve ervaringen als waardering 
en twijfel (Hermanussen, 1994; Kirejczyk, 1987). Het is de vraag of vrou
wen en mannen -en wellicht oak studenten van verschillende studieclus
ters- studiesucces langs andere wegen van sociale integratie bereiken. 

Het conceptuele schema voor ons onderzoek is samengevat in figuur 3.2. 
De studie is opgezet om inzicht te krijgen in het verloop van studieloopba
nen. We zijn ge"lnteresseerd in de voortgang (examen en studietempo) en 
in de manier waarop techniekstudenten hun omgeving ervaren (waarde
ring en twijfel). We willen weten welke gedragingen en percepties van 
studenten bijdragen aan een succesvolle studieloopbaan, en of deze 
anders zijn voor verschillende groepen studenten. 
Sekse en studiecluster worden tot de studentkenmerken gerekend waar
mee we in dit onderzoek de studenten in categorieen indelen. We ver
wachten dat deze variabelen aileen via sociale integratie en niet recht
streeks van invloed zijn op studiesucces. Andere kenmerken zijn dat naar 
verwachting wei , namelijk leeftijd, middelbare schoolcijfers en de belang
stelling voor techniek thuis . 
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STUDENT 
KENMERKEN 

sekse 
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ANDERE 
KENMERKEN 

SOC/ALE 
INTEGRA TIE 

gedrag en perceptie --.. t.a.v. studie 

gedrag en perceptie 
t.a.v. contacten 

--.. 

Hoofdstuk 3 

STUDIE-
SUCCES 

exam en 

studietempo 

waardering en 
twijfel t. a. v. 

stu die 

Figuur 3.2 Conceptueel schema voor het onderzoek naar studieloopbanen 

3.2 Aanpak van het empirische gedeelte van het onderzoek 
Om inzicht in de ontwikkelingen van studieloopbanen te verkrijgen, is 
eerst een explorerend onderzoek onder ouderejaars studenten verricht. 
Bij deze studie is aileen een subjectief aspect van studiesucces in het 
onderzoek betrokken, namelijk de algemene waardering van de studie
omgeving. De bevindingen van het ouderejaars onderzoek zijn vervolgens 
gebruikt bij de opzet van een longitudinale studie, waarbij studenten gedu
rende twee jaar op hun weg door de universiteit zijn gevolgd. 
Het onderzoek onder ouderejaars studenten heeft tot doel om het ver
band te verkennen tussen handelingen en houdingen van studenten ener
zijds en hun waardering voor studie en studeren anderzijds. Deze studen
ten hebben enkele jaren geleden de overgang van voortgezet onderwijs 
naar universiteit gemaakt en zijn naar verwachting inmiddels aardig 
bekend met de academische en sociale doelstellingen van de opleiding. 
In de studie wordt bekeken hoe studenten hun studie-omgeving perci
pieren en beoordelen, en welke gedragingen daarmee samenhangen. 
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Het onderzoek is verricht onder 77 derde-, vierde- en vijfdejaars studen
ten van verschillende studierichtingen van de TUE en uitgevoerd in de 
winter van 88/89 met interviews aan de hand van een gestructureerde 
vragenlijst. 

De onderzoeksvragen waren: 
1 Hoe kan waardering van de studie-omgeving als vorm van stu

diesucces in kaart gebracht worden? 
2 Is er een verband tussen sociale integratie en waardering van 

de studie? 
3 Is er een verband tussen studentkenmerken (sekse en studie

cluster) en de vier domeinen van sociale integratie? 

In de longitudinale studie onder jongerejaars studenten is de relatie 
tussen sociale integratie en studiesucces aan het begin van de opleiding 
nader onderzocht. De onderzoeksperiode bestrijkt de eerste twee studie
jaren. Naast succes in de vorm van al dan niet behalen van het propae
deutisch examen worden waardering van de studie-omgeving, twijfel over 
de studiekeuze, en studietempo als afhankelijke variabelen bestudeerd. 
Dit onderzoek is gedaan onder een groep van -aanvankelijk- 169 studen
ten van een vijftal studierichtingen die zich in 1989 als eerstejaars 
inschreven aan de TUE. Een half jaar na aanvang van de opleiding, in 
april 1990, zijn voor de eerste keer gegevens verzameld; een jaar later, 
in april 1991, opnieuw. Seide metingen zijn uitgevoerd met schriftelijke 
vragenlijsten. Een derde peiling is verricht om over de examenresultaten 
van de respondenten te beschikken . 

Als onderzoeksvragen waren geformuleerd: 
1 Welke ontwikkelingen in sociale integratie en in studiesucces 

doen zich voor tijdens de eerste studiejaren? 
2 Kunnen verschillen in studiesucces verklaard worden door ver

schil/en in sociale integratie en/of door achtergrondkenmerken? 
3 Is er een verband tussen studentkenmerken (sekse en studie

cluster) en verschil/en in sociale integratie en achtergrondken
merken? 



58 Hoofdstuk 3 

3.3 lndicatoren van succes en sociaal gedrag 
Eerst zullen we ingaan op de verschillende facetten van studiesucces die 
onderscheiden worden in de ouderejaars en jongerejaars studie. Vervol
gens worden de vragen ge·lntroduceerd die afgeleid zijn van de vier 
domeinen van sociale integratie in de studie-omgeving. Daartoe hebben 
we ge·lnformeerd naar het sociaa/ gedrag van studenten. Hieronder wor
den individuele gedragingen verstaan die betrokken zijn op andere perso
nen en die een uiterlijk (gedrag in de vorm van waarneembare activitei
ten) en een innerlijk aspect (psychische processen rand perceptie) inhou
den (Van Doorn & Lammers, 1972). 

3. 3. 1 facetten van studiesucces 
Tijdens de studieperiode kan succes op verschillende manieren gemeten 
worden. Het uiteindelijk succescriterium bij de jongerejaars studie bestaat 
uit het al dan niet behalen van het P-examen. Dit examen is een objectief 
en daardoor goed meetbaar criterium. Oak andere Nederlandse studies 
naar studieloopbanen hebben de eerste fase van de universitaire studie 
en de afronding daarvan als onderwerp (Bureau Studentenpsychologen, 
1991; Crornbag, 1968; Dronkers, 1976; Meerum Terwogt-Kouwenhoven, 
1990; Otten, 1986). 
Wettelijk zijn als functies van de P-fase orientatie, selectie en verwijzing 
vastgelegd. Selectie aan het begin van de opleiding is noodzakelijk omdat 
het eindniveau van het VWO en het beginniveau van het universitaire 
onderwijs niet goed op elkaar aansluiten. Bovendien blijken eventuele 
deficienties in het kennen en kunnen van eerstejaars studenten per geko
zen studierichting anders van karakter te zijn (Huson & Crombag, 1980)1

. 

Per universiteit en per studierichting doen zich verschillen voor in het 
numeriek rendement van het eerste studiejaar en van de P-fase (Bijle
veld, 1993). Bij studierichtingen waar veel vertraging optreedt, blijkt over 
het algemeen oak meer studie-uitval voor te komen en omgekeerd (Buis, 
1979). Algemeen geldt dat tijdens de eerste studiefase de grootste studie-

1 Een verplicht eindexamenpakket omvat zeven vakken, door de verplichte keuze van 
wiskunde 8 en Natuurkunde voor aankomende techniekstudenten, kunnen zij per definitie 
niet drie moderne talen kiezen; tijdens de universitaire opleiding kan zich aldus een 
defici~ntie openbaren omdat veel vakliteratuur buitenlandstalig is. 
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uitval plaatsvindt, maar oak in de daarop volgende studiejaren besluiten 
nag relatief veel studenten om de studie te beeindigen (zie hoofdstuk 2, 
literatuurverkenning). De verwachting dat tijdens de eerste studiefase wei 
en niet succesvolle studenten zich definitief van elkaar zouden onder
scheiden wordt in de praktijk dus niet bevestigd (Bijleveld, 1993; Meerum 
Terwogt-Kouwenhoven, 1990). 
Van de universiteit waar ons onderzoek wordt uitgevoerd, de technische 
universiteit te Eindhoven, is bekend dat het rendement van de propaedeu
tische fase gemiddeld rand de 70% ligt. Van de groep techniekstudenten 
met P-examen blijkt 65% de eindstreep te behalen in zes jaar en 80% bin
nen zeven jaar. Door invoering van de Tweefasenstructuur (1982) is het 
moeilijk generaties studenten over een wat langere periode met elkaar te 
vergelijken. Zowellandelijk als op de technische universiteit lijkt er echter 
weinig verandering te zijn opgetreden in de studie-uitvalpercentages 
(Bureau Studentenpsychologen, 1991 b; Otten, 1986). 
We kunnen concluderen dat het propaedeutisch examen een weliswaar 
objectief, maar niet definitief criterium vormt. Om die reden wordt het 
begrip studiesucces in ons onderzoek aangevuld met subjectieve maten, 
namelijk de waardering voor de studie-omgeving en de twijfel over de stu
diekeuze, en met het tempo waarin het P-examen behaald wordt. 

In de studie onder ouderejaars studenten werd, als gezegd, geen objec
tief criterium voor studiesucces gebruikt. Bij de ouderejaars werden drie 
vormen van waardering van de studie-omgeving bestudeerd, namelijk 
tevredenheid met de studiekeuze, de universiteit en het studentenleven. 
Bij de jongerejaars studenten werd aileen de vraag naar tevredenheid met 
de gekozen studierichting gesteld. Jongerejaars studenten die in de toe
komst voor hun P-examen gaan slagen (en dus succesvol blijken te zijn), 
zullen naar verwachting het meest tevreden zijn met hun studiekeuze en 
het minst twijfelen. Met twijfel wordt een negatieve vorm van waardering 
gemeten: hoe meer er getwijfeld wordt, des te lager zal de waardering 
zijn. De mate van twijfel is bij ouderejaars studenten ge"lnventariseerd met 
de vraag of zij weleens overwegen om te stoppen met de studie of om 
over te stappen. Bij eerste- en tweedejaars studenten is uitsluitend 
ge·lnformeerd naar hoe frequent aan het veranderen van studierichting 
gedacht wordt. 
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Bij jongerejaars studenten is nog een andere differentiering van het suc
cescriterium toegepast, namelijk het studietempo. Het tempo wordt gede
finieerd als het aantal maanden dat een individuele student nodig heeft 
voor het P-examen. Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 
augustus van het daaropvolgende jaar. De nominale studieduur voor het 
P-examen is twaalf maanden2

. Hoe hoger het studietempo -dus hoe min
der het aantal maanden tot het P-examen behaald wordt- als des te suc
cesvoller wordt de studieloopbaan beoordeeld. Respondenten die geen 
P-diploma halen bij de faculteit van hun oorspronkelijke inschrijving, 
worden in dit onderzoek per definitie als niet-succesvol beschouwd. 

3.3.2 indicatoren van sociale integratie: vier domeinen 
De vragen die afgeleid zijn van de vier domeinen van sociale integratie 
in de studie-omgeving zijn niet exact dezelfde bij het ouderejaars en het 
jongerejaars onderzoek. De oorzaak hiervan ligt in het verschil in opzet 
van beide studies. De ouderejaars studie is het eerst uitgevoerd. De erva
ringen die in deze studie werden opgedaan met vragen naar gedragingen 
en percepties zijn verwerkt in de vragenlijst van de jongerejaars studie. 
Zowel bij de ouderejaars als de jongerejaars studie is in het kader van 
domein 1: gedrag bij studie een relevante variabele onderscheiden, 
namelijk de regelmaat van studeren. Bij de jongerejaars is deze vraag 
gepreciseerd door te informeren naar de regelmaat waarmee gestudeerd 
wordt op verschillende momenten in het trimester, en wei tijdens de eer
ste en tweede helft van het trimester en in de tentamenperiode. 

Domein 2: perceptie van studie is bij de ouderejaars om te beginnen in 
kaart gebracht met de vraag hoe belangrijk de studie voor ze is. Daar
naast zijn zestien relevante vragen met factoranalyse herleid tot vier 
nieuw samengestelde variabelen: het oordeel over het curriculum en over 
kenmerken van een technische omgeving, tevredenheid met de studie
voortgang en een gevoel van thuishoren op de faculteit (zie bijlage 1). 
Ook bij de jongerejaars is gevraagd hoe belangrijk de studie is en daar-

2 Voor deze groep respondenten geldt als voorwaarde voor toekenning van de 
basisstudiebeurs dat maximaal twee studiejaren besteed mogen worden aan het P-examen; 
deze conditie is met ingang van het studiejaar 1993/94 echter niet meer van toepassing. 
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naast is ge"lnformeerd naar het belang van afstuderen binnen vijf jaar. 
Aan deze groep studenten zijn zeventien uitspraken over waardering van 
verschillende aspecten van de studie-omgeving voorgelegd die voor het 
merendeel hetzelfde zijn als bij de ouderejaars. Met factoranalyse zijn de 
uitspraken herleid tot vier kenmerken die betrekking hebben op tevreden
heid over de sfeer op de faculteit (dit kenmerk vertoont gelijkenis met het 
gevoel van thuishoren bij de ouderejaars), het oordeel over de zwaarte 
van studie (een combinatie van curriculum en studievoortgang), en de 
beoordeling van het studentenleven en van de gekozen universiteit. 

Bij domein 3: gedrag bij contacten gaat het er om een beter beeld krijgen 
van contacten die studenten onderhouden. Met factoranalyse zijn bij de 
ouderejaars drie variabelen geconstrueerd die uitdrukking geven aan de 
frequentie van persoonlijk contact met medestudenten, de mate van con
tact met vrouwelijke studenten en de ervaring van eventuele remmingen 
naar docenten om vragen te stellen tijdens het onderwijs. 
Deze resultaten waren aanleiding het aantal vragen bij de jongerejaars te 
beperken tot allereerst de frequentie van gesprekken met medestudenten 
en familieleden over studie-aangelegenheden. Omdat we daarnaast ge"ln
teresseerd zijn in activiteiten waarbij studenten elkaar ontmoeten is oak 
nag gevraagd naar het gemiddelde contact met vrouwe/ijke en mannelijke 
studenten bij studeren, sport, hobby's (vooral actieve bezigheden), ant
spanning (meer passief), maaltijd en andere bezigheden. In navolging van 
het ouderejaars onderzoek is oak gevraagd naar mogelijke remmingen 
naar docenten bij het stellen van vragen tijdens colleges en bij practica 
en instructies. 

Tenslotte wordt er bij domein 4: perceptie van contacten verder ingegaan 
op de waardering van interacties met studenten en docenten. Afzonderlij
ke vragen aan de ouderejaars studenten hebben geleid tot vier variabe
len, waarvan een de tevredenheid met contacten met studenten uitdrukt. 
Relaties met docenten worden weergegeven door waardering voor de 
mogelijkheden tot contact, een positief oordeel over het inhoudelijk karak
ter van het contact en de ervaring dat studenten serieus genomen wor
den door docenten. 
Aan de jongerejaars studenten is eerst gevraagd of zij het gevoel hebben 
dat zij serieus genomen worden door docenten. Daarnaast zijn twaalf uit-
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spraken voorgelegd over facetten van contacten met studenten en docen
ten en deze zijn met factoranalyse herleid tot vier nieuwe variabelen. 
Twee daarvan hebben betrekking op docenten en drukken tevredenheid 
over de toegangsmogelijkheden en behoefte aan serieus contact uit. De 
andere kenmerken geven een oordeel over contacten met studenten: 
waardering voor de seksespecifieke samenstelling van de studentenpopu
latie, ofwel de aantalsverhouding m/v, en een uitdrukking van verbonden
heid met medestudenten. 

3.3.3 VWO-cijfers en andere achtergrondgegevens 
Bij de ouderejaars studenten hebben we een drietal variabelen als andere 
achtergrondkenmerken onderscheiden, namelijk leeftijd, inschrijfjaar en 
belangstelling thuis voor techniek. 
De eerstejaars studenten hebben we om te beginnen naar hun leeftijd 
gevraagd. De variabele belangstelling thuis hebben we bij deze studie 
niet meer toegepast omdat onderzoek naar de invloed van deze variabele 
op het proces van sociale integratie van vrouwen een ander opzet vereist. 
Daarnaast hebben we geinformeerd naar de eindexamencijfers voor vier 
talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits) en vier exacte vakken (wis
kunde A en B, natuur- en scheikunde). Vervolgens is per student een 
gemiddeld eindcijfer voor talen en exacte vakken berekend. 

3.4 Verwachtingen bij ouderejaars en jongerejaars studenten 
De centrale verwachting van dit onderzoek is dat vrouwelijke en mannelij
ke studenten, en studenten die behoren tot verschillende studieclusters, 
dezelfde studieresultaten langs andere wegen bereiken. Hieronder zullen 
we deze verwachting uitwerken aan de hand van sociaal gedrag van stu
denten. Eerst worden verwachtingen over de metingen naar studiesucces 
voor ouderejaars en jongerejaars afzonderlijk besproken. Bij de jongere
jaars wordt in voorkomende gevallen een onderscheid gemaakt tussen 
studenten die eenmaal en die tweemaal aan het onderzoek deelnemen. 
Daarbij gaan we er van uit dat de studenten die tweemaal meedoen tot 
de succesvolle studenten gerekend kunnen worden. Tot slot worden ver
wachtingen bij diverse achtergrondkenmerken besproken. 
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3.4.1 verwachtingen over verschillen in studiesucces 
* ouderejaars 
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Op basis van de literatuurverkenning kan bij ouderejaars studenten een 
betrekkelijk hoge waardering voor de studie-omgeving verwacht worden . 
Daarbij gaan we uit van de veronderstelling dat deze groep studenten 
redelijk ge"lntegreerd zal zijn in de studie-omgeving, en dater een positief 
verband bestaat tussen sociale integratie en de waardering voor studie 
en studeren. De directe studie-omgeving van studenten wordt gevormd 
door hun eigen faculteit. Voor ouderejaars is dit de context waarin zich de 
voorgaande jaren een groat deel van hun academische en sociale vor
ming voltrokken heeft en waarin zij vanaf het begin van hun studie een 
eigen plaats gezocht en verworven hebben. Daarom verwachten we dat 
ouderejaars met name hun eigen opleiding positief zullen beoordelen, 
mogelijk is de tevredenheid met de universiteit minder overtuigend. 
Op grand van de tokentheorie (Kanter, 1977; Yoder, 1994) kan een com
binatie van verschillen naar sekse en naar studierichting voorspeld wor
den bij waardering van de studie-omgeving (een interactie-effect). In een 
situatie waar vrouwen een duidelijke uitzonderingspositie vervullen, zullen 
zij niet aileen opvallen en extra aandacht krijgen, maar is er mogelijk ook 
sprake van het buitensluiten van vrouwen. Omdat bij de technisch exacte 
richtingen vrouwelijke studenten meer problemen dan mannen kunnen 
ervaren bij het creeren en behouden van een eigen plaats in de studie
omgeving, is het denkbaar dat deze groep vrouwen een lagere waarde
ring rapporteert dan hun mannelijke medestudenten. 

lntegratie in de studie-omgeving lijkt er niet toe te leiden dat studenten 
zich minder onzeker gaan voelen. In eerder onderzoek is gebleken dat 
ouderejaars techniekstudenten -overigens net als jongerejaars- geregeld 
twijfelen over de studiekeuze die ze gemaakt hebben (T 6th & Van Vonde
ren, 1994). Waarschijnlijk uiten de respondenten van onze studie dezelfde 
aarzel i ngen. 

In de besproken literatuur over waardering van de studie-omgeving zijn 
betrekkelijk weinig sekseverschillen tussen studenten gemeld. Meer con
sensus bestaat er over de relatie tussen studierichtingen en de heersende 
cultuur in de studie-omgeving. Hiervan is de interpretatie afgeleid dat 
technische studierichtingen met een laag aandeel vrouwen minder ruimte 
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bieden aan studenten dan opleidingen met meer aandacht voor sociale 
wetenschappen en met relatief veel vrouwen. Omdat minder ruimte min
der mogelijkheden impliceert, kan verwacht worden dat binnen een tech
nische universiteit studenten van technisch exacte opleidingen het minst 
tevreden zijn met de gekozen studierichting en meer twijfelen dan andere 
studenten. Omdat de universiteit en het studentenleven in beginsel voor 
aile studenten gelijk zijn, worden op deze afhankelijke variabelen geen 
systematische verschillen in tevredenheid verwacht. 

* jongerejaars 
De eerste maanden na aanvang van de studie staan in het teken van de 
kennismaking met een onbekende studie-omgeving. Voor eerstejaars stu
denten is dit een ingrijpende ervaring. Zij moeten bekend raken met de 
studie, de instelling en een vreemde omgeving en het is niet verwonderlijk 
dat in deze periode de meeste studie-uitval plaatsvindt. Omdat er geen 
systematische kwantitatieve verschillen tussen studenten bekend zijn in 
behalen van het P-examen (Statistische Jaarboeken TUE}, worden er 
geen significante verschillen in studierendement verwacht tussen vrouwe
lijke en mannelijke studenten, noch tussen studenten van verschillende 
studieclusters. 
Net als bij de ouderejaars studenten voorzien we bij de jongerejaars een 
interactie-effect bij waardering voor de studie-omgeving; mogelijk waarde
ren vrouwelijke studenten van de technisch exacte richtingen hun omge
ving minder dan vrouwen van andere richtingen. Bovendien weten we dat 
de omgeving van afzonderlijke studierichtingen verschillend beleefd wordt 
(Dronkers, 1976; Gaff et al., 1976). Daarom verwachten we dat technisch 
exacte eerstejaars minder tevreden zijn dan andere studenten. 

Bij aanvang van de studie voorspellen we sekseverschillen in twijfels over 
de studiekeuze: uit onderzoek is namelijk bekend dat vrouwen onzekerder 
zijn over hun studiekeuze dan mannen (Everts & Van Oost, 1985; Berg 
& Ferber, 1983; Verwaijen-Leijh, 1985; Vehvilainen, 1991). Daarnaast 
voorzien we, net als bij de ouderejaars, verschillen tussen studieclusters: 
technisch exacte studenten twijfelen mogelijk meer dan andere studenten. 

We verwachten dat studenten die bij de derde peiling beschikken over het 
P-examen, zich al op het eerste meetmoment (dus een half jaar na aan-
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vang van de studie) onderscheiden van studenten die in de toekomst niet 
zullen slagen. Waarschijnlijk rapporteren respondenten die het P-diploma 
gaan halen bij de oorspronkelijk gekozen studierichting al bij de eerste 
meting een hogere waardering voor hun studie-omgeving dan studenten 
die niet zullen slagen. Ook is het aannemelijk dat toekomstige succesvolle 
studenten bij de eerste peiling minder nadenken over overstappen dan 
studenten die dit daadwerkelijk gaan doen. 

Het studietempo, uitgedrukt in het aantal maanden studietijd tot het P
examen, vertoont jaarlijkse schommelingen. Noch in de statistische jaar
boeken van de universiteit, noch in de literatuur zijn aanwijzingen te vin
den voor systematische verschillen in studieduur tussen vrouwen en man
nen of tussen studenten van studierichtingen die varieren naar het aan
deel vrouwelijke studenten. 

Tussen het eerste en tweede meetmoment is de jongerejaars onder
zoeksgroep gereduceerd. Studenten die aan beide peilingen deelnemen 
zijn naar aile waarschijnlijkheid gemotiveerd om de studie te vervolgen en 
tot een succesvol einde te brengen. Daarin onderscheiden zij zich van 
studenten die in de loop van het eerste studiejaar de opleiding staken. 

3.4.2 verwachtingen over verschillen in sociaal gedrag 
In ons onderzoek wordt sociale integratie ge"lndiceerd door gegevens over 
gedragingen en percepties van studenten. In principe gaan we er vanuit 
dat positieve waarden op kenmerken van de vier onderscheiden domei
nen samengaan met een relatief hoge mate van sociale integratie. 

* dome in 1: gedrag bij studie 
* ouderejaars 
Om te beginnen is ge"lnformeerd naar de regelmaat van studeren. Uit 
onderzoek naar studeergedrag zijn geen sekseverschillen en vrijwel geen 
verschillen tussen studenten van afzonderlijke studierichtingen bekend 
(Bijleveld, 1993). Wei bestaan er overeenkomsten in het studeerpatroon: 
de inspanning van studenten concentreert zich op het volgen van colle
ges, op wat docenten aanreiken en op het voorbereiden van examens 
(Crombag et al., 1975). Studenten blijken vaak problemen te hebben om 



66 Hoofdstuk 3 

de studie goed te plannen (Bijleveld, 1993). Daarom verwachten we dat 
bij ouderejaars studenten regelmatig studeren positief verband houdt met 
waardering van de studie. 

* jongerejaars 
Door geregeld met de studie bezig te zijn, kan het proces van bekend 
raken met en eigen maken van de doelstellingen van de opleiding soepe
ler verlopen. Omdat de tentamendruk in de loop van het trimester toe
neemt, zal ook de regelmaat van studeren gaandeweg het trimester ver
hoogd worden. Uit de literatuur is bekend dat studiegewoonten verband 
houden met studiesucces: studiestakers blijken andere gewoonten te heb
ben dan afgestudeerden (De Jong et al., 1991). Het lijkt erop dat deze 
verschillen te maken hebben met studieplanningsvaardigheden (Meerum 
Terwogt-Kouwenhoven, 1990). Daarom voorspellen we bij de jongerejaars 
studenten dat de regelmaat van studeren bij succesvolle studenten hager 
ligt dan bij (in de toekomst) niet-succesvolle. 

* domein 2: perceptie van studie 
* ouderejaars 
Verwacht wordt dat gunstige oordelen over het belang van de studie, het 
curriculum en de studievoortgang, en een gevoel van thuishoren op de 
faculteit, positief samenhangen met tevredenheid met de gekozen studie
richting. Waarschijnlijk treden er verschillen tussen vrouwen op bij zich 
thuis voelen op de faculteit: naar verwachting voelen vrouwelijke tech
nisch exacte studenten zich vanwege hun uitzonderingspositie minder op 
hun gemak dan andere vrouwen (Kirejczyk, 1987). Daarnaast kunnen zich 
verschillen tussen studieclusters voordoen bij de beoordeling van het stu
dieprogramma en de studievoortgang: we voorspellen dat technisch exac
te studenten hun curriculum als zwaarder en de voortgang als moeizamer 
inschatten dan de andere studenten. 

* jongerejaars 
Naar verwachting bestaat er een positief verband tussen het belang dat 
studenten aan hun studie toekennen en studiesucces. Hetzelfde geldt 
voor afstuderen binnen vijf jaar belangrijk vinden en succes in de vorm 
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van studietempo. Op dit aspect van perceptie van studiezaken verwach
ten we bij voorbaat weinig sekse- of studieclusterverschillen. 
Mogelijk bestaan er sekseverschillen tussen jongerejaars studenten in het 
oordeel over de zwaarte van de studie, en de waardering voor de sfeer, 
het studentenleven en de gekozen technische universiteit. Ondanks gelij
ke prestaties blijken jongens in het voortgezet onderwijs systematisch 
meer zelfvertrouwen te hebben dan meisjes in hun wis- en natuurkundige 
vaardigheden (Berg & Ferber, 1983; Linn & Hyde, 1989). Er zijn ook sek

severschillen tussen techniekstudenten bekend, die refereren aan ver
schillen in technische handvaardigheid, identificatiemogelijkheden en toe
komstige beroepsverwachtingen (Van Vonderen & Dijkstra, 1987). Het is 
voorstelbaar dat eerstejaars vrouwen in hun oordeel over studie-aangele

genheden minder positief zijn dan mannen. Ook verwachten we verschil
len tussen vrouwelijke studenten onderling. Door de negatieve conse
quenties die een uitzonderingspositie in de studie-omgeving met zich mee 
kan brengen, zijn wellicht vrouwen van technisch exacte richtingen minder 

tevreden over de steer en over de universiteit dan de andere vrouwen 
(Everts & Van Oost, 1985). Tenslotte voorspellen we dat, net als bij de 
ouderejaars, technisch exacte studenten hun studie zwaarder vinden dan 
andere studenten. 
Omdat studiestakers gemiddeld meer moeite met de studie rapporteren 
(DeJong et al., 1991), verwachten we dat succesvolle studenten de stu
die minder zwaar vinden dan respondenten die niet zullen slagen. 

* domein 3: gedrag bij contacten 
* ouderejaars 
Een hoge mate van sociale integratie zal uitgedrukt worden in een hoge 
frequentie van persoonlijke ontmoetingen met medestudenten. Wever
wachten een positief verband tussen regelmaat van contact en waarde
ring van de studie-omgeving, met name op de aspecten studiekeuze en 
studentenleven. Omdat een uitzonderingspositie in de studie-omgeving 
kan leiden tot sociaal isolement (Kanter, 1977) doen zich eventueel ver
schillen voor tussen vrouwen onderling: in dat geval rapporteren technisch 
exacte vrouwen minder contacten dan de andere vrouwen. Daarnaast is 
het waarschijnlijk dat studenten van een cluster met relatief veel vrouwen 
meer contacten met vrouwelijke studenten hebben dan studenten van het 
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andere cluster. Een hoge mate van sociale integratie gaat naar verwach
ting ook samen met een onbelemmerd contact tussen studenten en 
docenten (Tinto, 1986). Het gevolg kan zijn dat studenten die 
ongehinderd vragen stellen aan docenten, hun studierichting hoger 
waarderen dan studenten die zich in dit opzicht minder vrij voelen. Net als 
bij relaties met medestudenten is het mogelijk dat vrouwelijke studenten 
van beide studieclusters zich van elkaar onderscheiden in de zin dat 
technisch exacte vrouwen meer remmingen ervaren. 
Een laatste kenmerk waarnaar gevraagd is, betreft het percentage vrien
den dat studeert aan dezelfde universiteit. Mogelijk gaat een hoger aan
deel student-vrienden samen met een grotere tevredenheid over de stu
diekeuze, universiteit en studentenleven en met minder twijfel. In de loop 
van de studie zal het aantal hechte vriendschappen met medestudenten 
toenemen. De vriendenkring van ouderejaars studenten telt daarom ver
moedelijk een behoorlijk aandeel medestudenten. 
De sociale omgeving van studies waarin vrouwen veruit in de minderheid 
zijn , lijkt minder geschikt voor het aangaan van hechte relaties van vrou
welijke studenten met andere studenten (Berg & Ferber, 1983; Everts & 
Van Oost, 1985). Daarom verwachten we dat technisch exacte vrouwen 
minder studenten tot hun vrienden rekenen dan vrouwen van Bouw- en 
Bedrijfskunde. Studenten die meer of juist minder vriendschappen met 
andere studenten onderhouden, zullen zich van elkaar onderscheiden in 
handelingen en houdingen ten aanzien van contacten. Een hoger aandeel 
student-vrienden gaat waarschijnlijk samen met een hogere frequentie 
van contact en een positiever oordeel. 

* jongerejaars 
Naar verwachting zijn studenten die vaker met anderen -zowel medestu
denten als familieleden- over de studie praten succesvoller dan studenten 
die dat minder doen (Dronkers, 1976; Tinto, 1988). Bij ontmoetingen tus
sen studenten onderhouden waarschijnlijk vrouwen meer contacten met 
vrouwe/ijke studenten dan mannen (Naber, 1992) en gaan technisch 
exacte studenten minder met vrouwelijke studenten om dan de andere 
groepen. Mogelijk bestaat er een positief verband tussen het onderhou
den van een grater aantal relaties met studenten mlv en studiesucces 
(Bean, 1985; DeJong et al., 1991). Tevens verwachten we dat contacten 
tussen studenten in de loop van de studie toenemen. 
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Bij contacten met docenten is ge·fnformeerd naar mogelijke remmingen 
bij het stellen van vragen. Omdat de studie-omgeving door mannelijke 
studenten en docenten gedomineerd wordt, verwachten we dat vrouwelij
ke studenten zich meer geremd voelen om vragen te stellen dan mannen. 
De vriendenkring van studenten zal in de periode van overgang van het 
voortgezet onderwijs naar de universiteit van samenstelling veranderen. 
Daarom is bij de jongerejaars uitgebreider ge"fnformeerd naar de kennis
senkring van de respondenten3

. Omdat bekend is dat vrouwen meer 
vriendinnen dan vrienden hebben en dat het omgekeerde geldt voor man
nen (Naber, 1992), verwachten we datzelfde bij jongerejaars studenten. 
Vanwege de statistisch kleine kans om geregeld vrouwen te ontmoeten, 
is het aannemelijk dat de vriendenkring van technisch exacte studenten 
-zowel vrouwelijke als mannelijke- naar verhouding minder vrouwen telt 
dan bij studenten Bouw- en Bedrijfskunde. 
Aangezien de aard van vriendschappen tussen vrouwen en mannen ver
schilt en vrouwen meer gericht zijn op persoonlijke en intieme relaties 
(Mazur, 1989) is het waarschijnlijk dat vrouwen er Ianger over doen 
nieuwe personen in hun vriendenkring toe te Iaten. Daarom zullen vrou
welijke studenten, vergeleken met mannen, een half jaar na aanvang van 
de studie minder medestudenten en meer vrienden van de middelbare 
school tot hun kring rekenen. Als het proces van sociale integratie in de 
studie-omgeving succesvol verloopt, zullen zich meer vriendschappen met 
studenten gaan ontwikkelen. Naar verwachting neemt bij aile studenten 
in de loop van de studie het aandeel (mede)studenten toe, ten koste van 
het deel niet-studenten of vrienden van de middelbare school. 

domein 4: perceptie van contacten 
* ouderejaars 
De verwachting luidt dat een gunstige waardering van de band met 
medestudenten en een positief oordeel over docenten in het algemeen, 
over het inhoude/ijk contact met hen en over het gevoel serieus te 

3 We hebben de respondenten gevraagd zich een groep van twintig mensen voor te 
stellen die ze beslist tot hun kennissenkring willen rekenen en vervolgens om een 
procentuele verdeling te geven van verschillende categorieEin vrienden. Er wordt een 
vergelijking gemaakt tussen het percentage vrouwen en mannen, tussen medestudenten en 
niet-medestudenten en tussen kennissen van de middelbare school en van de universiteit. 
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worden genomen door docenten, verband houdt met tevredenheid met 
de studierichting en de universiteit. Goede relaties met medestudenten 
zouden bovendien samengaan met content zijn over het studentenleven. 
Net als bij domein 2 kan zich een interactie voordoen tussen sekse en 
studiecluster: vrouwelijke technisch exacte studenten hebben mogelijk op 
aile kenmerken een minder positief oordeel dan de andere vrouwen. 

* jongerejaars 
In onderzoek is vastgesteld dat vrouwen in een omgeving met vooral 
mannelijke docenten extra belemmeringen kunnen ervaren (Berg & Fer
ber, 1983; Vehvilainen, 1991). Daarom verwachten we dat jongerejaars 
vrouwelijke studenten zich minder serieus genomen voelen dan hun man
nelijke medestudenten. Doordat in de loop van de studie het aantal con
tacten met docenten toeneemt, stijgt mogelijk voor aile studenten het 
aantal minder goede ervaringen dat zij melden. 
Er zijn variabelen onderscheiden over het oordeel over de toegang tot en 
de behoefte aan serieus contact met docenten, de band met medestu
denten en de seksespecifieke samenstelling van de studentenpopulatie. 
Doordat vrouwen in verschillende omgevingen andere ervaringen opdoen 
(Yoder, 1994), zijn technisch exacte vrouwen wellicht minder tevreden 
met de contacten dan andere vrouwen. Daarnaast zijn er weinig sekse
verschillen in de perceptie van contacten met medestudenten bekend 
(Mazur, 1989). Juist omdat de seksespecifieke samenstelling van de stu
dentenpopulatie in een technische studie-omgeving, door vrouwen en 
mannen als minder plezierig ervaren kan worden, zijn hun oordelen waar
schijnlijk ook gelijk. Oat geldt niet voor technisch exacte studenten verge
leken met de anderen: we verwachten dat zij minder tevreden zullen zijn 
over de aantalsverhouding m/v in de studie-omgeving. Waarschijnlijk zal 
de band tussen studenten in de loop van de studie toenemen zodat stu
denten bij de tweede meting hierover tevredener zijn dan bij de eerste. 

3.4.3 verwachtingen bij diverse achtergrondkenmerken 
* ouderejaars 
We verwachten een directe invloed van de achtergrondkenmerken leeftijd 
en inschrijfjaar op waardering van de studie-omgeving. Omdat gaande
weg de vertrouwdheid met de studie toeneemt, voorspellen we dat stu-
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denten die ouder zijn en die Ianger staan ingeschreven, meer ge"lnte
greerd zijn in de studie-omgeving en dus oak tevredener zijn, dan jongere 
en korter ingeschreven studenten. 
Oak is gevraagd naar de belangstelling voor techniek bij de ouders thuis. 
Uit onderzoek (Dekkers, 1990; Van Vonderen & De Raaff, 1981) weten 
we dat er een positief verband bestaat tussen de aandacht thuis voor 
technische aangelegenheden en de studiekeuze voor techniek. Dit geldt 
met name voor vrouwen. Studenten uit families met grote interesse voor 
techniek hebben wellicht een positiever oordeel over hun studierichting 
en de universiteit dan studenten met een andere achtergrond. 

* jongerejaars 
Er is een relatie tussen leeftijd en studiesucces bekend. Naar verhouding 
jonge studenten zouden in het voordeel zijn en vermoedelijk hangt dit 
samen metal of niet doubleren op de middelbare school (Bijleveld, 1993). 
Daarnaast kan leeftijd differentieren door vooropleiding. Studenten die 
van het HBO komen, zijn gemiddeld ouder en hebben mogelijk een voor
sprong in studie-inhoudelijke kennis . Samenvattend voorzien we geen sig
nificant verband tussen leeftijd en studiesucces. 
In onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven is een relatie 
vastgesteld tussen VWO-eindexamencijfers en studievoortgang (Bureau 
Studentenpsychologen, 1991bt Voor de generaties studenten van '83, 
'84 en '85 geldt dat de groep die afgestudeerd is op het moment van 
dataverzameling (dat wil zeggen binnen respectievelijk zeven, zes en vijf 
jaar) over gemiddeld het hoogste VWO-eindexamencijfer beschikt: rand 
de 7.5. De groep die tijdens de P-fase de studie staakt heeft daarentegen 
het laagste gemiddelde cijfer behaald, ongeveer 6.7. Voor de generatie 
van '83 is bovendien per studierichting het verband tussen gemiddelde 
eindexamencijfers en studietempo onderzocht. Omdat de samenhang per 
richting een ander beeld vertoont, kunnen hieraan geen duidelijke voor
spellingen ontleend worden. 

4 Over de waarde van het verband tussen eindexamencijfers en prestaties op de 
universiteit zijn de meningen verdeeld. Hoewel het gemiddelde eindexamencijfer van de 
diverse achtergrondkenmerken de beste voorspeller lijktte zijn van toekomstig studiesucces, 
blijkt de samenhang per studierichting te verschillen . Bovendien varieert de gemiddelde 
eindexamenprestaties met de studierichting (zie ook Bijleveld, 1993; Buis, 1979; DeJong 
et al., 1991; Meerum TerwGgt-Kouwenhoven, 1990). 
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Samenvattend verwachten we geen significante verschillen tussen res
pondenten aan te treffen in het objectieve succescriterium, het P-exa
men, of in studietempo. Mogelijk zijn vrouwe/ijke eerstejaars studenten 
iets minder tevreden over hun studiekeuze en twijfelen zij meer mannen. 
Datzelfde geldt voor technisch exacte studenten verge/eken met de 
anderen: naar verwachting is hun waardering lager en hun twijfel hager. 
Verge/ijkbare verschillen verwachten we tussen eerstejaars studenten die 
a/ dan niet succesvol blijken te zijn: succesvolle studenten zul/en de 
studie meer waarderen en minder twijfelen dan studenten die niet slagen 
voor hun P-examen. 
Omdat er weinig sekseverschillen bij ouderejaars studenten bekend zijn, 
zal in de loop van de studie onder invloed van sociale integratie in de 
studie-omgeving bij succesvolle vrouwen (dat wit zeggen vrouwen die 
hun inschrijving bij de oorspronkelijke studierichting continueren) waar
schijnlijk de waardering toe- en de twijfel afnemen. 

Studenten die in de toekomst gaan slagen voor het P-examen, studeren 
vermoedelijk a/ bij het begin van de studie geregelder en onderhouden 
meer contacten met medestudenten dan studenten die niet succesvol 
blijken te zijn. Naar verwachting zijn eerstejaars vrouwen wat minder 
positief over aspecten van de studie dan mannen en onderscheiden 
technisch exacte vrouwen zich hierin negatief van andere vrouwen. 
Bij studenten die de studie continueren zal het onderfinge contact toene
men en persoonlijker worden. Bij contacten met docenten voorzien we 
in eerste instantie dat vrouwen meer remmingen en s/echte ervaringen 
me/den dan mannen. Gaandeweg nemen waarschijnlijk de remmingen 
bij vrouwen af, maar nemen ervaringen van niet serieus genomen wor
den bij aile studenten toe. 
Van de onderscheiden achtergrondkenmerken lijkt er met name een dui
delijk verband te bestaan tussen gemiddeld eindexamencijfer en toekom
stig studiesucces. 

3.5 Opzet van het onderzoek 
Seide onderzoeken waarvan we in dit boek verslag doen, Iaten zich ken
merken als exploratief onderzoek. In zijn klassieke studie naar de grond-
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slagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen onder
scheidt De Groot (1994) verschillende typen van onderzoek. In zijn visie 
laat exploratief onderzoek zich beschrijven als een empirische studie tus
sen descriptief en toetsingsonderzoek in. Dit soort onderzoek wordt 
gekenmerkt door een werkwijze die er niet uitsluitend op gericht is om 
gegevens te verzamelen en te ordenen. Bij deze verkennende aanpak 
worden bij voorbaat bepaalde samenhangen verondersteld en vervolgens 
gezocht, die voor een bepaald theoretisch of praktisch doel relevant zijn. 
Omdat een exacte formulering van deze samenhangen als toetsbare 
hypothesen ontbreekt, kunnen zij echter niet volgens de 'regelen der 
kunst' worden getoetst (De Groot, 1994, p323). 
Het voordeel van een exploratie is, dat de studie een breed terrein kan 
beslaan, waarover weinig bruikbare theorie bestaat, in combinatie met 
een groat aantal onderzoeksgegevens of variabelen waarvan de beteke
nis nauwelijks bekend is. Op grand van theoretische gezichtspunten of 
praktische vraagstellingen beschikt de onderzoeker echter wei over een 
relatief gerichte belangstelling voor bepaalde typen samenhangen, met 
bijbehorende ideeen en relatief vage verwachtingen. De exploratie stelt 
de onderzoeker in staat tot scherpere hypothesevorming te komen. Het 
nadeel van een exploratief onderzoek is dat deze hypothesen niet meer 
worden getoetst. Daarvoor is dan weer vervolgonderzoek nodig (De 
Groot, 1994, p324). 
Het onderzoek naar studieloopbanen van vrouwelijke en mannelijke tech
niekstudenten hebben wij in bovenstaande zin uitgevoerd. Het is bedoeld 
om de relatie tussen studiesucces en verschillende indicatoren voor soci
ale integratie in kaart te brengen, rekening houdend met gedragsverschil
len tussen vrouwen en mannen. 

3.6 Plaats van onderzoek: de TUE 
Er zijn in Nederland drie technische universiteiten: in Delft, Twente en 
Eindhoven. Van deze drie is de instelling in Delft de oudste en de groot
ste, het studentenaantal is bijna tweemaal zo groat als van beide andere 
universiteiten (HOOP, 1991 ). Het aandeel vrouwelijke studenten in de 
totale en de eerstejaars studentenpopulatie van de drie instellingen is 
vergelijkbaar (paragraaf 1.3). 
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De technische universiteit met naar verhouding de meeste vrouwen, de 
universiteit Twente, onderscheidt zich op een aantal aspecten van beide 
andere instellingen. Niet aileen profileert deze universiteit zich het minst 
op techniek en technologie zoals blijkt uit de naamgeving en uit het rela
tief grate aantal opleidingen in bestuurs- en onderwijskunde. Bovendien 
is deze universiteit in de vorm van een campus georganiseerd en dit 
impliceert een academische en sociale structuur die wezenlijk verschillend 
is van beide andere instellingen. Het is aannemelijk dat vooral de Delftse 
en Eindhovense techniekstudenten niet al te zeer van elkaar verschillen 
in achtergrondkenmerken en ervaringen in een technische studie-omge
ving . 
Beide studies waarvan in dit boek verslag wordt gedaan zijn uitgevoerd 
aan dezelfde universiteit, de Technische Universiteit Eindhoven. 



4 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK BIJ OUDEREJAARS 
STUDENTEN 

In het vierde hoofdstuk komen de resultaten van het onder
zoek bij ouderejaars studenten aan de orde. Om te beginnen 
worden gegevens over verschillende vormen van waardering 
van de studie-omgeving en indicatoren van sociale integratie 
beschreven. Daarna wordt het verband tussen sociale inte-· 
gratie en waardering nader bestudeerd. 
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4.1 lnleiding 
In de explorerende studie onder 77 ouderejaars techniekstudenten wor
den vrouwelijke en mannelijke studenten en studenten van studierichtin
gen met relatief veel en relatief weinig vrouwen met elkaar vergeleken. 
Eerst zullen we kort aandacht besteden aan de uitvoering van het onder
zoek: om te beginnen wordt de samenstelling van de steekproef gepre
senteerd (4.2.1) en dan komen de opzet van de vragenlijst (4.2.2) en de 
toegepaste statistische bewerkingen (4.2.3) aan de orde. 
Daarna worden de meetgegevens beschreven. De vragen naar waarde
ring van de studie-omgeving zijn herleid tot vier indicatoren van de afhan
kelijke variabele: namelijk de waardering voor 1 * de studiekeuze, 2* de 
universiteit en 3* het studentenleven, en daarnaast 4* twijfel over de 
studiekeuze. Deze vier criteria worden nader ge·introduceerd in paragraaf 
4.3.1. Vervolgens wordt ingegaan op vragen die betrekking hebben op de 
vier domeinen van sociale integratie in de studie-omgeving (4.3.2) en op 
de achtergrondgegevens (4.3.3). Tenslotte worden relaties tussen sociale 
integratie en aspecten van waardering onderzocht (4.4). 

4.2 Uitvoering van het onderzoek 

4. 2. 1 samenstelling van de steekproef 
In het najaar van 1988 zijn 120 ouderejaars studenten van vijf studierich
tingen in eerste instantie schriftelijk benaderd. Om studenten uit verschil
lende studie-omgevingen met elkaar te kunnen vergelijken, zijn faculteiten 
geselecteerd met naar verhouding meer en minder vrouwelijke studenten. 
De respondenten zijn afkomstig van Bouwkunde, Bedrijfskunde, Elektro
techniek, Natuurkunde en Werktuigbouwkunde, richtingen die in 1988 res
pectievelijk 20, 15, 6, 3, en 2% vrouwelijke studenten tellen. 
Om naar sekse te vergelijken zijn evenveel vrouwelijke als mannelijke stu
denten benaderd. Oat betekende dat we van Bouw- en Bedrijfskunde een 
op de drie vrouwelijke studenten uitgenodigd hebben en van de drie tech
nisch exacte richtingen aile ingeschreven vrouwen. Daarnaast is ongeveer 
een op de twintig mannen van deze richtingen benaderd. 
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Met aile aangeschreven studenten is telefonisch contact gezocht om ze 
uit te nodigen voor een interview. Vierentwintig aangeschreven studenten 
(20%) bleken niet bereikbaar en negentien studenten konden om verschil
lende redenen niet deelnemen. Uiteindelijk zijn in de laatste maanden van 
1988 77 gesprekken met respondenten gevoerd (tabel 4.1). 

label 4.1 Onderzoek onder ouderejaars studenten; respondenten naar sekse en 
studierichting 

B Bdk E N w totaal 

vrouwen 11 11 4 9 7 42 (55%) 

mannen 12 8 4 6 5 35 (45%) 

totaal 23 (30%) 19 (25%) 8 (10%) 15 (19%) 12 (16%) 77 

n.b. studierichting B staat voor Bouwkunde, Bdk = Bedrijfskunde, E = Elektrotechniek, N= 

Natuurkunde en W = Werktuigbouwkunde 

De studieclusters die met elkaar vergeleken worden, bestaan uit een 
combinatie van enerzijds studenten Bouw- en Bedrijfskunde (B+Bdk
groep) en anderzijds studenten Elektrotechniek, Natuur- en Werktuig
bouwkunde (ENW-groep). Ten tijde van de dataverzameling vertegen
woordigen zij clusters met respectievelijk rond 18 en 5% vrouwen. 

label 4.2 Jaargang van de respondenten 

jaargang vrouw man B + Bdk ENW totaal 

vijfdejaars 9 13 10 12 22 (29%) 

vierdejaars 19 7 17 9 26 (34%) 

derdejaars 14 15 15 14 29 (38%) 

De onderzoeksgroep is samengesteld uit studenten van verschilfende 
jaargangen (tabel 4.2), Het !angst ingeschreven is de groep uit 1984, tij-
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dens de interviews zijn deze respondenten aan hun vijfde studiejaar 
bezig, daarnaast participeren studenten die in '85 en 86 begonnen zijn. 

Bij de samenstelling van de onderzoeksgroep is vooral aandacht besteed 
aan het bereiken van zoveel mogelijk vrouwelijke studenten van de tech
nisch exacte studies. Aan een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen over de verschillende jaargangen en richtingen is minder waarde 
gehecht. 

4.2.2 opzet van de vragenlijst 
Op basis van een gestructureerde vragenlijst (opgenomen in bijlage 1). 
is met aile respondenten een gesprek van een tot anderhalf uur gevoerd. 
Naast enkele informatieve, open vragen zijn de meeste vragen gesteld op 
basis van schaalvragen. Er is afwisseling in het interview gebracht door 
de studenten ook zelf verschillende semantische schalen te Iaten invullen. 
Eerst is ge·informeerd naar leeftijd, inschrijfjaar en het verloop van de 
studie tot dan toe. Vervolgens zijn vragen gesteld over het studieprogram
ma; daarbij kwam niet aileen het curriculum van de betreffende studierich
ting aan de orde, maar ook de sfeer op de faculteit en universiteit. Daarna 
is gevraagd naar de aard en frequentie van contacten met studenten en 
docenten. Ter afronding van het gesprek hebben we ge"informeerd naar 
de tevredenheid met het Ieven als student en naar eventuele ontwikke
lingen die hierin plaatsgevonden hebben. 
Om de waardering voor een onderwerp uit te drukken zijn verschillende 
uitspraken aan de studenten voorgelegd, die correspondeerden met cij
fers tussen een en vijf, soms tussen een en drie of vier. Mogelijke ant
woordcategorieen varieren van de minst positieve uitdrukking, 'minst van 
belang', 'mee oneens' tot de meest positieve uitdrukking, 'meest van 
belang' en 'mee eens'. 

4.2.3 analyses 
Bij de berekeningen zijn de schaalvragen opgevat als interval-geschaalde 
variabelen. Met variantie-analyses zijn vergelijkingen uitgevoerd tussen 
vrouwelijke en mannelijke studenten en tussen studenten van beide stu-



Resultaten onderzoek ouderejaars studenten 79 

dieclusters. In de tabellen worden de gemiddelde waarden en de signifi
canties van deze berekeningen gepresenteerd. Vanwege onderlinge cor
relaties is de vergel ijking bij de afhankelijke variabelen, die waardering 
van de studie-omgeving aanduiden, uitgevoerd met multivariate variantie
analyse (manova). Om te bekijken welke variabelen een bijdrage leveren 
aan het verklaren van verschillende vormen van waardering van de stu
die-omgeving is tenslotte regressie-analyse toegepast. 

4.3 Resultaten van waardering en sociaal gedrag 

4.3.1 waardering van de studie-omgeving 
Er zijn vier indicatoren gebruikt voor de meting van waardering van de 
studie-omgeving. Drie daarvan zijn op basis van factoranalyse samenge
steld (voor de factormatrix verwijzen we naar tabel 1.1 in bijlage 1 ). Een 
eerste aspect van waardering wordt weergegeven door de factor die alge
mene tevredenheid met de studiekeuze uitdrukt (tabel 4.3) . Met de twee
de factor wordt een oordeel gegeven over de universiteit en de derde 
geeft de waardering voor het Ieven als studenten weer. 

Tabel 4.3 Waardering van de studie-omgeving; gemiddelde waarde (en standaarddeviatie) 

waardering gem. vrouw man B+Bdk ENW 

studiekeuze 4.2 (.8) 4.1 4.3 4.4 4.0 

universiteit 3.6 (.7) 3.6 3.6 3.6 3.6 

studentenleven 4.7 (.5) 4.7 4.6 4.7 4.6 

twijfel" 2.3 (1.2) 2.5 2.1 2.1 2.6 

a gemeten op 4-punts-schaal 
• p<.05 

Over het algemeen blijkt de waardering van de studie-omgeving onder 
ouderejaars studenten hoog te zijn. Er is sprake van een toenemende 
mate van tevredenheid van universiteit, via studiekeuze, naar het studen-
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tenleven. Deze resultaten zijn in overeenstemming met de verwachtingen 
die in paragraaf 3.4.1 beschreven zijn. Oat geldt ook voor de lagere tevre
denheid met de studiekeuze van technisch exacte studenten vergeleken 
met de andere groep (F(1.73)=4.3, p<.05) . De veronderstelling dat vrouwelij
ke studenten van de technische exacte richtingen minder tevreden zou
den zijn dan de andere vrouwen is echter niet bevestigd. 
Het vierde criterium heeft betrekking op twijfel omtrent de gemaakte stu
diekeuze en geeft een indicatie van de mate waarin studenten serieus 
overwogen hebben om de studie te staken of om van studierichting te 
veranderen. De relatief hoge frequentie van twijfel over de gemaakte stu
diekeuze die de respondenten rapporteren is opvallend, maar niet in 
tegenspraak met de verwachting. Bij een uitsplitsing naar de verschillende 
antwoordcategorieen blijkt dat eenderde van de ouderejaars studenten 
(n=27, 35%) vermeldt nooit aarzelingen te hebben. Bijna een kwart van 
de respondenten (n=18, 23%) geeft aan serieus twijfels te kennen. Tech
nisch exacte studenten rapporteren naar verhouding meer twijfels dan 
Bouw- en Bedrijfskunde studenten (F(1 ,73)=4.7, p<.05). 

De variabelen die waardering en twijfel uitdrukken blijken onderling 
gecorreleerd: er bestaat een verband tussen tevredenheid met de studie
keuze en de gekozen universiteit (r=44, p< oo1) en tussen tevredenheid 
met en twijfel over de studiekeuze (r=-.38, p<.01) . We hebben geen samen
hang vastgesteld met waardering voor het studentenleven. 

4.3.2 vier domeinen van sociaal gedrag 
* dome in 1: gedrag bij studie 
Bij dit domein hebben we een relevante variabele onderscheiden, name
lijk de regelmaat waarmee gestudeerd wordt. In overeenstemming met de 
verwachting (zoals geformuleerd in paragraaf 3.4.2) doen zich hierbij 
geen significante verschillen voor tussen de onderscheiden categorieen 
studenten. Gemeten op een 3-punts-schaal bedraagt de score voor aile 
studenten gemiddeld 1.4. De gemiddelde score van vrouwen is 1.5, van 
mannen 1.3, van de Bouw- en Bedrijfskunde studenten 1.4 en van de 
respondenten van Elektro, Natuur- en Werktuigbouwkunde 1.5. 
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* domein 2: perceptie van studie 
Bij perceptie van studie gaat het allereerst om het belang dat studenten 
toekennen aan hun studie. Oak zijn op basis van factoranalyse vier ande
re kenmerken van dit dome in samengesteld (zie tabel 1.2 in bijlage 1 ). 

Tabel 4.4 Perceptie van studie-aangelegenheden; gemiddelde waarde (en 
standaarddeviatie) 

gem. vrouw man B+Bdk ENW 

studie belangrijk' 6.3 (.7) 6.4 6.2 6.3 6.3 

curriculum zwaar 3.5 (.7) 3.5 3.6 3.5 3.6 

technische omg. 1.5 (.7) 1.5 1.5 1.6 1.5 

studievoortgang 3.1 (.8) 3.1 3.1 3.3 2.9 

thuis voelen• 4.1 (.7) 4.1 4.1 4.2 4.0 

a ~emeten op 7-punts-schaal 
• mteractie tussen sekse en studiecluster, p<.05 
* p<.05 

Vrouwelijke en mannelijke studenten en studenten van de onderscheiden 
studieclusters tonen zich opvallend eensgezind in hun beoordeling (tabel 
4.4). De verwachting dat technische exacte studenten hun studieprogram
ma moeilijker zouden vinden dan de andere studenten, is niet door de 
gegevens bevestigd. Wei is deze groep studenten minder tevreden over 
hun studievoortgang (F(1, 73)=5.1. p<.05). Het verschil tussen vrouwen onder
ling bij de mate waarin zij zich thuis voelen op hun eigen faculteit is zoals 
voorspeld. Technisch exacte vrouwen voelen zich minder op hun gemak 
bij hun eigen studierichting dan Bouw- en Bedrijfskunde vrouwen (B+Bdk: 
Mv=4.3 en ENW: Mv=3.8; interactie F(1,73)=3.8, p<.05) 

* domein 3: gedrag bij contacten 
Bij de nieuw samengestelde variabele (factormatrix in tabel 1.3 van 
bijlage 1) die de frequentie van contacten met medestudenten buiten de 
studie om uitdrukt doet zich niet het voorspelde verschil tussen vrouwen 
onderling voor (tabel 4.5). Wei hebben we een -onverwacht- verschil 
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tussen studieclusters geconstateerd: technisch exacte studenten onder
houden in vergelijking tot Bouw- en Bedrijfskunde respondenten, iets 
minder persoonlijk contact met andere studenten buiten de studie om 
(F(1.73)=5.0, p< 05). Zoals voorspeld hebben de technisch exacte studenten 
duidelijk minder contact met vrouwen dan de andere groep studenten 
(F(1 ,73)=26.0, p<.001) . 

Tabel 4.5 Activiteiten bij contacten; gemiddelde waarde (en standaarddeviatie) 

gem. vrouw man B+Bdk ENW 

contact medestud. 3.3 (.9) 3.3 3.3 3.5 3.1 

contact vrlijke stud. 3.3 (1 .3) 3.5 3.2 4.0 2.6 

geremd docenten• 1.6 (.6) 1.6 1.5 1.6 1.5 

a gemeten or, 3-punts-schaal 
• p<.05 •• p<.001 

In het algemeen blijken studenten niet erg veel moeite te hebben om vra
gen te stellen aan docenten tijdens colleges en practica of instructies (3-
punts-schaal van 1 = niet geremd tot 3= geremd, daarom stel ik oak 
(haast) geen vragen) . De verwachting dat vrouwen van beide clusters in 
dit opzicht onderling zouden verschillen is niet bewaarheid. 

We hebben afzonderlijk ge·informeerd naar de samenstelling van de vrien
denkring. Uit de reacties op de vraag naar het percentage vrienden dat 
student is blijkt dat gemiddeld meer dan de helft van de vriendenkring uit 
medestudenten bestaat, namelijk 59%. Het is frappant dat vrouwelijke 
respondenten duidelijk meer studenten tot hun vriendenkring rekenen dan 
mannen (Mv=66%, Mm=50%, F(1 .73)=8.9, p<.001). In tegenstelling tot de 
verwachting verschillen de vrouwen van beide studieclusters niet van 
elkaar in het aantal vriendschappen met studenten dat zij rapporteren. 

• domein 4: perceptie van contacten 
Bij de waardering van contacten met studenten en docenten hebben we 
voor aile nieuw samengestelde kenmerken (factormatrix in tabel 1.4 in bij-
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lage 1) voorspeld dat zich verschillen tussen vrouwelijke studenten van 
beide clusters zouden voordoen. Deze verwachting is op geen enkel 
aspect uitgekomen (tabel 4.6). Wei blijken -onverwacht- technisch exacte 
studenten minder tevreden te zijn over hun contacten met medestudenten 
dan andere studenten (F(1,73)=7.3, p<.01) . 

Tabel 4.6 Perceptie van contacten; gemiddelde waarde (en standaarddeviatie) 

gem. vrouw man B+Bdk ENW 

band studenten 3.8 (.8) 3.7 3.8 4.0 3.5 

docenten algemeen 3.1 (.8) 3.0 3.2 3.1 3.0 

docenten inhoudelijk 4.2 (.7) 4.2 4.2 4.1 4.3 

doc. serieus• 3.3 (1.0) 3.1 3.5 3.4 3.1 

• gemeten op 4-punts-schaal met 1 = verschillende keren tot 4= nooit deze ervaring 
* p<.05 ** p<.01 

De ervaringen met docenten stem men op twee van de drie aspecten rede
lijk overeen. Vrouwelijke studenten hebben echter wei vaker dan mannen 
het gevoel dat ze door sommige docenten minder serieus genomen wor
den (F(1,73)=4.4, p<.05). 

Het is opvallend dat bij de resultaten van sociaa/ gedrag de verschillen 
tussen vrouwelijke studenten onderling vee/ kleiner zijn dan voorspeld. 
De uitzonderingspositie van vrouwen bij Elektro, Natuur- en Werktuig
bouwkunde (het technisch exacte studiec/uster) geeft, althans op de 
aspecten die wij onderzocht hebben, geen aanleiding tot grate verschillen 
in gedragingen en percepties tussen vrouwelijke techniekstudenten. 
Aileen bij het gevoel van thuishoren op de eigen facu/teit onderscheiden 
technisch exacte vrouwen zich negatief van de anderen. Duidelijk tegen
gesteld aan de voorspelling is de uitkomst dat vrouwen meer vriend
schappen met medestudenten rapporteren dan mannen. 

Over het algemeen lijkt er bij de ouderejaars studenten eerder sprake te 
zijn van verschillen tu~sen studenten van de onderscheiden studieclus-
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ters dan van sekseverschillen. Studenten in een technisch exacte studie
omgeving met relatief weinig vrouwen rapporteren, vergeleken met stu
denten van het andere (technisch sociale) cluster, gemiddeld mindercon
tacten met vrouwelijke en mannelijke medestudenten, en ze zijn minder 
tevreden over het ver/oop van de studie en hun band met andere studen
ten. Vrij interpreterend kunnen we stellen dat studenten van richtingen 
met relatief vee/ vrouwen inderdaad over wat meer ruimte /ijken te 
beschikken om academische en sociale doelstellingen te combineren, 
dan studenten van het cluster met weinig vrouwen. 

4.3.3 achtergrondgegevens 
Naast sekse en studiecluster zijn ook leeftijd en inschrijfjaar van de res
pondenten als achtergrondvariabelen onderscheiden. Op het moment van 
dataverzameling varieert de /eeftijd van de studenten tussen 19 en 25 
jaar, de meerderheid is tussen de twintig en tweeentwintig jaar oud en de 
gemiddelde leeftijd ligt op 21\. Een overzicht van de variatie in inschrijf
jaren is gepresenteerd in tabel 4.2. De onderscheiden categorieen 
studenten verschillen niet significant van elkaar in leeftijd of aantal 
inschrijfjaren. 
De belangstelling thuis voor techniek ligt bij vrouwelijke techniekstudenten 
ook in dit onderzoek duidelijk hoger dan bij hun mannelijke medestuden
ten (F(1,73)=15.5, p<. 001). De gemiddelde score ligt op 1.9, van vrouwen op 
2.1 en van mannen op 1.4 (gemeten op een 3-punts-schaal van 1 =niet 
speciaal via 2=best ge"interesseerd naar 3=grote belangstelling). 

Bij het achtergrondkenmerk dat de belangstelling voor techniek bij de 
ouders thuis uitdrukt, is geconstateerd dat vrouwelijke techniekstudenten 
vaker dan mannen afkomstig zijn uit families met interesse voor techniek 

4.4 Relaties tussen sociaal gedrag en algemene waardering 
Na het bestuderen van de afzonderlijke variabelen zijn regressie-analyses 
uitgevoerd om te onderzoeken welke bijdrage de onderscheiden variabe
len van de vier domeinen van sociale integratie leveren aan het verklaren 
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van de vier criteria van waardering. De analyse is in twee stappen uitge
voerd: in de eerste plaats is de directe bijdrage van de variabelen van 
sociale integratie op het verklaren van waardering van de studie-omge
ving onderzocht. Daarna is gekeken of het toevoegen van de kenmerken 
sekse en studiecluster, in combinatie met de andere onderscheiden ach
tergrondkenmerken (leeftijd, inschrijfjaar en belangstelling thuis voor 
techniek) een afzonderlijke bijdrage leveren aan de verklaring van waar
dering en twijfel (tabel 4.7t 

Bijna de helft van de variantie in tevredenheid met de studiekeuze kan 
met de onderscheiden variabelen worden verklaard en vijf kenmerken 
leveren een significante bijdrage. Uit de regressievergelijking blijkt dat een 
hogere tevredenheid met de gekozen studierichting voortkomt uit (vooral) 
zich beter thuis voelen in de studie-omgeving, in combinatie met tevrede
ner zijn over de studievoortgang, en de studie belangrijker vinden, een 
positiever oordeel over de band met medestudenten, maar oak minder 
geregeld persoonlijk contact met medestudenten buiten de studie. 
De gezamenlijke variabelen verklaren eenvijfde deel van de variantie in 
tevredenheid met de gekozen universiteit. Een hogere mate van tevre
denheid komt voor bij studenten die de studie belangrijker vinden en een 
technische omgeving meer waarderen. 
Fluctuaties in tevredenheid met het studentenleven worden voor eender
de deel verklaard en daaraan leveren twee variabelen een significante 
bijdrage. Meer tevredenheid komt met name voort uit minder regelmatig 
studeren en daarnaast telt oak meer studenten tot de vriendenkring reke
nen mee. 
Variaties in twijfe/ over de studiekeuze worden voor een kwart verklaard. 
Studenten die meer twijfelen blijken vooral minder tevreden te zijn over 
de band met hun medestudenten en daarnaast voelen ze zich vaker niet 
serieus genomen door docenten. 

1 Het kenmerk sekse is daarbij als 1 =man en 2=vrouw in de vergelijking opgenomen; 
het studiecluster met de meeste vrouwen (een combinatie van Bouw- en Bedrijfskunde stu
denten) is gescoord als 1, het cluster met de minste vrouwelijke studenten (Eiektrotechniek, 
Natuur- en Werktuigbouwkunde samen) als 2. 
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Tabel 4.7 Gestandaardiseerde regressiecoefficienten van analyses met de afhankelijke 
variabelen: tevredenheid met studiekeuze, universiteit en studentenleven, en twijfel 

afhankelijke variabelen 

studiekeuze universiteit stud.leven twijfel 

sekse -. 13 -06 .03 .05 
studiecluster -.17 .01 -.02 .09 

gedrag studie: 
regelmaat studeren .08 .05 -.46 -.12 

perceptie studie: 
studie belangrijk .20 .37 -.16 .12 
curriculum .03 .06 -.06 -.16 
technische omgeving -08 -.30 -.06 .01 
studievoortgang .21 .10 .01 -.21 
thuis voelen ... .43 .17 .14 -.05 

gedrag contacten: 
medestudenten . -.21 -.16 .12 .07 
vrouwelijke studenten -.08 -.04 .04 .07 
vrienden % student -.15 .01 .23 .01 
geremd docenten -.03 -.03 .00 -.03 

perceptie contacten: 
band studenten .22 . 01 .07 ... -.40 
docenten algemeen .08 .06 .04 -.08 
docenten inhoudelijk .12 .00 -. 13 -.10 
docenten serieus .14 .10 .02 * -.24 

achtergrond: 
leeftijd .09 .05 .13 .01 
inschrijfjaar -.04 -.06 - .1 5 .04 
belangstelling thuis -.01 .01 .10 .04 

verklaarde variantie R2 .45 .22 .32 .25 
F (df) 11.4 (5,71) 10.2 (2,74) 17.6 (2,74) 12.4 (2,74) 

* p<.05 •• p<.01 ••• p<.001 

Sekse en studiecluster leveren beide geen significante bijdrage aan de 
verklaring indien deze in de regressie-analyse worden ingevoerd na de 
variabelen van sociaal gedrag. Dit resultaat stemt overeen met de veron
derstellingen die afgeleid zijn van ons conceptueel schema. Sekse en stu
diecluster hebben dus geen direct effect op waardering van de studie, 
maar de relaties lopen via sociale integratie. De aspecten van sociaal 
gedrag die een significante invloed uitoefenen op waardering zijn echter 
niet in aile gevallen 'sekseneutraal'. Dit geldt voor het kenmerk dat thuis 
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voelen op de faculteit uitdrukt en voor de variabele die het gevoel serieus 
te worden genomen door docenten weergeeft. 

De eerste onderzoeksvraag die we ons stelden had betrekking op de 
manier waarop waardering van de studie-omgeving a/s vorm van studie
succes in kaart kan worden gebracht. De resultaten van het onderzoek 
onder ouderejaars studenten geven aan dat voora/ het criterium dat 
tevredenheid met de studiekeuze uitdrukt met de onderscheiden variabe
len van sociaal gedrag op zinvolle wijze verklaard kan worden. Deze 
vorm van waardering kan als goede indicator van succes beschouwd 
worden. Tevredenheid met de gekozen universiteit houdt duidelijk ver
band met de studiekeuze en lijkt eerder een afge/eide daarvan, dan een 
succescriterium op zich. Het kenmerk dat twijfel met de studiekeuze uit
drukt geeft een negatieve waardering van succes. 
We moeten conc/uderen dat waardering voor het studentenleven geen 
geschikte indicator van studiesucces vormt. Oat blijkt om te beginnen uit 
het ontbreken van relaties met de andere bestudeerde succescriteria. 
Daamaast spelen variabelen die bijdragen aan het verklaren van tevre
denheid met het Ieven a/s student geen rol bij andere vormen van 
succes. 

Over het algemeen zijn ouderejaars techniekstudenten behoorlijk tevre
den over hun studie-omgeving. Het onderscheid tussen vrouwelijke en 
mannelijke studenten, of tussen vrouwen onderling, blijkt beperkt te zijn. 
We/ doen zich de verwachte verschil/en voor tussen studenten van 
afzonderlijke studieclusters. De onderscheiden achtergrondkenmerken 
hebben niet bijgedragen aan de verklaring van facetten van succes. 

De geconstateerde studieclusterverschillen wijzen erop dat de wisselwer
king tussen studenten en hun directe studie-omgeving per studierichting 
varieert. Onder invloed van sociale integratie ontwikkelen vrouwen en 
mannen die succesvol zijn in hun studie ongeveer hetzelfde sociaal 
gedrag. Tach wit dat niet zeggen dat vrouwen geen specifieke problemen 
ervaren in een technische studie-omgeving. Van een aantal kenmerken 
hebben we namelijk vastgesteld dat zij een significant effect hebben op 
waardering en bovendien niet sekseneutraal zijn. Deze factoren worden 
met name aangetroffen bij de vragen naar percepties. 
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5 RESUL TATEN VAN HET ONDERZOEK BIJ JONGEREJAARS 
STUDENTEN 

In dit hoofdstuk worden resultaten van de studie onder jonge
rejaars studenten gepresenteerd. Eerst worden afzonderlijke 
gegevens over ontwikkelingen in studiesucces en sociaal 
gedrag gepresenteerd. Dan worden relaties tussen aspecten 
van sociaal gedrag en facetten van succes onderzocht. 
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6.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk worden de gegevens geanalyseerd waarmee we een ant
woord willen geven op de vraag welke ontwikkelingen zich voordoen in de 
gedragingen en percepties van studenten tijdens de eerste studiejaren. 
Ook willen we weten of deze ontwikkelingen het inzicht in de verklaring 
van verschillen in studiesucces helpen verbeteren. Uiteraard zijn we, net 
als bij de ouderejaars, ge'interesseerd in de mogelijke invloed van sekse 
en studiecluster. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt kart de 
uitvoering van het onderzoek behandeld: in 5.2.1 wordt de samenstelling 
van de steekproef beschreven, vervolgens komen de vragenlijsten (5.2.2) 
en de analyses (5.2.3) aan de orde. 
De opzet van het jongerejaars onderzoek komt in principe overeen met 
die van de ouderejaars studie. Een belangrijke toevoeging is de longitudi
nale invalshoek. Eerst wordt nagegaan of gedragingen en percepties aan 
het begin van de studie in een later stadium studiesucces kunnen verkla
ren. Daarvoor hebben we de beschikking over data van 169 responden
ten. Ook ontwikkelingen in sociaal gedrag kunnen studiesucces be"invloe
den. Dat bestuderen we met gegevens van 120 (van de 169) studenten, 
die in hun eerste en hun tweede studiejaar aan het onderzoek hebben 
meegedaan. Studiesucces werd gemeten met vier criteria: het propae
deutisch examen, de waardering voor en twijfel over de studiekeuze, en 
het studietempo. De gegevens van de betreffende metingen worden 
gepresenteerd in 5.3.1. Daarna worden ontwikkelingen in de vier domei
nen van sociale integratie besproken (5.3.2 en 5.3.3), gevolgd door ach
tergrondkenmerken en eventuele veranderingen daarin (5.3.4).1n deel5.4 
wordt ingegaan op de verklaring van studiesucces uit voorafgaande 
gedragingen en percepties van studenten en de ontwikkelingen daarin. 

5.2 Uitvoering van het onderzoek 

5.2.1 samenstelling van de steekproef 
Het onderzoek is uitgevoerd onder studenten die in 1989 met hun studie 
aan de technische universiteit begonnen zijn. De onderzoeksperiode be-
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strijkt de eerste fase van de opleiding, namelijk de tijd tot het eerste 
afsluitende examen, het propaedeutisch examen. De eerste vragenlijst is 
ruim een half jaar na het begin van de studie afgenomen. In maart 1990 
zijn 240 eerstejaars studenten van vjjf geselecteerde richtingen aange
schreven en uitgenodigd op de universiteit een vragenlijst te komen invul
len. De steekproef was zo samengesteld dat een op de twee mannelijke 
studenten werd benaderd. Van Bouw- en Bedrijfskunde werden twee op 
de drie vrouwelijke studenten aangeschreven en van de technisch exacte 
richtingen aile vrouwelijke eerstejaars. In principe is met elke aangeschre
vene driemaal telefonisch contact gezocht. De bereidheid om te participe
ren was groot en uiteindelijk hebben 181 studenten de enquE!!te ingevuld. 
In april 1991 zijn de respondenten voor de tweede keer benaderd. De 
derde en laatste peiling -de meting van het uiteindelijk succescriterium
is uitgevoerd in februari 1992, en gecontroleerd in februari 1994 met 
gegevens van de Centrale Studenten Administratie van de universiteit 
(figuur 5.1}. 

meetmoment 1 
aprll1990 

SOCIALE INTEGRATIE 

en 

STUDIESUCCES 

(waardering) 

meetmoment 2 
april1991 

SOCIALE INTEGRATIE 

en 

STUDIESUCCES 

(P-examen 

en waardering) 

Figuur 5.1 Schematische onderzoeksopzet 

meetmoment 3 
febr. 1992194 

STUDIESUCCES 

(P-examen 

en studietempo) 

De respondenten zjjn, net als bij de ouderejaars studie, afkomstig van 
Bouwkunde, Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Natuur- en Werktuigbouw
kunde1. Om te beschikken over voldoende vrouwelijke respondenten en 

1 In 1989 bedroeg het aandeel van vrouwelijke studenten van deze studierichtingen 
respectievelijk 23, 15, 2, 6, en 4 procent; het aandeel vrouwen bij de eerstejaars populatie 
was dat jaar achtereenvolgens 29, 17, ~· 8, en 7 procent. 



92 Hoofdstuk 5 

om te differentieren naar aandee/ vrouwen in de studie-omgeving, zijn de 
gegevens van Elektro, 1\Jatuur- en Werktuigbouwkunde samengevoegd . 
Bij de analyses worden aldus drie studieclusters onderscheiden: Bouw
kunde, Bedrijfskunde en technisch exacte studies. 
Van de 181 respondenten die deelnamen aan de eerste peiling, hebben 
er twaalf verzuimd hun identiteitsnummer op te geven. Omdat dit nummer 
noodzakelijk is om via de studentenadministratie de resultaten van de P
examens te achterhalen, bestaat de effectieve onderzoeksgroep uit 169 
studenten (tabel 5.1 ). 

Tabel 5.1 Onderzoeksgroep naar sekse en studiecluster; meetmoment 1 en 2 

Bouwkunde Bedrijfskunde E/NIW totaal 

meetmoment 1 

vrouwen 28 26 24 78 (46%) 

mannen 28 28 35 91 (54%) 

totaal 56 (33%) 54 (32%) 59 (35%) 169 

meetmoment 2 

vrouwen 15 19 15 49 (41%) 

mannen 24 21 26 71 (59%) 

totaal 39 (33%) 40 (33%) 41 (34%) 120 

Voor de tweede meting zijn een jaar later deze studenten opnieuw bena
derd . Ditmaal kregen de respondenten een (aangepaste) vragenlijst met 
begeleidende brief toegestuurd. Om een zo hoog mogelijke respons te 
verzekeren heeft elke student Hfl . 15,- ontvangen bij het inleveren van de 
enquete. Uiteindelijk hebben 151 studenten de vragenlijst ingeleverd: 89% 
van de groep van meetmoment 1. Nag 120 respondenten (71 %) stonden 
op dat moment ingeschreven bij dezelfde faculteif (tabel 5.1 ). 

2 Van de technisch exacte richtingen Elektrotechniek, Natuur- en Werktuigbouwkunde 
nemen biJ de eerste meting resp . 5, 9 en 10 vrouwen en 12, 11 en 12 mannen deel. Bij de 
tweede meting zijn dit 4, 3 en 8 vrouwen en 8, 9 en 9 mannen. Het totaal aantal vrouwelijke 
eerstejaars in het studiejaar 1989/90 is voor deze richtingen achtereenvolgens 5, 13 en 22. 
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Van de 151 studenten die participeerden in de tweede onderzoeksronde 
blijken er 31 van studierichting veranderd te zijn; dertien respondenten 
zijn binnen de instelling naar een andere faculteit overgestapt, de overige 
achttien studenten hebben de universiteit verlaten (tabel 5.2) . Opvallend 
is dat tweemaal zoveel vrouwen als mannen van studierichting verander
den en dat meer vrouwelijke dan mannelijke studenten intern overgestapt 
zijn (deze verschillen zijn overigens statistisch niet significant) . 

label 5.2 Overzicht van studenten die intern en extern van studierichting veranderden, naar 
sekse en oorspronkelijke studiecluster; meetmoment 2 

vrouwen mannen oorspronkelijk studiecluster: totaal 

B Bdk ENW 

intern 11 2 7 3 3 13 

extern 10 8 3 3 12 18 

totaal 21 10 10 6 15 31 

Elf van de dertien studenten die intern van studiecluster veranderden, 
hebben voor de studierichting TeMa (Techniek en Maatschappij)3 geko
zen; het betreft negen vrouwen en twee mannen. Daarnaast zijn nog twee 
vrouwelijke Bouwkunde studenten intern van studierichting veranderd: een 
staat nu ingeschreven bij Bedrijfskunde en een bij Natuurkunde. 
Tien vrouwen en acht mannen staan niet meer ingeschreven bij de uni
versiteit en hebben toch de vragenlijst ingevuld; zes van hen hebben voor 
een andere universitaire opleiding gekozen en acht voor een HBO-oplei
ding, de anderen hebben nog geen nieuwe studie gekozen. Van de res
pondenten die de universiteit verlaten hebben, stonden twaalf bij meetmo
ment 1 ingeschreven bij een technisch exacte studierichting, drie bij 

3 
Vanaf 1990/91 bestaat de mogelijkheid tot P-instroom bij de studierichting TeMa. De 

generatie studenten van ons onderzoek was nog verplicht eerst een P-diploma in een 
andere technische studierichting te behalen, voor begonnen kon worden met afstuderen bij 
TeMa. 



94 Hoofdstuk 5 

Bouwkunde en drie bij Bedrijfskunde. Zeven van de acht respondenten 
die op het tweede meetmoment een HBO-opleiding volgen, stonden oor
spronkelijk ingeschreven bij een technisch exacte richting. 

Bij het derde meetmoment zijn we van aile 169 respondenten nagegaan 
of zij geslaagd zijn voor het P-examen, en zoja, bij welke studierichting 
en in hoeveel tijd. Deze laatste peiling is tweemaal uitgevoerd om een 
optimale controle op het behaalde studiesucces te verzekeren. Een aantal 
studenten heeft namelijk duidelijk meer dan twee studiejaren nodig gehad 
om het P-diploma te behalen. 

5.2.2 opzet van de vragenlijsten 
De opzet van de vragenlijsten van beide meetmomenten stemt groten
deels overeen (een kopie van de eerste vragenlijst is opgenomen in bijla
ge 2). Bij de eerste meting is naar achtergrondinformatie gevraagd in de 
vorm van leeftijd, vooropleiding en behaalde resultaten van een achttal 
VWO-eindexamenvakken. Ook de woonsituatie is ge"lnventariseerd. Na 
deze inleiding zijn vragen gesteld over diverse aspecten van sociaal 
gedrag. Ter afronding kregen de studenten 28 uitspraken voorgelegd die 
betrekking hebben op perceptie van de studie-omgeving. Het zijn uitspra
ken over de waardering van diverse facetten van het studentenleven in 
het algemeen, de gekozen studierichting in het bijzonder, en (de mogelijk
heid tot) sociale contacten met studenten en docenten. 
Bij de tweede afname van de vragenlijst is eerst gevraagd naar eventuele 
veranderingen in achtergrondkenmerken die plaatsvonden tussen beide 
meetmomenten in. Daarom is opnieuw ge"lnformeerd naar de studierich
ting van de student en naar de woonsituatie. Vervolgens zijn verschillende 
vormen van sociaal gedrag in de studie-omgeving aan de orde gesteld. 
Aan het einde van de enquete zijn dezelfde uitspraken over de studie
omgeving als bij de eerste vragenlijst ter beoordeling voorgelegd. 
Aile varia belen zijn gemeten met 5-punts-schalen, lopend van 1 = meest 
negatieve uitdrukking, minste instemming of laagste frequentie tot 5= 
meest positieve uitdrukking, meeste instemming of hoogste frequentie. 
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5.2.3 analyses 
Om indicatoren van sociaal gedrag zoals weergegeven in het conceptueel 
model te construeren, is -indien mogelijk- het aantal variabelen geredu
ceerd met factoranalyse (Principale Componenten analyse). Ter controle 
van de interne consistentie van geselecteerde factoren zijn betrouwbaar
heidsberekeningen (Cronbach's alpha) uitgevoerd. 
Tenzij anders vermeld, zijn vergelijkingen verricht met 2-factoren-varian
tie-analyse met sekse en studiecluster als variatiebron. Vanwege de 
onderlinge samenhang tussen de afhankelijke variabelen zijn in dit geval 
berekeningen uitgevoerd met multivariate variantie-analyse. Andere analy-
ses zijn uitgevoerd met chi2-tests en paarsgewijze t-tests (p-t-tests). · 
Om ontwikkelingen in kaart te brengen die plaatsgevonden hebben tussen 
beide meetmomenten in, zijn verschilscores tussen de eerste en tweede 
meting berekend en geanalyseerd. Tenslotte is met regressie-analyse de 
bijdrage van de variabelen van sociaal gedrag en de achtergrondkenmer
ken aan het verklaren van de afhankelijke variabelen onderzocht. 
Studenten die op het derde meetmoment beschikken over het P-diploma 
van de richting waar zij zich in 1989 inschreven, worden aangeduid als 
succesvolle studenten: 8 5 • De rest van de groep, ongeacht of en waar zij 
nu studeren, wordt opgevat als niet succesvol: Sn.s· In de tabellen worden 
gemiddelden gepresenteerd van de totale onderzoeksgroep en van de 
afzonderlijke categorieen. 

5.3. Resultaten van succes en sociaal gedrag 

5.3.1 studiesucces: P-examen, waardering, twijfel en tempo Van aile 
169 respondenten is nagegaan of zij hun propaedeutisch examen behaald 
hebben. Een kwart van de oorspronkelijke onderzoeksgroep blijkt de uni
versiteit verlaten te hebben zonder dit examen op zak. In totaal 126 res
pondenten hebben hun P-diploma behaald (tabel 5.3). Van de 120 deel
nemers aan de tweede meting zijn 112 (93%) geslaagd. 
Bijna aile studenten hebben hun P-diploma behaald bij de oorspronkelijk 
gekozen studierichting. Vier studenten hebben dit examen echter bij een 
andere richting gedaan dan waar zij zich inschreven in 1989: drie bij 
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TeMa, een bij Wiskunde. Zoals verwacht zijn er geen significante verschil
len tussen de onderscheiden categorieen studenten aangetroffen. Wei 
moet worden opgemerkt dat van de onderzoeksgroep minder vrouwen 
dan mannen het P-diploma gehaald hebben bij de richting van hun eerste 
keuze, dit verschil is echter marginaal (chi2=3 3, p<.07). 

Tabcl 5.3 Meetmoment 3; behalen van het P-diploma, naar sekse en studiecluster 

succes vrouw man B Bdk ENW totaal 

geen diploma 24 19 11 13 19 43 (25%) 

diploma 51 71 42 40 40 122 (72%) 

diploma elders• 3 3 4 (2%) 

totaal 78 91 56 54 59 169 (99%) 

• deze studenten zijn intern van studierichting veranderd en hebben hun P-examen gehaald 
bij de nieuw gekozen studierichting 

Het studierendement, dat wil zeggen het percentage studenten dat slaagt 
voor het P-examen bij de eerstgekozen studierichting, van de totale 
onderzoeksgroep is 72%. Het resultaat van de vrouwen is 65%, van de 
mannen 78%, van de Bouwkunde studenten 75%, van Bedrijfskunde 74% 
en van de groep technische exacte studenten 68%. 
Volgens het Statistisch Jaarboek 1992 van de universiteit ligt het rende
ment van het cohort 1989 op 65%. Het gemiddeld rendement (berekend 
op basis van het Jaarboek) van de vijf studierichtingen van het onderzoek 
bedraagt 64%. De rendementspercentages van vrouwelijke en mannelijke 
studenten zijn respectievelijk 63% en 64%; van Bouwkunde 74%, Bedrijfs
kunde 61%, en de technisch exacte studies 63%. 
Bij het vergelijken van de rendementen van de onderzoeksgroep met de 
officiele gegevens van aile ingeschreven studenten, valt op dat onze 
groep als geheel beter gepresteerd heeft. Naar verhouding zijn vooral 
mannelijke en Bedrijfskunde respondenten succesrijker geweest dan voor 
deze categorieen volgens het Jaarboek gemiddeld geldt. Het rendement 
van de vrouwelijke respondenten stemt overeen met de gegevens van 
aile ingeschreven vrouwen bij de geselecteerde studierichtingen. Een ver-
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klaring voor deze verschillen in studierendement kan zijn dat in de eerste 
helft van het studiejaar waarschijnlijk al studenten de universiteit verlaten 
hebben, daardoor is het formele studiesucces negatief be·invloed. 

Waardering van de studie-omgeving is als een facet van studiesucces 
gedefinieerd. Bij aile eerste- en tweedejaars studenten is de tevredenheid 
met de gekozen studierichting gemiddeld hoog (tabel 5.4). 
In tegenstelling tot de verwachting is niet gebleken dat technisch exacte 
studenten minder tevreden zijn dan de anderen. Bij het vergelijken van 
studenten die later wei of niet hun P-examen zullen behalen bij de oor
spronkelijke studierichting, treden echter wei de verwachte verschillen op: 
in de toekomst succesvolle studenten blijken bij de eerste meting duidelijk 
tevredener te zijn (M.=4.3 en Mn .• =3.5; F{1,163)=22.4, p<.001). 

Tabel 5.4 Waardering van de studie-omgeving; gemiddelde waarde (en standaarddeviatie) 

gem. vrouw man B Bdk ENW 

mm1: n=169 4.1 (1.0) 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 

mm1: n=120 4.3 (.7) 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 

mm2: n=120 4.2 (.8) 4.1 4.2 4.4 4.1 4.1 

Een half jaar na aanvang van de studie onderscheiden groepen studenten 
zich van elkaar in de mate waarin zij overstappen overwegen (tabel 5.5). 

Tabel 5.5 Frequentie van twijfel; gemiddelde waarde (en standaarddeviatie) 

gem. vrouw man B Bdk ENW 

mm1: n=169 2.2 (1.5) 2.6 *** 1.9 2.5 2.0 2.3 

mm1: n=120 1.8 (1.5) 1.9 * 1.7 1.9 1.4 * 2.0 

mm2: n=120 1.8 (1.1) 2.0 * 1.7 1.7 1.8 2.0 

* p<.05 *** p<.001 
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Zoals voorspeld twijfelen vrouwelijke studenten gemiddeld meer dan man
nen (F(1, 160)=9.3, p<.001) . Daarnaast doet zich een verschil voor tussen eer
stejaars studenten die wei of niet hun P-diploma zullen gaan halen. Suc
cesvolle studenten twijfelen duidelijk minder frequent dan studenten die 
de universiteit gaan verlaten (M 5=2.0 en Mn .• =3.0: F(1, 164)=14.6, p<.001). 

Er bestaan tussen de respondenten nogal wat variaties in studietempo tot 
het P-examen (tabel 5.6). Ongeveer eenvijfde van de studenten heeft der
tien maanden of minder nodig om dit diplomate halen. Eenzelfde percen
tage heeft tussen de veertien en drieentwintig maanden nodig. Bijna de 
helft van de studenten (n=60, 48%) heeft precies 24 maanden over het 
behalen van het P-examen gedaan. Daarnaast is er een groep van der
tien studenten die duidelijk meer tijd nodig heeft om te slagen en hiertoe 
behoren de studenten die van studierichting veranderd zijn. De respon
dent die er het langst over heeft gedaan (37 maanden), heeft het diploma 
overigens bij de oorspronkelijke -technisch exacte- richting gehaald. 

label 5.6 Meetmoment 3; studietempo tot P-examen, naar sekse en studiecluster 

maanden vrouw man B Bdk ENW totaal 

tot 14 10 16 8 18 26 (21%) 

ts 14 - 24 8 19 4 15 B 27 (21%) 

24 of meer" 36 37 33 26 14 73 (58%) 

totaal 54 72 45 41 40 126 (103%) 

• hierbij zijn vier studenten gerekend die hun P-examen in een andere richting dan de 
oorspronkelijk gekozen gehaald hebben 

Het studietempo blijkt significant te varieren tussen studenten van de ver
schillende studieclusters (F(2, 119)=4.1 p<.05) . Naar verhouding hebben tech
nisch exacte studenten het minste aantal maanden nodig gehad om hun 
P-examen te halen (M 8=22.4, M8dk=22.5 en MENw=18.8). Dit is in tegen
spraak met de verwachting dat categorieen studenten daarin niet zouden 
verschillen (zie paragraaf over verwachtingen 3.4.1). 
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Anderhalf jaar na aanvang van de opleiding verklaren 53 van de 120 res
pondenten (44%) dat zij hun P-examen a/ behaald hebben. Het betreft 
significant meer mannelijke dan vrouwelijke studenten (chi2=10.4, p<.001}, 

namelijk 40 van de 71 mannen (56%) en 13 van de 49 vrouwen (27%). 
Opvallend genoeg is deze informatie niet in overeenstemming met de offi
ciele gegevens die verstrekt zijn door de studentenadministratie van de 
universiteit. Volgens deze statistieken beschikt op dat moment nog maar 
30% van de onderzoeksgroep over het P-diploma. 
Omdat het aantal maanden dat nodig is om het P-examen te halen een 
exacter gegeven is dan het dichotome kenmerk al dan niet bij de tweede 
meting over het examen beschikken, is laatst genoemde variabele verder 
niet apart geanalyseerd. 

De verschillende succescriteria zijn onderling duidelijk gecorreleerd. In het 
eerste studiejaar houdt een grotere kans om te slagen voor het P-examen 
verband met een hogere waardering voor de studie-omgeving (r-.32, 

p<.001) en een lagere mate van twijfel (r=-.31, p<.001). Waardering en twijfel 
hangen bij deze peiling onderling bijzonder sterk samen (r=-.69, p<.001) en 
dit wijst erop dat twijfel met recht als een negatieve uitdrukking van 
waardering beschouwd kan worden. Per definitie houdt de variabele stu
dietempo direct verband met slagen voor het P-examen. 
Ontwikkelingen in waardering en twijfel zoals die tot uitdrukking komen in 
verschilscores van het eerste en tweede meetmoment, blijken eveneens 
samen te hangen (r=-.40, p<.001). Het tempo is niet significant gecorreleerd 
met waardering en twijfel op het eerste meetmoment, noch met verande
ringen hierin die plaatsvinden tussen beide metingen in. 

Studenten die later we/ of niet succesvol b/ijken te zijn, onderscheiden 
zich a/ in een vroeg stadium van de opleiding van e/kaar. Deze verschil
len blijken bij de geslaagde studenten uit een hogere tevredenheid met 
de gekozen studierichting en een lagere mate van twijfel. 
Vrouwelijke jongerejaars studenten overwegen vaker dan mannen om 
van studierichting te veranderen. Met name bij de respondenten die maar 
een keer aan het onderzoek deelnemen, worden door vrouwen duidelijk 
meer twijfels geuit. De groep technisch exacte studenten heeft het snelst 
het P-examen behaald. 
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5.3.2 ontwikkelingen in sociale integratie 
In deze paragraaf worden aan de hand van de verwachtingen zoals die 
geformuleerd zijn in deel 3.4.2 de gegevens van sociale integratie in de 
studie-omgeving gepresenteerd. Daarbij zijn vier domeinen onderscheiden 
die afgeleid zijn van gedrag en perceptie bij studie en contacten. 

* gedrag bij studie (dome in 1) 
Gedrag bij studie is geregistreerd met de vraag naar de rege/maat van 
studeren. Zoals verwacht gaan de eerstejaars studenten steeds geregel
der studeren. Gemeten van 1 = heel onregelmatig tot 5= zeer regelmatig, 
blijkt de gemiddelde score op te lopen van 2.6 bij de eerste helft van het 
trimester, naar 3.2 tijdens de tweede helft tot 4.5 tijdens de tentamen
periode. Dezelfde periodieke verschillen doen zich voor bij de tweede 
meting. 
Deze drie afzonderlijke waarden zijn per respondent herberekend naar 
een gemiddelde score die voor de eerste meting op 3.4 ligt. Een jaar later 
is de gemiddelde regelmaat nauwelijks veranderd en ligt op 3.3. In tegen
stelling tot de verwachting hebben we geen verschillen aangetroffen tus
sen studenten die wei en niet succesvol blijken te zijn in de toekomst. 

* perceptie van studie (domein 2) 
Aan de studenten is gevraagd hoe belangrijk de studie en afstuderen bin
nen vijf jaar voor ze is. Uit de antwoorden blijkt dat de studie een voor
name plaats in het Ieven van eerstejaars studenten inneemt (M=4.1 op 
een schaal van 1 = nogal onbelangrijk tot 5= erg belangrijk). Vergeleken 
daarmee lijkt afstuderen binnen vijf jaar wat minder belangrijk te zijn 
(M=3.1, eveneens gemeten op een 5-punts-schaal) . Zoals verwacht heb
ben we geen sekse- of studieclusterverschillen aangetroffen. 

Andere variabelen van domein 2 zijn op basis van factoranalyse samen
gesteld (factormatrices in tabel 2.1 en 2.2 van bijlage 2t De eerste 
factor geeft een algemene evaluatie van de eigen faculteit en daarin 
wordt de tevredenheid met de steer uitgedrukt (tabel 5.7). 

4 Om de vergelijking tussen de eerste en tweede meting te bevorderen is de volgorde 
van de factoren van de eerste peiling in de tabel anders dan in de factormatrix. 
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In tegenstelling tot de verwachting blijkt de waardering van vrouwen op 
het eerste meetmoment hager te liggen dan van de mannen en niet lager 
(F(1,161)=8.2, p<.01). Daarnaast doet zich een onverwacht studiecluster 
verschil voor: Bouwkunde studenten tonen zich op beide meetmomenten 
veel meer ingenomen met de sfeer dan studenten van de andere studie
clusters (mm1: F(2,161)=24.7, p<.001 ; mm2: F(2,113)=15.6, p<. 001) . 

Tabel 5.7 Perceptie van studie en studeren in het eerste (n=169) en tweede (n=120) 
studiejaar; gemiddelde waarde (en standaarddeviatie) 

gem. vrouw man B Bdk ENW 

eerste meetmoment: · 

sfeer 3.6 (.7) 3.8 3.4 4.1 3.4 3.3 

zwaar 3.4 (.8) 3.5 3.2 3.3 3.1 3.7 

stu.leven 2.9 (.7) 3.1 2.7 2.9 2.9 2.9 

universiteit 3.2 (.6) 3.2 3.1 3.1 3.0 3.4 

tweede meetmoment: 

sfeer 3.6 (.8) 3.6 3.5 4.1 3.3 3.4 

zwaar" 3.4 (.8) 3.5 3.4 3.4 3.1 3.8 

stu.leven 2.6 (.7) 2.5 2.6 2.4 2.7 2.7 

universiteit 3.6 (.7) 3.8 3.6 3.6 3.7 3.7 

• interactie-effect bib zwaarte van de studie: p<.06 
** p<.01 *** p<.O 1 

In de tweede nieuw samengestelde variabele wordt een oordeel over de 
zwaarte van de studie gegeven. Een half jaar na aanvang van de oplei
ding vinden vrouwelijke studenten -zoals verwacht- hun studie moeilijker 
dan hun mannelijke medestudenten. Dit verschil blijkt in overeenstemming 
met de verwachting grater te zijn bij studenten van de oorspronkelijke 
groep dan bij studenten die tweemaal een vragenlijst ingevuld hebben 
(n=169: F(1,161)=9.8, p<.001 ; n=120: F(1,112)=5.4, p<.05). Hetzelfde geldt voor de 
technisch exacte studenten vergeleken met beide andere groepen (n=169: 
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F(2,161)=9.4, p<.001 ; n=120: F(2,112)=4.8, p<.01). Het verondersteld interactie
effect tussen sekse en studiecluster treedt in het tweede studiejaar margi
naal op (F(2, 114)=2.9, p<.06) . Bij de tweede meting doen zich aileen nag 
verschillen tussen studieclusters voor (F(2,114)=8.7, p<.001). 

Met de derde factor wordt een positief oordeel over het studentenleven 
aangeduid. De studenten tonen zich over het algemeen redelijk tevreden 
met hun Ieven als student en vrouwelijke studenten zijn -tegengesteld aan 
de voorspelling- bij de eerste meting juist tevredener dan de mannen 
(n=169: F(1,161)=10.9, p<.001 ; n=120: F(1 ,114)=10.3, p<.001). 

In de vierde factor wordt de waardering voor de gekozen universiteit uit
gedrukt. Over het algemeen zijn de studenten redelijk tevreden ·en vrou
wen blijken daarin -tegen de verwachting in- niet te verschillen van elkaar 
en van mannen. Technisch exacte studenten zijn in het eerste studiejaar 
meer content dan andere studenten (n=1 69: F(2,162)=6.3, p<.001 ); n=12D: 

F(2, 114)=3.4, p<.05). 

* gedrag bij contacten (domein 3) 
Bij domein 3 hebben we gevraagd naar de inhoud en frequentie van con
tacten met anderen. De gemiddelde frequentie van gesprekken met 
medestudenten over de studie blijkt bij beide meetmomenten relatief 
hoog te zijn (mm1 : M=4.1 en mm2: M=4.2). Dergelijke contacten met fa
milieleden vinden minder geregeld plaats (mm1: M=3.6 en mm2: M=3.5). 
De veronderstelde positieve relatie tussen gesprekken en studiesucces 
hebben we niet aangetroffen. 
Er is oak ge'lnformeerd naar activiteiten waarbij studenten elkaar buiten 
de universiteit kunnen ontmoeten5 (tabel 5.8). In het eerste studiejaar lig
gen gemiddeld contacten met vrouwelijke medestudenten lager dan die 
met mannen. Zoals verwacht hebben vrouwelijke studenten bij beide 
meetmomenten meer contact met vrouwen dan mannen hebben (mm1: 

F(1 ,154)=14.0, p<.001 ; mm2: F(1,114)=9.1, p<.01) . Het omgekeerde geldt voor de 
technisch exacte studenten: als voorspeld rapporteren deze studenten de 
laagste frequentie van contact met vrouwelijke studenten (mm1 : F(2, 154)=7.2, 

5 Daarbij is gevraagd naar de frequentie van contacten met vrouwelijke en mannelijke 
studenten bij studeren, sport, hobby en ontspanning en bij andere bezigheden. Voor de 
analyse zijn deze gegevens gecombineerd. 
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p<.001 ; mm2: F(2 , 114)=4.2, p<.05) . Zoals verwacht zijn de contacten tussen 
studenten onderling in de loop van de studie toegenomen. 

Tabel 5.8 Contacten met vrouwelijke en mannelijke studenten in het eerste (n=169) en 
tweede studiejaar (n=120): gemiddelde waarde (en standaarddeviatie) 

eerste meetmoment: 

vrouwel. stud. 

mannel. stud. 

tweede meetmoment: 

vrouwel. stud. 

mannel. stud. 

• p<.05 •• p<.01 

gem. 

2.4 (.8) 

3.0 (.8) 

2.6 (.9) 

3.4 (.8) 

vrouw 

2.6 

2.9 

2.9 

3.3 

••• p<.001 

man 

••• 2.2 

3.1 

2.4 

3.5 

B 

2.4 

2.9 

2.7 

3.5 

Bdk ENW 

• •• 2.7 ••• 2.0 

3.3 2.9 

• 2.8 • 2.3 

3.4 3.3 

Aan de studenten is voorgelegd of zij zich weleens geremd voe/en om 
vragen te stellen tijdens verschillende vormen van onderwijs6

. De respon
denten blijken niet buitengewoon veel remmingen te ervaren, zoals 
afgeleid kan worden uit de gemiddelde score van 2.4 (gemeten op een 
5-punts-schaal van 1 = nooit tot 5= zeer geregeld). In tegenstelling tot de 
voorspelling doen zich hierbij geen sekseverschillen tussen studenten 
voor. 

Tot slot is ook de samenstelling van de kennissenkring als kenmerk van 
gedrag bij contacten onderzocht en deze vertoont bij beide metingen aan
zienlijke sekseverschillen (tabel 5.9). 
Zoals verwacht tellen vrouwelijke studenten, vergeleken met mannen, bij 
beide metingen meer vrouwen in hun kennissenkring (mm1 : F(1,163)=8.8; 

mm2: F(1,114)=13.9, p<001). In tegenstelling met de voorspelling blijken 
vrouwen op het eerste meetmoment echter ook meer medestudenten 

6 We hebben zowel naar de ervaringen bij colleges als bij practica en instructies 
gevraagd. Voor de analyse zijn beide vragen gecombineerd. 
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(F(1 ,161)=15.1, p<.001) en minder vrienden van de middelbare school 
(F(1 , 162)=10.1, p<.001 ) te rapporteren. Bij de tweede peiling doen deze 
verschillen zich nog steeds voor (aandeel medestudenten F(1, 114)=7.5, p<.001; 

aandeel middelbare school F(1 ,114)=22.3, p<001)) . 

Technisch exacte studenten melden bij de eerste meting -tegen de ver
wachting in- niet minder vriendschappen met vrouwen en juist wei minder 
met studiegenoten dan studenten van beide andere clusters (F(2,161)=3.0, 

p<.G5) . 

label 5.9 Samenstelling kennissenkring, vergelijking aandeel vrouwen (en mannen), 
aandeel TU-studenten (en niet-TU-studenten) en aandeel vrienden middelbare school (en 

studie) in het eerste (n=169) en tweede studiejaar (n=120); gemiddeld percentage 

gem. 

eerste meetmoment: 

vrouwen 

medestud. 

mid. school 

tweede meetmoment: 

vrouwen 

medestud. 

mid. school 

* p<.05 *** p<.001 

40 

47 

44 

34 

52 

27 

vrouw 

43 

55 

37 

40 

59 

16 

man 

36 

40 

50 

30 

*** 46 

34 

B 

43 

49 

40 

36 

58 

27 

Bdk 

40 

51 

41 

37 

52 

31 

ENW 

36 

40 

51 

31 

45 

22 

De samenstelling van de vriendenkring is tussen beide metingen in inder
daad veranderd: het aandeel medestudenten is toegenomen zodat het 
deel niet-studenten is afgenomen, terwijl het aandeel vrienden van de 
middelbare school duidelijk is afgenomen in het voordeel van vrienden die 
tijdens de studie (t=7.3, p<.001) ontmoet zijn. De significante afname van 
het deel vrouwen ten gunste van het deel mannen (t=3.4, p<.001) is daarbij 
niet voorspeld. 
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* perceptie van contacten (domein 4) 
Bij de vragen naar het oordeel over interacties is ge·informeerd naar 
gevoelens van studenten dat docenten hen niet serieus nemen7

. De eer
stejaars studenten scoren gemiddeld 1.9 (gemeten op een schaal van 
1=nooit tot 5=zeer geregeld) . Zoals verwacht blijken dergelijke slechte 
ervaringen in het tweede studiejaar bekender te zijn dan in het eerste 
(mm2: M=2.3; vergelijking tussen mm1 en mm2: t=-4.4, p<.001) . Tegen de ver
wachting in, is geen sekseverschil vastgesteld. 

Met factoranalyse zijn vier variabelen samengesteld over de perceptie van 
contacten met anderen (factormatrices in tabel 2.3 en 2.4 van bijlage 2). 
Twee factoren hebben betrekking op docenten, de volgende twee op 
studenten (tabel 5.10)8

. De eerste variabele drukt de algemene tevreden
heid over de toegang tot docenten uit. Studenten zijn hierover niet buiten
gewoon tevreden. Het veronderstelde interactie-effect tussen sekse en 
studiecluster doet zich omgekeerd voor. Vrouwelijke technisch exacte stu
denten blijken niet het minst, maar juist het meest tevreden zijn (B: 
Mv=2.5, Bdk: Mv=2.1 en ENW: Mv=2.7, interactie-effect, F(2,160)=4.0, p<.05). In 
het eerste studiejaar tonen Bedrijfskunde studenten zich het minst tevre
den (F(2, 160)=3 7, p<.05). 

In de tweede factor wordt een behoefte a an serieus contact met docen
ten uitgedrukt. De studenten oordelen hierover redelijk neutraal en er 
doen zich geen verschillen tussen vrouwen onderling voor. 
De derde nieuw samengestelde variabele drukt de band met medestu
denten uit. In tegenstelling tot de voorspelling hebben we hierbij juist wei 
sekseverschillen aangetroffen: zowel in het eerste als in het tweede stu
diejaar zijn vrouwen tevredener dan mannen (mm1: F(1, 162)=7.2, p<.01; mm2: 

F(1, 114)=3.7, p<.05). Het veronderstelde interactie-effect doet zich aileen bij 
de tweede meting voor. Echter, de technisch exacte vrouwen zijn niet het 

7 We hebben gevraagd naar de eigen ervaringen van studenten en of zij bekend zijn 
met medestudenten die dergelijke ervaringen met docenten hebben gehad. Voor de analyse 
zijn beide vragen gecombineerd. 

8 Om de vergelijking tussen de eerste en tweede meting te bevorderen is de volgorde 
van de factoren van de eerste peiling in de tabel anders dan in de factormatrix. 
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minst positief, maar bezetten een middenpositie (B: Mv=4.5, Bdk: Mv=3.7 
en ENW: Mv=4.2; interactie-effect, F(2, 114)=3.9, p<.05). Daarnaast blijkt de band 
tussen studenten onderling niet significant verbeterd te zijn in de loop van 
de studie. 

Tabel 5.10 Perceptie van contacten in het eerste (n=169) en tweede studiejaar (n=120); 
gemiddelde waarde (en standaarddeviatie) 

gem. 

eerste meetmoment: 

toegang docent• 2.5 (.7) 

contact docent 2.9 (.8) 

band studehten 4.0 (.6) 

sekseverhouding 2.3 (1.1) 

tweede meetmoment: 

toegang docent 2.6 (.7) 

contact docent 3.0 (.9) 

band studenten• 3.9 (.7) 

sekseverhouding 2.3 (1.0) 

vrouw 

2.5 

3.0 

4.1 

2.9 

2.6 

2.9 

4.1 

3.0 

man 

2.4 

2.9 

3.9 

*** 1.9 

2.6 

3.1 

* 3.9 

*** 1.8 

• interactie-effect tussen sekse en studiecluster p<.05 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001 

B 

2.6 

3.0 

4.0 

2.8 

2.8 

3.2 

4.1 

2.7 

Bdk 

* 2.3 

2.9 

3.9 

*** 2.6 

2.5 

3.1 

3.8 

*** 2.3 

ENW 

* 2.5 

2.8 

4.1 

*** 1.8 

2.5 

2.8 

4.0 

*** 1.9 

De vierde factor weerspiegelt een oordeel over de sekseverhouding, 
ofwel de samenstelling m/v van de studentenpopulatie op de technische 
universiteit. Onverwacht blijken vrouwelijke studenten hierover in het 
eerste en tweede studiejaar veel positiever te zijn dan mannen (mm1: 

F(1,163)=44.4, p<.001; mm2: F(1,114)=73.9, p<.001). De bevinding dat technisch 
exacte studenten bij beide metingen minder tevreden zijn dan de anderen 
stemt overeen met de voorspelling (mm1: F(2,163)=19.0, p<.001); mm2: 

F(2, 114)=8.9, p<.001). 
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Bij het analyseren van de regelmaat van studeren (domein 1) is vastge
steld dat eerste- en tweedejaars studenten in de loop van het trimester 
steeds geregelder gaan studeren. Op dit kenmerk doen zich, als ver
wacht, geen significante verschillen tussen categorieen studenten voor. 
Zoals voorspeld hebben we in het eerste studiejaar enkele sekseverschil
len bij perceptie van studie en studeren (domein 2) aangetroffen. Deze 
verschillen zijn echter bij de waardering van de steer op de faculteit en 
het studentenleven tegengesteld aan de verwachtingen: vrouwelijke stu
denten tonen zich juist positiever over in hun oordeel dan mannen. Een 
studiejaar later blijken deze verschillen verdwenen te zijn. 
Contacten tussen studenten onderling (domein 3) nemen in de loop van 
de studie toe en zoals verwacht zijn er gemiddeld meer contacten met 
mannelijke dan met vrouwelijke studenten. Daarbij gaan vrouwen vaker 
dan mannen om met vrouwen, en technisch exacte studenten juist min
der dan studenten van de andere clusters. De remmingen om vragen te 
stellen aan docenten blijken in het eerste en tweede studiejaar gemiddeld 
gelijk te zijn, de verwachte sekseverschillen hebben we echter niet 
aangetroffen. Bij de samenstelling van de vriendenkring doen zich 
onvoorspelde sekseverschillen voor: vrouwen tel/en meer medestudenten 
en vrienden van de studie tot hun kennissen. 
Zoals verwacht blijkt in de loop van de studie het gevoel dat studenten 
niet altijd serieus genomen worden door docenten (domein 4) toe te 
nemen. Hierbij hebben we echter geen sekseverschillen geconstateerd. 
De veronderstelling dat zich verschillen tussen vrouwen van de drie stu
dieclusters zouden voordoen in de oordelen over contacten met studen
ten en docenten is slechts marginaal bewaarheid. Bovendien zijn de 
verschil/en van andere aard dan voorspeld: technisch exacte vrouwen 
zijn (in het eerste studiejaar) niet het minst, maar het meest tevreden 
over de toegangsmogelijkheden tot docenten en evenmin zijn zij (in het 
tweede jaar) het minst tevreden over de band met medestudenten maar 
geld! dit juist voor Bedrijfskunde studentes. Onverwacht blijken vrouwe
lijke studenten meer ingenomen met de aantalsverhouding mlv in de 
studie-omgeving. 
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5.3.3 exploratieve bevindingen 
Bij ogenschijnlijk interessante uitkomsten waarover geen verwachtingen 
geformuleerd zijn, hebben we onderliggende verbanden geanalyseerd. 
Voorzover deze relaties relevant zijn , worden in deze paragraaf significan
te uitkomsten gepresenteerd. 

Bij domein 2 (perceptie van studie) hebben we gevraagd naar het belang 
dat studenten toekennen aan hun studie en aan afstuderen binnen vijf 
jaar. Voor de 120 studenten die aan beide peilingen deelnamen geldt dat 
beide aspecten gaandeweg minder belangrijk worden en dat betreft vooral 
het afstuderen in vijf jaar (belang van studie: mm1 M=4.3 en mm2 M=4.1, vergelijking 

tussen mm1 en mm2: t=2.2, p<.05; belang van afstuderen in 5 jaar: mm1 M=3.1 en mm2 

M=2.5,vergelijking tussen mm1 en mm2: t=5.9, p<.001). 

Het oordeel over de steer op de faculteit is in de loop van een studiejaar 
veranderd: omdat het oordeel van vrouwen minder positief geworden is 
en dat van mannen juist positiever (verschilscores: F(1 , 110)=5.0, p<.05) is het 
aanvankelijke sekseverschil verdwenen. De gemiddelde waardering van 
het studentenleven wordt tussen beide metingen in duidelijk lager (mm1 

M=2.9 en mm2 M=2.6, vergelijking tussen mm1 en mm2: t=7 .0, p<. 001) . Daarnaast 
blijkt de gemiddelde tevredenheid met de universiteit significant toe te 
nemen (mm1 M=3.2 en mm2 M=3.6, vergelijking tussen mm1 en mm2: t=-6.0, p<.001) . 

We hebben sekseverschillen geconstateerd bij domein 3 (gedrag bij con
tacten) bij de vraag naar gesprekken met medestudenten over de studie. 
Bij de 120 studenten die tweemaal participeerden in het onderzoek blijken 
eerstejaars vrouwen minder vaak met medestudenten te praten dan man
nen dat doen (Mv=3.9 en Mm=4.3; F(1,114)=5.0, p<.05). In de loop van een 
studiejaar gaan vrouwen wat meer en mannen juist minder met andere 
studenten over de studie praten (verschilscores: F(1, 104)=7.0, p<.01). Bij Bouw
en Bedrijfskunde studenten nemen de onderlinge gesprekken eveneens 
toe en bij technisch exacte studenten af (verschilscores: F(2, 104)=3.7, p<.05). 

Bij de eerste peiling treden geen sekseverschillen in gesprekken met 
familieleden over de studie op, maar omdat vrouwen geleidelijk meer met 
hun familie gaan praten en mannen minder (verschilscores: F(1, 104)=11 .8, 

p<.001), doet zich in het tweede studiejaar wei een dergelijk verschil voor 
(Mv=3.8 en Mm=3.3; F(1,114)=5.9, p<.05) . 
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De gemiddelde contacten met mannelijke studenten bij diverse activiteiten 
blijken in de loop van de studie vooral toe te nemen bij Bouwkunde stu
denten en het minst bij Bedrijfskunde studenten (verschilscores F(2,104)=3.4, 

p<.05). 

Op de vraag naar ervaringen met docenten bij domein 4 (perceptie van 
contacten) reageren studenten van de drie clusters verschillend. Zowel 
in het eerste als in het tweede studiejaar voelen Bouwkunde studenten 
zich het minst serieus genomen door docenten en technisch exacte stu
denten het meest (mm1: M6=2.1, MBdk=1 .9 en MeNW=1.6; F(2,163)=4.7, p<.01 ; mm2: 

M6=2.6, MBdk=2.2 en MeNW=2.0; F(2,113)=3.8, p<.05). 

Bij de waardering van de aantalsverhouding m/v in de studie-omgeving 
tonen vrouwen zich gaandeweg iets tevredener en worden mannen iets 
minder tevreden (verschilscores: F(1 ,114)=4.5, p<.05). Van studenten van de 
drie clusters worden vooral Bedrijfskunde studenten minder content (ver

schilscores: F(2,114)=3.2, p<.05) . 

5. 3. 3 achtergrondgegevens 
Naast sekse en studiecluster zijn nog andere achtergrondvariabelen bij 
het onderzoek betrokken. In de eerste plaats is leeftijd als relevant ken
merk onderscheiden. De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt bij 
de eerste meting op 19 jaar en vier maanden. Er komen geen significante 
verschillen voor tussen de afzonderlijke categorieen studenten. 

Er is ook naar de eindexamencijfers voor vier talen en vier exacte vakken 
ge'informeerd. Het gemiddelde eindexamenpunt van de respondenten 
voor de combinatie Nederlands, Engels, Frans en Duits (berekend op 
basis van de afgelegde examens) ligt op 6.8. Het gemiddelde punt voor 
wiskunde A en B, natuur- en scheikunde is 7.2. Vrouwelijke studenten 
hebben een iets hoger gemiddeld punt voor talen dan mannelijke studen
ten (Mv=6.9 en Mm=6.7, F(1,159)=3.9, p< 05). Het gemiddelde punt voor de 
exacte vakken laat nog meer verschillen zien. Vrouwen hebben lagere 
punten dan mannen (Mv=7.0 en Mm=7.4; F(1 ,159)=6.0, p<.05) en Bouw- en 
Bedrijfskunde studenten scoren beduidend minder dan technisch exacte 
studenten (M6=6.9, MBdk=7.1 en MENw=7.6; F(2,159)=16.3, p<.001). 
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Het gemiddelde cijfer voor de exacte vakken /igt hager bij mannen en 
technisch exacte studenten dan bij vrouwen en Bouw- en Bedrijfskunde 
studenten. 

5.4 Relaties tussen sociaal gedrag en studiesucces 
In het voorgaande zijn enkele verschillen tussen categorieen studenten 
in studiesucces, sociaal gedrag en achtergrondkenmerken geconstateerd. 
Nu zullen we nagaan of deze gegevens kunnen bijdragen aan het verkla
ren van verschillende vormen van studiesucces9

. Bij de regressie-analy
ses is eerst de bijdrage van de variabelen van sociale integratie, afkom
stig van de vier domeinen, aan de verklaring onderzocht (zie tabel 2.5 in 
bijlage 2) . Daarna zijn sekse en studiecluster, en drie andere achtergrond
kenmerken, namelijk leeftijd en gemiddeld cijfer voor talen en exacte vak
ken, toegevoegd (tabel 5.10). 

De variantie in behalen van het P-examen kan met behulp van variabelen 
van het eerste meetmoment voor een kwart verklaard worden. Volgens 
de vergelijking is de kans om het P-examen te behalen grater voor stu
denten die de studie minder zwaar vinden, en die bovendien over hogere 
eindexamencijfers voor de exacte vakken beschikken en de studie 
belangrijker vinden. Oak de omgekeerde redenering is mogelijk: de kans 
om het P-examen te behalen is kleiner voor studenten die de opleiding 
zwaarder vinden en die daarnaast lagere exacte eindcijfers hebben 
gehaald en de studie minder van belang vinden. 
Een hogere waardering voor de studie-omgeving blijkt vooral verklaard 
te kunnen worden doordat studenten hun opleiding belangrijker vinden en 
daarnaast door positievere opvattingen over de steer op de faculteit en 
wat vaker het gevoel hebben serieus genomen te worden door docenten. 

9 Het kenmerk sekse is daarbij als 1=man en 2=vrouw in de vergelijking opgenomen; 
het studiecluster met de meeste vrouwelijke studenten is gescoord als 1 (Bouwkunde), het 
cluster waar het aandeel vrouwen een middenpositie inneemt als 2 (Bedrijfskunde), en het 

cluster met de minste vrouwen als 3 (Eiektro, Natuur- en Werktuigbouwkunde). 
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Tabel 5.10 Gestandaardiseerde regressiecoefficienten van afhankelijke variabelen: P
examen, waardering, twijfel (alledrie mm1 : n=169) en studietempo (mm3: n=126)1 

afhankelijke variabelen 

P-examen waardering twijfel tem~o 

sekse .01 -.11 .13 -.03 
studiecluster -.14 .11 -.08 -.01 

domein 1: 
regelmaat studeren .07 .08 -.06 -.12 

domein 2: 
belang studie .18 .38 ... -.30 -.21 
belang afstuderen -.05 .02 -07 -07 
sfeer faculteit .10 .20 .03 -.13 
zwaarte studie ... -.29 -.13 ... . 26 .10 
studentenleven -.03 -.12 .08 -.01 
universiteit -.06 .08 -.14 -.08 

domein 3: 
studiezaken medestud. .06 -.13 .09 . -.19 
studiezaken familie .12 -.07 -.00 -.10 
contact vrouw. stud. -.06 -.07 .02 -.08 
contact man. stud. -.10 -04 .02 -.09 
vrienden: % vrouwen .15 -.02 .17 -.01 
vrienden: % medestud. -.02 -04 .05 .01 
vrienden: % mid. sch. .02 -.02 -.12 -.03 
geremd vragen stellen .01 -.09 .06 -.07 

domein 4: 
doc. niet serieus -.01 . -.16 .03 .08 
toegang docent .13 .04 .11 -.08 
contact docent -.02 -.07 .12 .09 
band studenten .01 .13 -.12 -.12 
sekseverhouding .05 .03 -.04 .04 

achtergrond: 
teeftijd -. 10 .09 .03 .02 
cijfer talen .12 -.08 .14 . -.15 
ciJfer exacte vakken .26 .03 .02 ... -.48 

verkl. variantie R2 .24 .23 .20 .47 
F (df) 15.3 (3,142) 14.0 (3,141) 11 .8 (3,142) 28.2 (5.102) 

• p<.05 •• p<.01 ••• p<.001 

Twijfelen over de studiekeuze in de vorm van denken over het verande
ren van studierichting, komt vaker voor bij studenten die aangeven dat zij 
de studie minder belangrijk en moeilijker vinden, en daarbij relatief meer 
vriendinnen tot hun vriendenkring rekenen. 
Tenslotte is aileen voor de studenten die hun P-examen behaald hebben, 
nagegaan welke variabelen de variantie in studietempo helpen verduide
lijken. Een lager tempo kan met name verklaard worden door lagere eind-
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examencijfers voor exacte vakken, maar daarbij spelen oak mee de stu
die minder belangrijk vinden, minder frequent met andere studenten over 
de studie spreken en een gemiddeld lager eindcijfer voor talen. 

Bij de objectieve succescriteria die we gemeten hebben -slagen voor het 
P-examen en studietempo- wordt primair aan de verklaring bijgedragen 
door variabelen die de prestaties of capaciteiten van studenten uitdruk
ken, namelijk gemiddeld eindexamencijfer voor exacte vakken en het oar
dee/ over de zwaarte van de studie. In de tweede plaats speelt de moti
vatie mee zoals die weergegeven wordt in het belang dat studenten toe
kennen aan hun studie. 
Aan het verklaren van de subjectieve indicatoren van studiesucces, tevre
denheid met en twijfel over de studiekeuze, wordt in eerste instantie een 
bijdrage geleverd door het motivatiekenmerk belang van de studie. Bij 
waardering felt daarnaast het oordeel over de steer nag duidelijk mee, 
terwijl bij twijfel de moeilijkheidsgraad van de opleiding (een capaciteits
variabele) meedoet. 

De bijdrage van de intermedierende kenmerken sekse en studiecluster 
aan het verklaren van de verschillende succescriteria is niet significant. 
Oat maakt het minder zinvol om interacties met deze kenmerken in een 
analyse op te nemen. 
Wei hebben we met regressie-analyses onderzocht welke veranderingen 
in sociaal gedrag een verklaring kunnen leveren voor ontwikkelingen in 
waardering en twijfel10

. Oak deze analyse is in twee stappen uitgevoerd: 
eerst aileen met verschilscores van gedragingen en percepties en daarna 
zijn sekse, studiecluster en andere achtergrondkenmerken toegevoegd 11 

(zie tabel 2.6 in bijlage 2). 

10 Het kenmerk P-examen is niet nader geanalyseerd: 93% van de respondenten die 
aan beide metingen deelnemen haalt namelijk het P-examen, en deze variabele is daarom 

niet geschikt om in de regressie op te nemen. 

11 Hoewel de gemiddelde eindexamencijfers in de loop van het onderzoek niet veran
deren, zijn deze toch in de vergelijking opgenomen, gezien hun relevante bijdrage bij de 

analyses van het eerste meetmoment. 



Jongerejaars studie 113 

Een toegenomen waardering voor de studie-omgeving tussen het eerste 
en tweede studiejaar kan verklaard worden (~=.24, F(3,94)=10.1) door het 
verminderen van de remmingen naar docenten, het positiever worden van 
de beoordeling van de steer op de faculteit, en door het minder geregeld 
met familie over de studie praten . Bij studenten die in de loop van de 
studie vakergaan denken aan overstappen (~=.33, F(4,94)=11 .7) blijkt deze 
verandering vooral verklaard te worden door toegenomen remmingen 
naar docenten en afgenomen belang van de studie, gecombineerd met 
verminderde contacten met vrouwelijke studenten en juist toegenomen 
gesprekken met familie over de studie. Een lager studietempo komt voort 
(~=48, F(4,86)=19.6) uit een lager gemiddeld eindexamencijfer voor exacte 
vakken, maar ook doordat de studie in het tweede studiejaar zwaarder en 
minder belangrijk wordt gevonden dan in het eerste, en er gaandeweg 
minder contacten plaatsvinden met medestudenten over de studie. 

Bij de longitudinale studie onder jongerejaars studenten hebben we vast
gesteld dat vrouwelijke en mannelijke studenten en studenten van de 
drie studieclusters niet significant van elkaar verschillen in studiesucces 
zoals dat uitgedrukt wordt in behalen van het P-examen. Welligt het stu
dietempo van technisch exacte studenten hager dan van de andere res
pondenten. Studenten die aan een technische studie beginnen met een 
relatief hoog eindexamencijfer voor exacte vakken ondervinden hiervan 
een positieve invloed op zowel behalen van het P-examen a/s op hun 
studietempo. 
Zoals verwacht rapporteren vrouwelijke studenten meer twijfels dan hun 
mannelijke medestudenten. Deze sekseverschil/en zijn het meest 
omvangrijk bij de groep van het eerste meetmoment en beperkter bij de 
120 respondenten die tweemaal aan het onderzoek deelnamen. 

Bij het verklaren van de verschil/ende facetten van studiesucces blijken 
voor vrouwelijke en mannelijke studenten dezelfde factoren mee te spe
len. Op een aantal van deze kenmerken scoren vrouwen en mannen 
echter verschillend. Als we deze bevindingen relateren aan het conceptu
eel schema van ons onderzoek kunnen we concluderen dat aanvankelij
ke sekseverschil/en onder inv/oed van het proces van sociale integratie 
verdwijnen. 
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Opvallend is daarbij dat vrouwen en mannen verschil/en in hun oordeel 
over de sfeer en over de zwaarle van de studie en dat beide voorwaar
den noodzake/ijk /ijken voor studiesucces. De indruk ontstaat dat vrou
wen door een positievere waardering van de sfeer hun grotere proble
men met de zwaarle van de studie weten te compenseren. Daarnaast 
zijn vrouwen meer dan mannen ingenomen met de band met hun mede
studenten. Opvallend is bovendien dat bij vrouwen medestudenten een 
grater aandeel uitmaken van de vriendenkring dan bij mannen. 
Samenvattend lijkt het erop dat voor vrouwelijke studenten, vee/ meer 
dan voor mannen, de sociale aspecten van de studie-omgeving meetel
/en. 



6 DISCUSSIE 

In het laatste hoofdstuk worden de resultaten van de studies 
bij jongere- en ouderejaars studenten gernterpreteerd. Op 
grond van de onderzoeksbevindingen worden tenslotte een 
zevental conclusies afgeleid . 
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6.1 lnleiding 
Een technische universiteit biedt studenten een bijzondere studie-omge
ving. Niet aileen zijn er relatief weinig vrouwelijke studenten aanwezig, 
ook bestaan er grate onderlinge verschillen tussen faculteiten in het aan
deel vrouwen. Uitgangspunt voor ons onderzoek was de vraag of de stu
dieloopbanen van vrouwelijke en mannelijke studenten in een dergelijke 
omgeving gelijk zijn, en of het soort technische opleiding (naar inhoud en 
samenstelling van de studentenpopulatie) met de studieloopbaan verband 
houdt. De uitkomst van een studieloopbaan vindt zijn weerslag in studie
succes en we hebben in overeenstemming met het model van Tinto 
(1987) aangenomen dat dit succes wordt bevorderd door een goede soci
a/e integratie in de studie-omgeving. 

Uit statistieken van het wetenschappelijk onderwijs blijken geen significan
te verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke techniekstudenten in stu
diesucces. Wei is er aanleiding om verschillen in het proces van sociale 
integratie te verwachten tussen de seksen en tussen studenten van stu
dierichtingen die varieren naar het aandeel vrouwen (Bean, 1985; Bijle
veld, 1993; Dronkers, 1976; Tinto, 1975, 1982). Daarmee komen we op 
de onderzoeksvragen: welke aspecten van sociaal gedrag zijn goede 
voorspellers van studiesucces; en zijn deze verschillend voor vrouwelijke 
en mannelijke studenten uit diverse technische opleidingen? 

Studiesucces is objectief meetbaar in de vorm van slagen voor een exa
men. Daarnaast hebben we andere, subjectieve, facetten van studiesuc
ces onderkend, namelijk waardering van de studie-omgeving en twijfel 
over de studiekeuze. Sociale integratie vatten we op als de uitkomst van 
sociaal gedrag in de studie-omgeving. Ook hier hebben we niet aileen 
naar het uiterlijk waarneembaar gedrag gekeken, maar zijn eveneens per
cepties bij de bestudering betrokken. 

In ons onderzoek zijn we op zoek gegaan naar mogelijke verschillen tus
sen vrouwelijke en mannelijke studenten van verschillende technische 
opleidingen. We hebben studenten gekozen van studierichtingen die 
varieren naar het aandeel vrouwen. Zoals bekend studeren maar weinig 
vrouwen (gemiddeld 5%) bij de technisch exacte opleidingen zoals Elek-
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trotechniek, Natuurkunde en Werktuigbouwkunde. Van deze drie hebben 
we dan oak een studiecluster gemaakt. Daarnaast zijn studenten van de 
faculteiten Bedrijfskunde (ongeveer 15% vrouwen) en Bouwkunde (rand 
25%) in het onderzoek betrokken. De term studiecluster wil zeggen dat 
de opleidingen in een cluster zich zowel onderscheiden naar inhoud 
(technisch exact of technisch met sociaal-maatschappelijke aandachtsge
bieden) als naar het aandeel vrouwelijke studenten (respectievelijk weinig 
tot relatief veel) . 

Het conceptueel model is gebaseerd op de veronderstelling dat verschil
len in studiesucces tussen studenten voorspeld kunnen worden door ont
wikkelingen in het proces van sociale integratie. Daarnaast wordt oak van 
bepaalde achtergrondkenmerken, zoals gemiddelde eindexamencijfers of 
leeftijd, verwacht dat zij een directe invloed uitoefenen op studiesucces. 
Sekse en studiecluster zijn opgevat als studentkenmerken die op indirecte 
wijze, dat wil zeggen via sociale integratie, effect hebben op succes. 

Omdat het sociaal gedrag van studenten in de loop van de opleiding ver
andert, zijn zowel ouderejaars als jongerejaars studenten in het onder
zoek betrokken. Het gaat om twee verkennende studies die zijn uitge
voerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Nadat bij 77 oudere
jaars met mondelinge interviews het sociaal gedrag in kaart was gebracht, 
zijn vragen voor een schriftelijke enquete onder jongerejaars 
geform u leerd. 
De studie onder jongerejaars studenten is opgezet als een longitudinaal 
onderzoek, waarvan in dit boek drie meetmomenten beschreven zijn. Aan 
de eerste meting hebben 169 studenten deelgenomen. Een jaar later ble
ken van deze groep nog 120 respondenten bereikbaar en ingeschreven 
te staan bij de oorspronkelijke studierichting. Een derde peiling is verricht 
om over de examenresultaten van de onderzoeksgroep te kunnen 
beschikken . In dit laatste hoofdstuk worden de resultaten van beide stu
dies met elkaar in verband gebracht en bediscussieerd. 

Alvorens verder te gaan moeten we, terugkijkend op beide onderzoeken, 
de volgende kanttekeningen maken: 
1. de groepen respondenten van beide studies zijn verschillend in 
omvang en samenstelling . De groep van het ouderejaars onderzoek is 
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samengesteld uit derde-, vierde- en vijfdejaars studenten. De groep van 
de jongerejaars studie bestaat uit studenten die zich voor de eerste keer 
ingeschreven hebben op de universiteit. Het feit dat onze onderzoeks
groepen niet representatief zijn , en oak niet geconfronteerd worden met 
groepen van andere universiteiten, legt een beperking op aan de conclu
sies, maar maakt het nag niet onmogelijk naar verschillen tussen catego
rieen studenten te zoeken en naar verbanden tussen de onderscheiden 
kenmerken. 

2. de studieclusters die vergeleken worden zijn niet bij beide stu
dies dezelfde. Dit heeft te maken met de omvang van de groepen: om 
zinvolle statistische bewerkingen uit te voeren dienen de groepen niet al 
te zeer van elkaar te verschillen. Bij de ouderejaars studie wordt enerzijds 
een studiecluster onderscheiden met relatief veel vrouwelijke studenten 
(een combinatie van Bouw- en Bedrijfskunde) en anderzijds een cluster 
met naar verhouding weinig vrouwen (drie technisch exacte richtingen). 
Bij de jongerejaars studie worden drie studieclusters onderkend, namelijk 
een met Bouwkunde studenten, een met Bedrijfskunde studenten en een 
studiecluster van de drie technisch exacte richtingen gezamenlijk. In rele
vante gevallen zijn overigens oak bij de ouderejaars de gegevens van 
Bouw- en Bedrijfskunde studenten afzonderlijk vergeleken. 

3. verschillen in omvang van de onderzoeksgroep hebben nag een 
andere consequentie. Met het toenemen van het aantal respondenten 
wordt oak de kans op significante verschillen tussen categorieen studen
ten grater. Bij de ouderejaars zijn aileen grate sekseverschillen statistisch 
significant verschillend gebleken, meer genuanceerd onderscheid tussen 
vrouwen en mannen heeft de toetsing niet doorstaan. 

4. in beide studies worden niet exact dezelfde variabelen bestu
deerd. Studiesucces in de vorm van P-examen is uiteraard aileen bij de 
jongerejaars onderzocht. Een subjectieve indicator van succes, namelijk 
tevredenheid met de studiekeuze, is bij beide studies gelijk. Twijfel rand 
de studiekeuze is bij de ouderejaars met een algemene vraag ge·inventa
riseerd . Om meer inzicht in deze kennelijk relevante variabele te krijgen, 
is bij de jongerejaars naar een specifieke vorm van twijfel gevraagd, te 
weten de mate waarin overstappen overwogen wordt. 
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5. de dataverzameling is verschillend verlopen bij beide studies: bij 
de ouderejaars tijdens mondelinge enquetes en bij de jongerejaars met 
schriftelijke vragenlijsten. De consequentie is dat bij de jongerejaars niet 
aile vragen beantwoord zijn en dat heeft gevolgen voor regressie-analy
ses omdat deze bewerkingen aileen uitgevoerd worden met variabelen 
waarop aile respondenten gescoord hebben. 

6.2 Studiesucces en sociaal gedrag bij techniekstudenten 
Het onderzoek is opgezet aan de hand van een conceptueel model waar
in het dynamische proces van sociale integratie in de studie-omgeving 
centraal staat. Hiervan hebben we verwachtingen afgeleid voor verschillen 
en overeenkomsten in sociaal gedrag tussen vrouwelijke en mannelijke 
studenten in diverse technische studie-omgevingen die varieren naar het 
aandeel vrouwen. 
Op dit punt van het boek gaa_t het er om conclusies te verbinden aan de 
gegevens die we verzameld hebben in onze studies. Sociale integratie is 
door ons opgevat in instrumentele zin: het dient om het aanpassen aan 
en handhaven in een onbekende studie-omgeving te vergemakkelijken en 
vervolgens om het continueren van de studie te verzekeren. Dit proces 
dient tevens als middel om de uitwisseling van academische en sociale 
doelstellingen tussen studenten en universiteit te bespoedigen. De vraag 
is nu of verschillen in sociaal gedrag inderdaad variaties in studiesucces 
kunnen verklaren, en of vrouwen dat succes fangs andere wegen berei
ken dan mannen. 

In het onderzoek is vastgesteld dat variaties in de objectieve indicatoren 
van studiesucces, namelijk P-examen en studietempo, primair verklaard 
worden door variabelen die bekwaamheid of capaciteiten weergeven en 
dus -zoals voorspeld- niet door sekse of studiecluster. De belangrijkste 
voorspellers van examen en tempo zijn gemiddelde eindexamencijfers en 
het oordeel over de zwaarte van de studie: hoe hager de behaalde cijfers 
en hoe minder zwaar de studie gevonden wordt, hoe grater de kans op 
studiesucces. Op beide kenmerken hebben we sekseverschillen vastge
steld: vrouwen hebben gemiddeld lagere eindcijfers voor exacte vakken 
dan mannen en zij vinden de studie zwaarder. 
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In tweede instantie draagt een motivatiekenmerk bij aan de verklaring van 
objectief succes, namelijk het oordeel over het belang van de opleiding: 
hoe positiever, hoe grater de kans op succes. Op dit kenmerk hebben we 
geen sekse- of studieclusterverschillen aangetroffen. 
Daarnaast is ook een subjectieve uitdrukking van studiesucces, waarde
ring van de studiekeuze, nader onderzocht. Zowel bij jongere- als bij 
ouderejaars studenten blijkt de combinatie van motivatie en welbevinden 
(in de vorm van een positieve waardering van de sfeer en thuis voelen op 
de faculteit) de variatie het beste te voorspellen. Beide groepen studenten 
hebben geen sekseverschillen Iaten zien op belang van studie, maar op 
uitdrukkingen van welbevinden tonen vrouwelijke jongerejaars zich tevre
dener dan mannen en blijken technisch exacte ouderejaars vrouwen 
negatiever dan de andere vrouwen te zijn. 
Bij jongere- en ouderejaars studenten is bovendien een ander subjectief 
succescriterium bestudeerd, namelijk twijfe/ over de studiekeuze. Twijfel 
wordt bij jongerejaars het beste verklaard door (minder hechten aan) 
belang van studie en gepercipieerde studiezwaarte gezamenlijk, dus res
pectievelijk door motivatie en bekwaamheid (waarbij sekseverschillen in 
bekwaamheid vastgesteld zijn). 
Dit ligt duidelijk anders bij studenten die een behoorlijke kans hebben om 
binnen afzienbare tijd te slagen voor het postpropaedeutisch examen: bij 
ouderejaars blijkt twijfel vooral voort te komen uit een negatieve waarde
ring van contacten met medestudenten en docenten. In het onderzoek is 
gebleken dat vrouwelijke ouderejaars studenten zich vaker negatief uitla
ten over hun docenten dan mannen. 
Samenvattend hebben we op diverse variabelen van sociaal gedrag, die 
een relevante bijdrage leveren aan het verklaren van studiesucces, sek
severschillen vastgesteld. Toch blijken vrouwelijke en mannelijke studen
ten even succesvol te zijn, zij het dat jongerejaars vrouwen meer twijfels 
rapporteren dan mannen. Hieruit kunnen we afleiden dat vrouwen en 
mannen studiesucces langs andere wegen bereiken. 

Op grand van de onderzoeksbevindingen zullen we in de laatste para
graaf conclusies afleiden over studiesucces en het verloop van het proces 
van sociale integratie bij vrouwelijke en mannelijke techniekstudenten. 
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6.3 Sociale integratie als intermedierend proces 
Bij de longitudinale studie onder jongerejaars is vastgesteld dat studenten 
die in de toekomst niet succesvol blijken te zijn , zich al in het eerste stu
diejaar onderscheiden van studenten die hun inschrijving en opleiding bij 
de oorspronkelijk gekozen studierichting voortzetten. Een half jaar nadat 
zij begonnen zijn met hun technische studie tonen studenten die de oplei
ding niet zullen afronden zich bijvoorbeeld minder ingenomen met hun 
studiekeuze en overwegen zij duidelijk vaker om van studierichting te 
veranderen. 
Daarnaast verschillen al dan niet succesvolle studenten oak van elkaar 
in de perceptie van studiezaken: studenten die de universiteit gaan ver
laten vinden hun studie relatief moeilijk en naar verhouding minder 
belangrijk. Studenten die in een vroeg stadium minder gemotiveerd zijn 
ten aanzien van hun opleiding, ondervinden daarvan niet aileen een 
negatieve invloed op hun studietempo, maar lopen blijkbaar oak meer 
kans om hun studie niet te voltooien. Opvallend is datal dan niet succes
volle studenten zich wei van elkaar onderscheiden in waardering van de 
studie, maar nauwelijks in hun handelingen en houdingen ten aanzien van 
sociale contacten. Deze bevindingen leiden tot de eerste constatering: 
AI kort na aanvang van de opleiding verschillen we/ en niet-succesvolle 
studenten van elkaar; deze verschillen komen tot uitdrukking in een posi
tievere perceptie van de studie en studie-omgeving door studenten die 
hun opleiding continueren. 

Bij de jongerejaars studie is van een achtergrondkenmerk vastgesteld dat 
het een duidelijke invloed heeft op toekomstig studiesucces en dat is het 
gemiddelde eindexamencijfer voor exacte vakken. Oak in ander onder
zoek is deze constatering gedaan (Bijleveld, 1993; Bureau Studentenpsy
chologen, 1991 b). 
Het belang van deze hoge eindcijfers speelt met name bij technisch exac
te studierichtingen. Vooral bij deze opleidingen hebben we een groat ver
schil in gemiddeld eindcijfer vastgesteld tussen studenten die wei en niet 
het P-examen gaan halen. Voor de gehele groep niet-succesvolle respon
denten ligt het gemiddelde eindcijfer op 6.7; de succesvolle studenten bij 
Bouwkunde hebben ongeveer 7.0 gehaald, bij Bedrijfskunde 7.3 en bij de 
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groep Elektro, Natuur- en Werktuigbouwkunde studenten bedraagt het 
gemiddelde examencijfer 8.01

. 

Ook is vastgesteld dat het gemiddelde eindcijfer voor exacte vakken bij 
vrouwelijke eerstejaars studenten duidelijk lager ligt dan bij hun man
nelijke medestudenten. Bij niet-succesvolle studenten doen zich nauwe
lijks sekseverschillen voor in eindcijfer: beide gemiddelden liggen op 6.7. 
Bij succesvolle studenten vinden we wei een significant onderscheid: bij 
vrouwen bedraagt het gemiddelde 7.2 en bij mannen 7.6. Net als bij de 
totale onderzoeksgroep, beschikken vrouwelijke studenten van de tech
nisch exacte richtingen over relatief de hoogste exacte eindexamenpun
ten. Hoewel vrouwen gemiddeld lagere VWO-eindexamencijfers hebben 
gehaald voor de exacte vakken, is hun kans om te slagen toch niet 
minder dan die van mannen. Dit kan op twee manieren verklaard worden: 
Sekseverschillen in gemiddelde exacte eindcijfers leiden niet tot andere 
studieprestaties van vrouwen en mannen, omdat: 1) eindcijfers niet het
zelfde bee/d van de capaciteiten van vrouwen en mannen geven (vrou
wen worden ondergewaardeerd en/of mannen overgewaardeerd) of om
dat: 2) vrouwen op de technische universiteit /agere cijfers compenseren 
met sociaa/ gedrag dat de integratie bevordert. 

Ook al zijn vrouwelijke en mannelijke studenten even succesvol in het vol
gen van een technische studie, dat betekent nog niet dat hun studieloop
banen zich op dezelfde manier ontwikkelen. Bij vrouwen blijkt ander soci
aal gedrag dan bij mannen instrumenteel te zijn voor het aanpassen aan 
de onbekende studie-omgeving en voor het verwerven van de noodzake
lijke technische en sociale vaardigheden. In onze studie lijken vrouwen 
meer dan mannen te reageren op sociale contacten met medestudenten 
en de mogelijkheden die daartoe bestaan. 
Deze sekseverschillen komen ook tot uitdrukking in de samenstelling van 
de vriendenkring. Succesvolle vrouwen creeren al kort na aanvang van 
de studie een sociaal netwerk rondom zich waarin meer plaats is voor stu
diegenoten en minder ruimte voor voormalige kennissen dan het geval is 

bij mannen. 

1 Er is sprake van een interactieverschil in eindexamencijfer tussen studiecluster en 
studiesucces (F(2, 159)=4.2, p<.01 ). 
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Uit onderzoek naar loopbanen van jonge ingenieurs (De Bruin-Schee
pens, 1994) zijn vergelijkbare sekseverschillen bekend: vrouwelijke inge
nieurs onderscheiden zich van de mannelijke doordat zij andere contac
ten, bovendien in een beperktere kring, onderhouden. Op grond van deze 
sekseverschillen in sociaal gedrag en samenstelling van de vriendenkring 
kunnen we het volgende concluderen: 
Het proces van sociale integratie verloopt verschillend bij vrouwelijke en 
mannelijke techniekstudenten: vrouwen halen meer ondersteuning uit 
hun directe studie-omgeving dan mannen. 

De aantalsverhouding tussen vrouwen en mannen blijkt van invloed te zijn 
op de stereotypering van groepsleden (Nesdale et al., 1987). In een door 
mannen gedomineerde studie-omgeving zal een vrouw hoe dan ook op
vallen, ongeacht hoe succesvol zij is in haar studie. De ongelijke aantals
verhouding m/v zal ervoor zorgen dat een vrouw in de eerste plaats als 
vertegenwoordiger van het vrouwelijk geslacht beschouwd wordt en niet 
als een individuele student {lzraeli, 1983; Kanter, 1977). De reflectie 
hiervan vinden we terug bij de vrouwelijke ouderejaars studenten. Na een 
optimistisch begin van de studie openbaren zich in een later stadium ver
schillen tussen vrouwen onderling: technisch exacte vrouwen voelen zich 
minder op hun gemak temidden van hun studiegenoten dan vrouwen van 
Bouw- en Bedrijfskunde. Juist omdat vrouwen erg gevoelig zijn voor een 
positieve evaluatie van de sfeer op hun eigen faculteit is dit een veront
rustende constatering. Toch lijken technisch exacte vrouwen gemotiveerd 
en wilskrachtig genoeg te zijn om hun negatieve ervaringen te compen
seren en de studie voort te zetten. Hieruit concluderen we: 
Naarmate vrouwelijke studenten meer een uitzonderingspositie innemen, 
hebben ze meer inzet en overtuiging nodig om hun studieloopbaan suc
cesvol te Iaten verfopen. 

In het bovenstaande hebben we sekseverschillen in het verloop van het 
sociale integratieproces aangeduid. Een opmerkelijk gegeven is daarbij 
nog niet aan de orde gekomen: kort na aanvang van de opleiding zijn 
vrouwen positiever in hun beoordeling van een aantal kenmerken van de 
studie-omgeving dan mannen. Na een half jaar studeren is de waardering 
voor de sfeer op de faculteit en voor het studentenleven bij vrouwen 
hoger dan bij mannen. Bovendien zijn vrouwen op dat moment meer inge-
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nomen over de band met medestudenten en over de aantalsverhouding 
m/v in hun studie-omgeving. Een ander verschil is dat vrouwen de studie 
moeilijker vinden dan mannen. Het is mogelijk dat vrouwen goed voorbe
reid aan hun technische studie begonnen zijn en dat zeker de eerste 
ervaringen met deze bijzondere studie-omgeving meevallen. Het onder
scheid tussen vrouwen en mannen in hun oordeel over de zwaarte van 
de studie kan verklaard worden doordat vrouwen onzekerder zijn over 
hun prestaties dan mannen (zie ook: Van Heugten & Van Vonderen, 
1992). 
Volgens Eagly (1983) functioneert sekse bij contacten tussen personen 
in kleine groepen als een statuskenmerk, net zoals andere diffuse eigen
schappen als leeftijd, ras en fysieke aantrekkelijkheid. De invloed van der
gelijke diffuse kenmerken verdwijnt echter naar de achtergrond als 
iemand een meer specifieke status in een organisatie bekleedt. Naar ver
wachting geldt deze redenering ook voor vrouwelijke studenten in een 
door mannen gedomineerde technische omgeving. Bij aankomst op de 
universiteit is de status van een vrouwelijke student nog twijfelachtig: het 
is de vraag of zij erin zal slagen zich aan te passen aan de onbekende 
studie-omgeving en zij valt vooral op vanwege haar vrouw-zijn. Een vrou
welijke ouderejaars student heeft inmiddels een zekere mate van studie
succes bereikt. Daarmee is de status van serieus student verworven. 
Aanvankelijk lijken vrouwelijke studenten aardig om te kunnen gaan met 
hun opvallende positie en doen zich weinig verschillen tussen vrouwen 
onderling voor. Bij de ouderejaars blijken technisch exacte vrouwen zich 
echter minder thuis te voelen in hun eigen studie-omgeving dan de vrou
wen van Bouw- en Bedrijfskunde. 
Onder invloed van sociale integratie in de studie-omgeving wordt het 
oordeel van vrouwen en mannen over hun ervaringen met de studie
omgeving steeds gelijker, en dat lijkt ook te gelden voor hun gedragingen 
in deze omgeving. Hieruit leiden we het volgende af: 
Onder invloed van succesvolle integratie in de studie-omgeving nemen 
aanvankelijke sekseverschillen af en ontwikkelen handelingen en houdin
gen van vrouwelijke en manne/ijke studenten zich naar e/kaar toe. 

Verschillen tussen vrouwen en mannen blijken dus in de loop van de stu
die te verdwijnen, maar het onderscheid tussen studenten van afzonder
lijke studieclusters blijft in de loop der jaren bestaan. Dit is in overeen-
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stemming met het principe van sociale integratie in de studie-omgeving: 
studenten weten zich gaandeweg de opleiding steeds beter aan te passen 
aan het algemene academische en sociale klimaat van hun opleiding. Niet 
aileen in ons onderzoek, maar oak bij andere studies is vastgesteld dat 
ondervindingen van studenten van verschillende studierichtingen niet 
gelijk zijn (Dronkers, 1976; Gaff et al. , 1976). Dit onderscheid is door ons 
geformuleerd in de zin van ruimte -in de meest ruime zin- die studie
omgevingen bieden aan studenten. We hebben vastgesteld dat studenten 
van de technisch exacte richtingen over minder ruimte beschikken dan 
studenten van Bouw- en Bedrijfskunde en dit geldt zowel voor jongere
als voor ouderejaars studenten. Dit voert naar de volgende constatering: 
Het proces van sociale integratie speelt zich af in de wisselwerking tus
sen student en studie-omgeving; omdat studie-omgevingen verschilfen 
naar de ruimte die zij bieden aan studenten, bestaan er relatief constante 
verschillen in sociaal gedrag tussen studenten van afzonderfijke studie
clusters en dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. 

Op dit punt moet echter het onderscheid tussen studiecluster en studie
richting aan de orde gesteld worden. Omdat we specifiek geinteresseerd 
zijn in de invloed van het aandeel vrouwen in een studierichting op de 
studie-omgeving hebben we de term studiecluster geintroduceerd; de rea
liteit is echter dat een cluster samengesteld is uit een of meer studierich
tingen. De studie-omgeving van studenten wordt in de praktijk niet aileen 
be·lnvloed door het aandeel vrouwen, maar oak door inhoudelijke aspec
ten van de studierichting. Hoewel we de uitdrukking technisch exacte stu
dies verantwoord vinden voor Elektrotechniek, Natuur- en Werktuigbouw
kunde doet deze samenvatting uiteraard geen recht aan wat deze richtin
gen op technisch wetenschappelijk terrein te bieden hebben. In ons 
onderzoek hebben we geen studie-inhoudelijke gegevens meegenomen, 
en evenmin is de betekenis van persoonlijkheidskenmerken bestudeerd 
die studenten en docenten van afzonderlijke studierichtingen van elkaar 
kunnen onderscheiden. 
Verschillen tussen studieclusters zijn niet aileen naar voren gekomen in 
een hogere mate van twijfel die technisch exacte studenten rapporteren. 
Vergeleken met andere groepen, vinden technisch exacte studenten hun 
studie zwaarder en tijdrovender en zijn ze minder tevreden over de sfeer 
op hun faculteit. Vooral in de contacten met medestudenten blijkt deze 
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groep zich meer beperkt te voelen: zij hebben moeite met het lage aan
deel vrouwelijke studenten en voelen zich niet zo verbonden met hun stu
diegenoten. Over het algemeen is het oordeel van technisch exacte stu
denten over deze aspecten van de studie-omgeving dus wat negatiever 
dan van techniekstudenten in meer maatschappelijk georienteerde oplei
dingen. Deze verschillen in waardering hangen gedeeltelijk samen met 
het lage aandeel vrouwelijke studenten in bepaalde technische opleidin
gen. Hieruit leiden we at: 
Verschillen tussen studenten van studierichtingen die varieren in het 
aandeel vrouwelijke studenten, zoals die tot uitdrukking komen in een 
consequent /agere waardering van de studie van technisch exacte stu
denten, houden niet aileen verband met de zwaarte van de opleiding, 
maar oak met de structurele minderheidspositie van vrouwen aldaar. 

* nabeschouwing 
In ons onderzoek hebben we de gegeven situatie op een technische uni
versiteit tot uitgangspunt genomen. De exploratie was gericht op de 
beleving van een technische studie-omgeving. We hebben ons niet ver
diept in manieren om de instroom van vrouwelijke studenten in het alge
meen of bij bepaalde studierichtingen in het bijzonder te vergroten. Noch 
hebben we ons vragen gesteld bij de wijze waarop technisch-inhoudelijke 
studiezaken aangeboden worden aan studenten. Wei hebben we ons 
afgevraagd of vrouwelijke en mannelijke studenten dezelfde handelingen 
en houdingen ten aanzien van hun studie ontwikkelen en welke vormen 
van sociaal gedrag bij verschillende categorieen studenten bijdragen aan 
een succesvolle studieloopbaan. Naast studiesucces in de conventionele 
academische betekenis zijn ook facetten van succes onderzocht die ver
band houden met subjectieve ervaringen van studenten in hun omgeving. 

Hoewel vrouwelijke en mannelijke studenten niet blijken te verschillen in 
hun feitelijke kans om te slagen voor de examens, hebben we vastgesteld 
dat vrouwen andere belemmeringen in hun studieloopbaan ervaren dan 
mannen. Sterker nog, het feit dat een technische studie-omgeving gedo
mineerd wordt door mannen draagt ertoe bij dat vrouwen meer obstakels 
op hun weg vinden. In het sociale vlak gaat het om verschillen in contac
ten die vrouwen en mannen aangaan. Vrouwelijke studenten halen meer 
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dan mannelijke studenten ondersteuning uit hun directe omgeving, daar
om zijn goede contactmogelijkheden vooral voor haar belangrijk. lnitiatie
ven zoals de introductie-dagen speciaal voor vrouwelijke aankomende 
studenten en netwerken speciaal voor vrouwen zijn dus zinvol. 

Vrouwelijke en mannelijke studenten zijn eensgezind in hun bevinding dat 
technisch exacte studies het zwaarst zijn en dat de sfeer in deze omge
vingen het minst positiet beoordeeld wordt. Vrouwen blijken gevoeliger 
voor de steer dan mannen, terwijl zij door hun aanwezigheid tegelijkertijd 
die steer mede bepalen. Als het juist is dat een grater aandeel vrouwelijke 
studenten goed is voor de steer op de universiteit, dan is het oak om 
deze reden van belang dat meer vrouwen kiezen voor een technisch 
exacte studierichting. Hun huidige minderheidspositie belemmert vrouwe
lijke studenten van dergelijke opleidingen echter niet om genoeg plezier 
en voldoening aan de studie te ontlenen, zodat zij deze net zo succesvol 
als mannen doorlopen. 
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MAKING YOUR WAY THROUGH THE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; 
a gender comparison of students' academic experiences 

This book is an investigation into the academic experiences of female and 
male engineering students. A university of technology offers an unusual 
academic setting. Not only are there relatively few women students, but 
the proportion of women represented varies widely depending on the 
department. Studies have shown that the existence of a minority within an 
institution or organisation effects the group culture as well as the behavior 
of the individuals within the group. The size of the minority has also been 
found to play a role (Kanter, 1977; Ott, 1985; Yoder, 1994). Given that 
group composition appears to effect the academic development of women 
and men at university (Beekes & Van Doorne-Huiskes, 1985), it can be 
assumed that in a male-dominated setting, the academic experiences of 
women and men will be different. 
Academic success can be seen as the result of the educational process. 
In accordance with Tinto's model (1985) we have made the assumption 
that this success is promoted by the student's adequate social integration 
into the academic setting. University statistics have shown that women 
and men are equally successful at completing their studies. On the other 
hand, we would expect to find differences in the process of social 
integration when comparing female and male students, and comparing 
students at departments with different proportions of female students 
(Bean, 1985; Bijleveld, 1993; Dronkers, 1976; Tinto, 1975, 1982). 
This brings us to the central questions of this dissertation: which aspects 
of social behavior are good determinants of academic success; and are 
these different for female and male students in the various departments? 

Academic achievement can be objectively measured by means of exami
nation results. But we have also identified other, subjective facets of 
academic success, namely, degree of satisfaction with the academic set
ting and degree of doubt about the chosen subject. We recognize social 
integration as the result of social behavior in the academic context. Here 
too we have taken subjective perceptions into account, and not simply 
objectively observable factors like behavior. 
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Our aim was to compare the experiences of female and male students. 
In order to distinguish between different academic settings, we have 
categorized students according to "department cluster". This term implies 
a combination of one or more departments which differ in content (a pure
ly technical engineering department as opposed to a field with more social 
content) as well as in the proportion of women students (from relatively 
few to relatively many). 

The conceptual model on which this investigation is based presumes that 
occurrences leading towards social integration can contribute to determi
ning academic success. We also expected to find that certain factors, like 
high school grades and age of student, directly influence academic suc
cess, while factors like gender and department cluster influence a stu
dent's success indirectly, that is, through social integration. 

Because the social behavior of students is subject to change during the 
years at university, our research involves both undergraduate and gra
duate students. The term undergraduate student is used here to define 
students who have not (yet) passed the propaedeutical exam; graduate 
students are those students who have passed the propaedeutical exam 
and are working towards a master's degree. The students have been cho
sen from five different departments which for the purpose of our study 
have been grouped into three clusters: Architecture (with an average of 
25% female students), Industrial Engineering (about 15% women), Electri
cal and Mechanical Engineering and Physics (the cluster with the fewest 
female students, 5%). 

Our investigation consisted of two surveys conducted at the Eindhoven 
University of Technology. The graduate student survey was conducted 
among 77 third, fourth and fifth year's students and took place during the 
winter of 1988/89 with interviews structured along the lines of a question
naire. Subsequently, we formulated questions for a longitudinal written 
survey to be carried out among undergraduates. By the first count in April 
1990, 169 students had participated; a year later, 120 of them were still 
available for questioning and still enrolled in the same department. The 
exam results provided a third set of data. 
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students' social behavior and academic success 
As was expected, female and male students proved to be equally suc
cessful in passing the propaedeutica/ exam. Women and men were also 
equally satisfied with their chosen field of study. For both undergraduate 
and graduate students the degree of satisfaction with their studies was 
inversely proportionate to the degree of doubt they experienced about the 
choice they had made. 
During the undergraduate years, female students clearly report more 
doubts than their male colleagues. It is interesting that men estimate their 
own academic progress much more positively than women do, while this 
is not backed by any formal results given by the university. 
In addition to gender differences, we have encountered a discrepancy in 
the department clusters. A variation in speed can be found among under
graduate clusters: technical engineering students pass the propaedeutical 
exam more quickly than the other participants, while among the graduate 
students, it is this group which shows the least satisfaction and reports 
more doubts than the Architecture and Industrial Engineering students. 
At the very beginning of the undergraduate years it is possible to distin
guish between students who will or will not achieve academic success. 
The significant factors are a higher degree of satisfaction with the aca
demic context and a lower degree of doubt about the subject one has 
chosen. 

In our investigation we recognize two subcategories of the process of 
social integration, namely the processes of information gathering and of 
interaction with others. Combined with acts and perceptions (which 
together make up social behavior), we have distinguished four domains. 
As far as behavior in academic situations (domain 1) is concerned, we 
found few systematic differences when comparing contrasting categories 
of students. As expected, regular study habits are crucial to helping new 
students gain a grip on their subject. 
Our findings show that in the area of perception of academic situations 
(domain 2), most gender differences disappear in the course of time. Dis
similarities in department cluster appear to be consistent when comparing 
undergraduates to graduate students. This has ramifications for female 
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students: in the graduate department cluster with the greatest proportion 
of men (95 %), women feel less at home than the other women. 
The questions dealing with behavior in social situations (domain 3) show 
a difference in frequency of conversations about the university. Compared 
with men, women discuss this matter less with fellow students and more 
with their families. In the beginning there are gender differences in the 
regularity of contact with female students - women report more frequent 
friendships with other women - but this difference fades in the course of 
time. The contrast between students from the different department clus
ters remains: technical engineering students develop fewer friendships 
with their fellow students (female or male) than the others. At the start of 
student life, the composition of the social circle shows some remarkable 
gender differences: contrary to our expectations, women counted more 
fellow students among their friends and fewer acquaintances from high 
school. While in the course of the academic years, the social circle 
changes and the students' social life centers more around people they 
have met while at college, the recorded gender differences still hold true. 
The inhibitions felt with professors are fairly equal throughout the 
academic years and not remarkably high. 
In the perception of social situations (domain 4), just as in the perception 
of academic situations, the gender differences disappear in the course of 
the student years. Female graduate students report a higher incidence of 
negative experiences with professors than their male colleagues. There 
are also dissimilarities in department clusters: technical engineering 
students have more trouble with the proportion men to women in the aca
demic environment (undergrads) and are less satisfied with contact with 
fellow students than the students from other departments (graduate 
students). 

An underlying factor which influences the students' experience consists 
of the previous school grades. Students with a higher average in high 
school have an advantage over students with lower grades: they have 
more chance of passing their propaedeutical exam and they attain that 
degree faster. 
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social integration as an intermediary process 
Our investigation was set up using a conceptual model centered around 
the dynamic process of social integration. Our hypotheses reflect 
expected differences and similarities in social behavior of female and 
male engineering students at departments varying in the number of 
women represented. In the last chapter we have drawn conclusions from 
the data. The central theme is the question of whether or not differences 
in social behavior can determine differences in academic success, and 
whether women achieve that success using other means from men. 

Variations in the objective indicators of academic success, namely 
examination results and speed, are primarily explained through variables 
which express capability or aptitude. This includes grade averages and 
the students' opinion of how difficult the subject is. In both areas we have 
found gender differences: women have lower grade averages than men 
for mathematics and science, and they experience their subject as more 
difficult and demanding. In the ~econd analysis, we recognize a characte
ristic of motivation which helps contribute to objective success, namely 
how important the student rates her or his field of study. We have noted 
no gender differences regarding this. As for the subjective measure of 
academic success, satisfaction with the subject chosen, it appears that 
the combination of motivation and well-being (in the form of a positive 
evaluation of the ambience and a feeling of belonging at the department) 
is relevant for both graduate and undergraduate students. Both groups of 
students show no gender differences as far as interest is concerned, but 
in expression of well-being, female undergraduates appear more satisfied 
than men, and the female technical engineering graduate students are 
more negative than the other women. 
Doubt in undergraduates is caused by a feeling that the field of study is 
relatively unimportant en comparatively difficult (motivation and aptitude). 
This is not the case with students who are close to attaining their final 
degree: for graduate students, doubt stems from a negative evaluation of 
contact with professors and fellow students. Our investigation shows that 
female graduate students are more often negative about their professors 
than men. 
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In conclusion, we have identified gender differences in several aspects of 
social behavior which make a relevant contribution to academic success. 
And yet it appears that female and male students are equally successful, 
even though women tend to have more doubts at the beginning of their 
academic careers. We can conclude from this that men and women have 
different means of attaining academic success. 

Our dissertation ends with seven conclusions about academic success 
and the social integration of women and men engineering students. 
* Shortly after embarking on the undergraduate course, differences 
between successful and unsuccessful students become apparent; 
successful students share a comparatively positive perception of the 
academic situation. 
* Gender differences in grade averages do not in the long run 
have an effect on academic achievement, because 1) grades do not 
reflect the capacities of men and women in the same way (women score 
lower than their ability and men score higher), or because 2) women's 
lower grades are compensated by their social behavior which is conducive 
to integration. 
* Female and male students have different means of integrating 
socially: women more often seek support within the direct academic circle. 
* In situations in which female students are the rare exception, it 
is a greater challenge for them to successfully complete their studies. 
* Under the influence of successful integration, gender differences 
wane and female and male students grow more alike in their behavior and 
attitudes. 
* Social integration is a process of interaction between the student 
and the academic context; because the different departments offer con
trasting settings, there are fairly constant differences between students 
(female and male) in the various department clusters. This applies to both 
women and men. 
* Differences between students at departments which contrast in 
the proportion of women represented, as, for example, expressed in the 
consistently low satisfaction of technical engineering students, can not 
only be attributed to the demanding character of the field, but also to the 
inherent minority position of women there. 
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We have come to the conclusion that while female and male students do 
not differ in their actual chances of passing exams, women do experience 
different obstructions from men. In fact, because of the male-dominated 
character of the university of technology, women encounter more 
obstacles than men. Women and men are dissimilar in their social con
tacts. Women find more support in their direct circle than men do and it 
is therefore particularly important for her that the setting is conducive to 
making social contacts. 
Women and men are unanimous in their opinions that the technical engi
neering departments are the most demanding and the students of those 
departments report the least satisfaction. The atmosphere at the 
university seems to matter more to women, yet the fact that they are 
represented in such small numbers contributes to that atmosphere. If it 
is true that a greater representation of women is good for the ambience 
at a university, then it is important that more women choose to study 
engineering. Their present minority position, however, does not prevent 
women from gaining pleasure ~nd fulfillment from their education, so that 
they are just as successful as men. 
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vragenlijst sociale studie-omgeving, december 1988 

interviewnummer: 
studierichting: 
inschrijfjaar: 

leeftijd: 
geslacht: 

lk wil je een aantal vragen stellen die betrekking hebben op de beleving van de sociale studie
omgeving. Daarbij komen achtereenvolgens de volgende onderdelen aan de orde: het studie
programma, de sfeer van de bouwkundige omgeving , de omgang met studenten en tenslotte de 
orngang met docenten. 

1. Wanneer heb je je P-diploma gehaald? 
jaar: maand: 

2. Ben je voor die tijd al aan het Doctoraal-programma begonnen? 
0 n.v.t. weet niet nee 2 ja, met ... vakken 

3. Vond je het indertijd belangrijk om snel je P-diploma te halen? 
0 n.v.t weet niet 1 nee 2 ja 
toelichting: 

4. Hoe denk je daar nu over? Wil je nog steeds (of nu wei) snel afstuderen? 
toelichting : 

5. Wil je reageren op uitspraken over het eerste studiejaar? 
Sa. het programma was duidelijk (heel duidelijk= S) 
Sb. het programma was zwaar (zwaar= S) 
Sc. er was voldoende studiebegeleiding (voldoende= S) 
Sd. je kreeg voldoende inzicht in het D-programma 
Se. je kon voldoende contacten met studenten leggen 
Sf. je kon voldoende contacten met docenten leggen 
Sg. het was voor mij een leuk studiejaar (leuk= S) 

2 3 4 s 
2 3 4 s 
2 3 4 s 
2 3 4 s 
2 3 4 s 
2 3 4 s 
2 3 4 s 

6. Kun je uitspraken over het studieprogramma op dit moment beantwoorden? 

7. 

8. 

6a. het programma is duidelijk (heel duidelijk= S) 1 2 3 4 S 
6b. het programma is zwaar (zwaar= S) 1 2 3 4 S 
6c. er is voldoende studiebegeleiding (voldoende= S) 1 2 3 4 S 
6d. je kunt voldoende contacten met studenten leggen 1 2 3 4 S 
6e. je kunt voldoende contacten met docenten leggen 1 2 3 4 S 

Zijn er vakken waar je veel moeite mee hebt? 
0 n.v.t. geen antwoord 1 nee 
toelichting : 

Aan welke onderwijsvorm 
8a. practicum 
8b. instructie 
8c. hoorcollege 
8d. werkcollege 
8e. projectwerk 
toelichting: 

geef jij de voorkeur? 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 

2 

1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 

ja 

2 ja 
2ja 
2 ja 
2 ja 
2ja 
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9. Heb je nog suggesties of ideeen waardoor het studieprogramma kan worden 
verbeterd? Wat vind je bijvoorbeeld van: 
9a. meer of minder verplicht programma 1 minder 2 zelfde 3 meer 
9b. meer of minder zelfstudie 1 minder 2 zelfde 3 meer 
9c. meer of minder studie in kleine groepjes 1 minder 2 zelfde 3 meer 
9d. meer of minder hoorcolleges 1 minder 2 zelfde 3 meer 
9e. meer of minder klassikaal onderwijs 1 minder 2 zelfde 3 meer 

10. Hoe gaat het met je studie? (5= heel goed) 2 3 4 5 

11. Heb je plezier in B/Bdk/EIN/W? (5= veel plezier) 2 3 4 5 

12. Vind je het leuk om student te zijn? (5= heel leuk) 2 3 4 5 

13. Overweeg je weleens om met je studie te stoppen of om over te stappen? 
(1= nooit overwogen; 5= heel serieus overwogen) 1 2 3 4 5 
toelichting: 

14. Ben je tevreden met je studiekeuze? (5= heel tevreden) 1 2 3 4 5 

15. Waarom heb je indertijd voor deze studie gekozen? 
toelichting: 

16. Is je motivatie ondertussen veranderd? (1 = nog steeds hetzelfde; 5= heel erg ver-
anderd)? 1 2 3 4 5 

17. Wat motiveert je het meeste om verder te gaan? 
toelichting: 

18. lk heb hier op kaartjes een aantal mogelijke antwoorden voor de vorige vraag 
staan, kun je deze op volgorde van belangrijkheid voor jouzelf leggen? 
(1 = laagste voorkeur; 6= hoogste voorkeur) 
Door te blijven studeren kan ik: 
18a. bezig zijn met een interessant vak 18d. straks interessant werk krijgen 
18b. mijzelf het beste ontwikkelen 18e. later goed de kosi verdienen 
18c. zelfstandig en onafhankelijk worden 18f. goede vrienden hebben 

19. Vind je het belangrijk jeD-diploma te halen? (5= heel belangrijk) 
1 2 3 4 5 

lk leg je nu drie vragenlijsten voor die betrekking hebben op de gebouwen waar je tijdens je 
studie gebruik van maakt. 
20. De eerste lijst heeft betrekking op het gebouw van jouw faculteit. 
21. De tweede lijst gaat over de kantine van jouw faculteit. 
22. De derde gaat over het auditorium. 

13. Ben je in het algemeen tevreden over de steer op deze universiteit? (5= heel 
tevreden) 1 2 3 4 5 

24. Denk je dat de steer op een technische universiteit verschilt van die op een 
'traditionele' universiteit? 
0 weet niet, geen mening 1 nee 2 ja 

25. Zou je het prettig vinden indien op de technische universiteit een grotere 
diversiteit aan studierichtingen zou bestaan? 
0 weet niet, geen mening 1 nee 2 ja 
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26. lk noem je nu een aantal kenmerken die nogal eens 
gebracht met de sfeer op een technische universiteit, 
hoeverre je die herkent? (5= zeer herkenbaar) 

in verband worden 
kun je aangeven in 

26a. de steer word! gekenmerkt door massaliteit 
26b. er heerst een grate uniformiteit 
26c. een technische opleiding is op doen gericht 
26d. veel mensen voelen zich eenzaam 
26e. er is te beperkte interesse voor zaken buiten de studie 
26f. het studieprogramma is inzichtelijk en duidelijk 
26g. er lopen hier veel mensen met oogkleppen rand 

2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 

27. Voel jij je op je gemak in het gebouw van je eigen faculteit? (5= zeer op 
gemak)? 1 2 3 4 5 

28. Als je een vergelijking maakt met de rest van de universiteit, voel je je dan 
prettiger op je eigen faculteit? 
1 minder prettig op eigen faculteit 3 prettiger op eigen faculteit 
2 neutraal. geen mening 4 veel prettiger op eigen faculteit 

29. Studeer je over het algemeen aileen of juist samen? 
0 n.v.t, niet gevraagd 

30. 

1 ik studeer meestal aileen 
2 sommige vakken doe ik ook buiten de TU samen met anderen 
3 ik studeer op met hetzelfde groepje 

Waar studeer je meestal? 
30a. thuis 0 n.v.t. 1 nee 
30b. bij anderen 0 n.v.t. 1 nee 
30c. op de faculteit 0 n.v.t. 1 nee 
30d. in de bibliotheek of leeszaal 0 n.v.t. 1 nee 
30e. elders, namelijk ..... 0 n.v.t. 1 nee 

31. Studeer je regelmatig (elke dag) of juist in pieken? 

2 ja 
2 ja 
2 ja 
2ja 
2ja 

0 geen antwoord, n.v.t. 2 ik probeer regelmatig te studeren 
1 ik studeer eigenlijk aileen met pieken 3 ik studeer heel regelmatig 

32. A Is je van het afgelopen collegejaar uitgaat, hoeveel tijd heb je dan gemiddeld 
per week op de faculteit doorgebracht? 
toelichting : 

33. Volg je respectievelijk 
33a. colleges 0 n.v.t. 1 aileen verplichte 
33b. instructies 0 n.v.t. 1 aileen verplichte 
33c. practica 0 n.v.t. 1 aileen verplichte 

2 sommige 
2 sommige 
2 sommige 

3 meestal 
3 meestal 
3 meestal 

34. Hoeveel tijd breng je gemiddeld per week door in de collegebanken? 
toelichting: 

35. En hoeveel tijd ben je bezig met practica of instructies? 
toelichting: 

36. Waar ben je meestal tussen de middag? 
36a. auditorium 
36b. gebouw van mijn faculteit 
36c. thuis 
36d. bij anderen of elders 

0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 

1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 

2ja 
2ja 
2 ja 
2 ja 
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37. Ga je weleens voor de gezelligheid naar de kantine van jouw faculteit? 
0 n.v.t. geen antwoord 3 tamelijk vaak 
1 (vrijwel) nooit 4 (vrijwel) altijd 
2 een enkele keer 

38. Hoe breng jij je pauzes door? 
0 n.v.t., geen antwoord 2 afwisselend samen met andere groepjes studenten 
1 ik ben meestal aileen 3 meestal met hetzelfde groepje studenten 

39. Hoe is het om een 8/Bdk/EIN/W student te zijn (5 = bevestigend)? 
39a. ik voel mij thuis op deze faculteit 1 2 3 4 5 
39b. ik voel mij een met de studenlen van mijn groep 1 2 3 4 5 
39c. de studenten Iaten je wei aan je lot over 1 2 3 4 5 
39d. de docenten Iaten je wei aan je lot over 1 2 3 4 5 
39e. tot de docenten heb je gemakkelijk toegang 1 2 3 4 5 

Een van de uiterlijke kenmerken van een technische universiteit is het geringe aantal vrouwen; 
daarover wil ik je nu graag wat vragen stellen. 
40. Ga je op de faculteit vaak met (andere) vrouwelijke studenten om? (5 = heel 

vaak)? 1 2 3 4 5 

41. Zou je willen dat er meer vrouwelijke studenten op jouw faculteit zijn? 
0 n.v.t. . geen antwoord 3 ik zou dat wei willen 
1 voor mij hoeft dat niet 4 ik zou dat heel leuk vinden 
2 geen mening. maakt geen verschil 

42. lk leg je nu een aantal uitspraken voor die betrekking hebben op de omgang 
met vrouwelijke en mannelijke studenten (1= mee oneens tot 5= mee oneens)? 
42a. Je praat gemakkelijker over studie-aangelegenheden met mannelijke studenten 
dan met vrouwelijke studenten. 1 2 3 4 5 
42b. Met vrouwelijke studenten bespreek je studieproblemen beter dan met mannen. 

1 2 3 4 5 
42c. Je praat met vrouwen gemakkelijker over persoonlijke zaken dan met mannen. 

1 2 3 4 5 
42d. He! is prettiger om samen met mannen te studeren dan met vrouwen. 

1 2 3 4 5 
42e. Je hebt met mannelijke studenten meer lol dan met vrouwelijke studenten. 

1 2 3 4 5 

43. Als je je contacten binnen en buiten je studie vergelijkt, ga je dan buiten de 
universiteit meer met vrouwen om dan daarbinnen? 
0 n.v.t. geen antwoord 2 even vaak 
1 op de universiteit minder dan daarbuiten 3 op de universiteit meer dan erbuiten 

44. Als je de afgelopen maand bekijkt, heb je toen veel contact met andere 

45. 

studenten gehad? (5= heel veel) 1 2 3 4 5 

Om wat voor contacten met andere studenten ging het? 
45a. studiegroepje 0 n.v.t 
45b. mede huisbewoners 0 n.v.t. 
45c. binnen studievereniging 0 n.v.t. 
45d. een bestuurlijke organisatie van de TUE 0 n.v.t. 
45e. bij de AOR of een studentenvereniging 0 n.v.t. 
45f. studentensportcentrum 0 n.v.t. 
45g. uitgaan in de stad 0 n.v.t. 
45h. anders. namelijk "" 

1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 

2 ja 
2 ja 
2 ja 
2ja 
2ja 
2ja 
2 ja 
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46. Als je dat zo vergelijkt, ga je dan buiten de universiteit net zo vaak met 
medestudenten om als binnen de universiteit? 
0 n.v.t. geen antwoord 2 even vaak 
1 op de universiteit minder dan daarbuiten 3 op de universiteit meer dan erbuiten 

lk geef je nu een aantal uitspraken die betrekking hebben op bepaalde aspecten van de 
studie, allen weergegeven op een vijf-punts-schaal. 
47. De studie is voor mij: 

47a. belangrijk 
47b. oninteressant 
47c. onplezierig 
47d. moeilijk 
47e. frustrerend 

48. idem voor mijn medestudenten 

2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 

49a. idem voor vrouwelijke studenten in het algemeen 
49b. idem voor mannelijke studenten in het algemeen 

50. Heb je naast je studie nog andere bezigheden? 
toelichting: 

51. Heb je hobby's waaraan je tijd besteed? 
toelichting: 

onbelangrijk 
interessant 
plezierig 
gemakkelijk 
niet frustrerend 

52. We hebben in de voorgaande vragen gesproken over andere bezigheden en 
hobby's, houd je genoeg tijd over voor je studie? 
0 n.v.t. geen antwoord 3 het is precies in evenwicht 
1 dat is een probleem 4 ja, meer dan genoeg 
2 meestal wei, maar niet altijd 

53. Als je jezelf vergelijkt met je studiegenoten, is er dan sprake van 
overeenstemming in tijdsbesteding en belangstelling voor zaken buiten de 
studie? Kun je de vergelijking in mate van minder of meer weergeven? 
53a. Heb je evenveel hobby's als zij? minder 1 2 3 4 5 meer 
53b. Besteed je evenveel tijd aan hobby's? minder 1 2 3 4 5 meer 
53c. Heb je evenveel politieke belangstelling? minder 1 2 3 4 5 meer 
53d. Besteed je evenveel tijd aan politieke participatie? 

minder 1 2 3 4 5 meer 
53e. Heb je evenveel culturele belangstelling?minder 1 2 3 4 5 meer 
53f. Besteed je evenveel tijd aan cultuur? minder 1 2 3 4 5 meer 
53g. Ben je even geinteresseerd in sport? minder 1 2 3 4 5 meer 
53h. Besteed je evenveel tijd aan sport? minder 1 2 3 4 5 meer 
53i. Heb je evenveel belangstelling voor sociale aangelegenheden? 

minder 1 2 3 4 5 meer 
53j. Besteed je evenveel tijd aan sociale bezigheden? 

minder 1 2 3 4 5 meer 
53k.Heb je evenveel belangstelling voor technische apparaten als auto's, motoren, 
versterkers en dergelijke? minder 1 2 3 4 5 meer 
531. Heb je even veel technische hobbies? minder 1 2 3 4 5 meer 
53m. Ken je net zoveel technische termen? minder 1 2 3 4 5 meer 

54. Nu zal ik bovenstaande uitspraken nogmaals herhalen, nu vraag ik je een 
vergelijking te maken tussen jezelf en technische studenten In het algemeen. 
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55. Kom je uit een technische familie: heb je van huis uit belangstelling voor 
techniek meegekregen? 

56. 

0 n.v.t. geen antwoord 
1 mijn familie heeft er niet speciaal belangstelling voor 
2 mijn familie is best geinteresseerd in techniek 
3 in mijn familie is grote belangstelling voor techniek 

Heeft een van je ouders een technisch beroep (gehad)? 
56a. vader 0 n.v.t. 1 nee 
56b. moeder 0 n.v.t. 1 nee 

2ja 
2ja 

57. Hoeveel broers en zusters heb je; heeft een van hen technische opleiding of 
beroep? 
57a. aantal broers .. 57b. aantal zusters ... 
57c. broers met technische opleiding 57e. zusters met technische opleiding 
57d. broers met technisch beroep 57f. zusters met technisch beroep 

Nu komen een aantal vragen die belrekking hebben op je prive-situatie in relatie tot je studie. 
58. Wat is je woonsituatie? 

1. alleenwonend 5. woongroep 
2. op kamers (bij hospita) 6. samenwonend 
3. in studentenhuis 7. bij ouders thuis 
4. in TU-studentenhuis 8. anders, namelijk 

59. Bestaat er wat jou betreft een strenge scheiding tussen je studie en prlve-
leven? (1= nauwelijks; 5= streng gescheiden) 1 2 3 4 5 

60. Praat je vaak over prive-zaken met studenten? (5= altijd) 2 3 4 5 

61. Praat je over je studie thuis of bij anderen? (5= aHijd) 2 3 4 5 

62. Hoeveel vrienden heb je buiten je studie om? 

63. Kun je in een percentage aangeven hoeveel van je vrienden hier studeren? 

64. Als je vrienden buiten je studie om hebt, hoe vaak zie je die? 
1. heel weinig 5. elke week 
2. eens in de 3 maanden 6. een paar keer per week 
3. elke maand 7. elke dag 
4. elke 2 a 3 weken 

65. Hoe vaak zie je gemiddeld bevriende studenten buiten de universiteit? 

66. 

1. heel weinig 5. elke week 
2. eens in de 3 maanden 6. een paar keer per week 
3. elke maand 7. elke dag 
4. elke 2 a 3 weken 

Waar ontmoet jlj je vrienden? 
66a. AOR of studentenvereniging 
66b. bij jou thuis 
66c. bij je vrienden thuis 
66d. sportcentrum of sportvereniging 
66e. uitgaan in de stad 
66f. bij ouders of in voormalige woonplaats 
66g. bij een vereniging of organisatie 

0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 
0 n.v.t. 

1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 
1 nee 

2ja 
2 ja 
2 ja 
2 ja 
2ja 
2 ja 
2ja 
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Nu wii ik graag wat vragen stellen over de omgang met docenten. 
67. Hoe zijn jouw contacten met docenten? (1= mee oneens; 

67a. De contacten zijn in het aigemeen persooniijk 
5= mee eens) 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

67b. De contacten zijn voorai inhoudeiijk 
67c. De contacten zijn beperkt tot het strikt noodzakeiijke 
67d. Docenten nemen je vragen doorgaans serieus 
67e. ik heb behoefte aan meer contact 

68. Zijn er docenten in het bijzonder met wie je een persoonlijk contact hebt? 
0 n.v.t. geen antwoord 3 ja, aitijd wei iemand 
1 nee, geen enkeie 4 ja, met enkeie 
2 wei gehad, maar nu niet meer 5 ja, met iedereen die ik nodig heb 

69. Heb je weieens moeite een vraag te stellen tijdens een college? 
0 n.v.t. geen antwoord 2 ja, daardoor ben ik weieens geremd 
1 nee, daardoor ben ik niet geremd 3 ja, daarom stei ik ook (haast) geen vragen 

70. Heb je weieens moeite een vraag te stellen aan een docent tijdens practica of 
instructies? 

71. 

0 n.v.t. geen antwoord 2 ja, daardoor ben ik weleens geremd 
1 nee, daardoor ben ik niet geremd 3 ja, daarom stel ik ook (haast) geen vragen 

Hoe is het buiten de colleges 
stellen aan een docent? 
0 n.v.t. geen antwoord 
1 ik heb daar nooit moeite mee 
2 ik ben dan minder geremd 

om, heb je dan weieens moeite een vraag te 

3 ik ben net zo geremd ais tijdens de les 
4 ik ben dan meer geremd 

72.a Niet iedereen heeft dezeifde ervaringen met docenten. Heb jij weieens het 
gevoei dat sommige docenten in het bijzonder jou niet serieus nemen? 
0 n.v.t. 1 nee 2 ja 

72.b Ken je andere studenten met dergeiijke ervaringen met docenten? 
0 n.v.t. 1 nee 2 ja 

73. Zijn er docenten die weieens om formeie redenen contact zoeken met jou? 
0 n.v.t. 1 nee 2 ja 

74. Ken je docenten die om informeie redenen contact gezocht hebben met jou? 
0 n.v.t. 1 nee 2 ja 

75. Zoek jijzeif weieens om informeie redenen contact met docenten? 
0 n.v.t. 1 nee 2 ja 

76. Spreek je weieens met docenten over bepaaide studieprobiemen? 
0 n.v.t. 1 nee 2 ja 

77. Ben je over het aigemeen tevreden over de contacten die je hebt met 
docenten? (5= heel tevreden) 1 2 3 4 5 

78. Heb je contact met de vrouweiijke docenten van jouw facuiteit? 
0 n.v.t. geen antwoord 3 ja, ik groet ze 
1 ik ken geen vrouwelijke docenten 4 ja, ik heb contact met ze 
2 nee, ik heb geen contact met ze 
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79. Zou je voor jezelf willen dat er meer vrouwelijke docenten op jouw faculteit 
waren? 
0 n.v.t., geen antwoord 3 ik zou dat wei willen 
1 voor mij hoeft dat niet 4 ik zou dat heel leuk vinden 
2 geen mening, maakt geen verschil 

80. Nu leg ikje een aantal uitspraken voor waarin vrouwelijke docenten vergeleken 
worden met mannelijke. (1= mee oneens; 5= mee eens) 
BOa. Je gaat gemakkelijker naar een vrouw toe dan naar een man. 

1 2 3 4 5 
SOb. Vrouwen geven prettiger les dan mannen. 1 2 3 4 5 
SOc. Je kan gemakkelijker over bepaalde studieproblemen praten met vrouwen dan 
met mannen. 1 2 3 4 5 
SOd. Het is eenvoudiger over persoonlijke aangelegenheden te praten met vrouwen 
dan met mannen. 1 2 3 4 5 

Dan wil ik nu nog enkele vragen stellen over het studentenleven. 
81. Hoe bevalt het studentenleven je in het algemeen? (5 = zeer goed) 

1 2 3 4 5 
82. Wat vind je er het meest plezierig aan? 

83. Wat vind je er het meest onplezierig aan? 

84. Toen je ging studeren had je waarschijnlijk een bepaalde voorstelling van het 
Ieven als student. Lijkt je Ieven nu er ook op, of is het juist heel anders 
geworden dan je dacht? 
0 n.v.t. geen antwoord 2 er zijn wei wat verschillen 
1 het is wei (zo ongeveer) als ik dacht 3 het is helemaal anders 

85. Hoe komt het dat je dat zo goed (of juist anders) had ingeschat? 

Tot slot een paar algemene vragen, allemaal op een 5-punts-schaal met 5= heel tevreden. 
86. Ben je tevreden met de keuze van Eindhoven als je studiestad? 

1 2 3 4 5 

87. En met de TUE als universiteit? 2 3 4 5 

88. En met je studierichting? 2 3 4 5 

Heb je tot slot nog opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit gesprek? 

Hartelijk bedankt voor je medewerking. 
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tabel 1.1 factoranalyse waardering studie-omgeving 

factor 1 factor 2 factor 3 

plezier studierichting .91 .05 -.02 

leuk student zijn .08 .90 .05 

tevreden studiekeuze .88 .08 .20 

tevreden sfeer universiteit .51 -.02 .48 

studentenleven bevalt .09 .91 -.03 

tevreden Eindhoven -.02 .08 .85 

tevreden TUE .32 -.08 .80 

tevreden studierichting .88 .14 .22 

inhoud factor studiekeuze studentenleven universiteit 
eigenwaarde 3.3 1.7 1.2 
Cronbach's alpha' .90 .64 .79 

1 De betrouwbaarheidsberekening is aileen uitgevoerd met variabelen die een relevante 

bijdrage leveren aan de nieuw samen te stellen variabele . 
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tabel 1.2 factoranalyse perceptie van studie 

factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 

programma duidelijk .69 .03 .04 .01 

programma niet zwaar .03 -.12 .85 -.08 

voldoende studiebegeleiding .73 -.01 .14 .05 

gaat geed met studie .14 .01 .79 .26 

belangrijk PP-diploma te halen .56 -.11 .03 -.46 

sfeer massaal .30 .26 -.38 -.11 

grote uniformiteit .23 .62 -.16 -.05 

opleiding op doen gericht .48 .02 .04 .19 

veel mensen eenzaam .12 .56 -.24 -.21 

beperkte interesse buiten studie -.24 .76 - .08 .08 

programma duidelijk en inzichtelijk .59 -.14 -.17 .20 

mensen met oogkleppen -.26 .80 .15 -.06 

op gemak eigen faculteit .15 -.15 .46 .51 

prettiger op eigen faculteit .11 .18 -.09 .71 

thuis op faculteit .05 -.21 .38 .72 

scheiding tussen studie en prive .11 -.22 .09 .53 

inhoud factor curri- techn. studie- thuis 
culum omgeving voortgang voelen 

eigenwaarde 3.2 2.2 1.8 1.3 
Cronbach's alpha .62 .66 .73 .66 
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tabel 1.3 factoranalyse activiteiten bij contacten 

factor 1 factor 2 factor 3 

frequentie contact vrouwelijke stud. -.04 -.08 .75 

meer contact vrouwen op universiteit -08 .34 .61 

frequentie contact studenten .43 -.65 -.00 

meer contact stud. buiten studie .68 .08 -.16 

praten over prive-zaken .66 -.18 .43 

praten over studie .49 .05 -.01 

contact met bevriende studenten .67 -.19 .16 

persoonlijk contact met docenten .24 -.13 .52 

moeite vraag stellen tijdens college .00 .71 -.14 

moeite vraag stellen tijdens practica .10 .77 -.05 

moeite vraag stellen buiten colleges -.01 .10 -.34 

inhoud factor mede- geremd vrouwelijke 
studenten docenten studenten 

eigenwaarde 2.4 1.4 1.3 
Cronbach's alpha .56 .41 
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tabel 1.4 factoranalyse perceptie van contacten 

factor 1 factor 2 factor 3 

voldoende contact studenten mogelijk .24 .72 .03 

voldoende contact docenten mogelijk .75 .24 -.04 

verbonden met studenten -.14 .59 -.20 

studenten Iaten je niet aan lot over -.09 .87 .09 

docenten Iaten je niet aan lot over .48 .62 -.01 

gemakkelijk toegang tot docenten .78 -.06 .09 

contact docenten persoonlijk .50 .19 -.25 

contact docenten inhoudelijk -.19 -.09 .78 

contact docenten beperkt -.49 -.31 .47 

docenten nemen je serieus .30 .09 .69 

behoefte meer contact met docenten -.49 .12 -.12 

tevreden over contact met docenten .77 .04 -.07 

inhoud factor docenten band docent en 
algemeen studenten inhoudelijk 

eigenwaarde 3.4 1.8 1.3 
Cronbach's alpha .76 .63 .38 
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22-3-1990 040-474488 

Halla, 

Graag willen wij je medewerking vragen bij ons onderzoek. 

Wij werken bij de groep Vrouw en Techniek van de vakgroep Psychologie 
en Taal in de Techniek van de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwe
tenschappen van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek heeft betrekking op aspecten van de studie omgeving, dat 
wil zeggen dat beleving en gedrag van studenten centraal staan in relatie 
met oordelen over het studie programma en studentenleven en de mate 
en inhoud van contacten met studenten en docenten. 

Een eerste explorerend onderzoek heeft plaatsgevonden op de TUE door 
middel van interviews met 77 studenten van vijf verschillende studierich
tingen. 
De tweede fase van het onderzoek is nu ingegaan. Hierbij wordt de 
medewerking gevraagd van ongeveer 150 eerstejaars studenten om een 
vragenlijst in te vullen. 

Ons verzoek aan jou luidt of je op korte termijn circa een half uur wilt 
besteden aan het invullen van deze vragenlijst. 
Binnenkort nemen we telefonisch contact met je op; we hopen dat je zin 
en tijd hebt om mee te werken. 

Met vriendelijke groeten, 

ir. Karin Overdijk 
projectleidster 

Dorothe Moonen 
projectmedewerkster 
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Bij vrijwel aile vragen kun je kiezen uit een aantal antwoord categorieen. Elk voorgedrukt 
antwoord is voorzien van een cijfer. Het is de bedoeling dat je bij de beantwoording van de 
vragen steeds het cijfer omcirkelt dat hoort bij het antwoord dat je wilt geven. 

1. Mijn studierichting is: 

2. Mijn leeftijd is: 

3. Mijn geslacht is 

4. Mijn vooropleiding is: 

1 Bouwkunde 
2 Bedrijfskunde 
3 Elektro I Natuurkunde I Werktuigbouwkunde 

1 18 jaar 
2 19 jaar 
3 20 jaar 
4 21 jaar 
5 ouder dan 21 jaar, namelijk .... 

1 vrouwelijk 
2 mannelijk 

1 gymnasium b 
2 atheneum b 
3 ongedeeld gymnasium 
4 ongedeeld atheneum 
5 anders, namelijk ... 

5. Wil je voor de ondergenoemde vakken aangeven of je er eindexamen in afgelegd hebt door 
het behaalde punt op de eindlijst te noteren? 

a Nederlands 
b Engels 
c Frans 
d Duits 

e wiskunde A 
f wiskunde B 
g natuurkunde 
h scheikunde 

6. Wil je hieronder de samenstelling van je ouderlijk gezin aangeven door middel van een cirkel 
voor jezelf en een kruis voor je eventuele zusters en broers. 

Voorbeeld: als jij een meisje bent en de oudste van het gezin, en een zusje en geen broers hebt vul je het op deze 
manier in: 

zusters 
broers 

zusters 
broers 

1e 2e 

1e 2e 

3e 4e Se 

3e 4e 5e 
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7. Het niveau van de laatst genoten opleiding van mijn (pleeg)ouders is: 

moeder 
weet niet 
lagere school 

vader 
weet niet 
lagere school 

a. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

lager beroepsonderwijs 
middelbare school 
middelbaar beroepsonderwijs 
hoger beroepsonderwijs 
universitaire opleiding 

b. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

lager beroepsonderwijs 
middelbare school 
middelbaar beroepsonderwijs 
hoger beroepsonderwijs 
universitaire opleiding 

Kun je met een kruisje aangeven of het wellicht een beta-opleiding betreft: 

c. .... ja, beta-opleiding d . .... ja, beta-opleiding 

B. Heb je zusters en broers die ook een beta-opleiding volgen of gevolgd hebben? 
a. aantal zusters met beta-opleiding: 
b. aantal broers met beta-opleiding: 

9. In mijn familie bestaat voor de studierichting die ik gekozen heb 
weinig belangstelling 1 2 3 4 5 veel belangstelling 

10. Bij mij thuis bestaat voor techniek in het algemeen 
weinig belangstelling 1 2 3 4 5 veel belangstelling 

11. Op dit moment woon ik: 1 in een .studentenhuis met aileen TU-studenten 
2 in een gemengd studentenhuis 
3 bij mijn ouders thuis 
4 op kamers 
5 anders, namelijk ...................... . 

12. De studie is voor mij op dit moment 
nogal onbelangrijk 1 2 3 4 5 

13. Met de studierichting die ik heb gekozen ben ik 
zeer ontevreden 1 2 3 4 5 

14. Voor mijzelf vind ik afstuderen binnen vijf jaar 
nogal onbelangrijk 1 2 3 4 5 

15. a. Heb je een vaste vriend of vriendin? 

b. Zo ja, hoe lang al? 

1 ja 
2nee 
.... jaar, .... maanden 

erg belangrijk 

zeer tevreden 

erg belangrijk 
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16. Stel je een groep voor van de twintig mensen die je beslist tot jouw kennissenkring zou 
(willen) rekenen. Kun je binnen deze groep de gevraagde procentuele verdelingen weergeven? 

Voorbeeld: Als de verhouding tussen vrouwen en mannen in je kennissenkring ongeveer 3 op 2 is. vul je in bij a: 
vrouwen I mannen: 60/40. 

Procentuele verdeling van mijn kennissenkring: % % 

a. vrouwen I mannen: 

b. TU-studenten I niet TU-studenten: 

c. onder de vrouwen: TU-studenten I niet TU-studenten: 

d. onder de mannen: TU-studenten I niet TU-studenten: 

e. tijdens middelbare school ontmoet I tijdens studie ontrnoet: 

17. Hoe vaak praat je over prive zaken met medestudenten? 
heel weinig 1 2 3 4 5 heel vaak 

18. Hoe vaak praat je over prive zaken met goede kennissen? 
heel weinig 1 2 3 4 5 heel vaak 

19. Hoe vaak praat je over prive zaken met je ouders of familie? 
heel weinig 1 2 3 4 5 heel vaak 

20. Hoe vaak praat je over studie aangelegenheden met medestudenten? 
heel weinig 1 2 3 4 5 heel vaak 

21 . Hoe vaak praat je over studie aangelegenheden met goede kennissen? 
heel weinig 1 2 3 4 5 heel vaak 

22. Hoe vaak praat je over studie aangelegenheden met je ouders of familia? 
heel weinig 1 2 3 4 5 heel vaak 

Onderstaande vragen hebben betrekking op contacten met studenten en goede 
kennissen bij activiteiten als sport, hobby e.d. Wil je op onderstaande schaaltjes 
de frequente van die contacten aangeven door het omcirkelen van een cijfer? 

NB: Studeren heeH hierbij betrekking op het voorbereiden van colleges, instructies en tentamens; 
bij hobby's gaat het met name om actieve bezigheden, zeals bijvoorbeeld muzlek maken, koken, 
knutselen, kleren maken of breien; 
denk bij ants panning meer aan passieve activ~e~en, zeals lezen, naar muziek luisteren, naar de bioscoop 
of schouwburg gaan, t.v. kijken of het ondemouden van sociale contacten; 
onder andere bezigheden kunnen bijbaantjes verstaan worden of bestuurswerkzaamheden voor 
studenten- of sportvereniging en dergelijke. 
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23. Contacten met vrouwelijke studenten 

1 = heel weinig 5= heel vaak 

a. studeren 2 3 4 5 
b. sport 2 3 4 5 
c. hobby 2 3 4 5 
d. ontspanning 2 3 4 5 
e. maaltijd 2 3 4 5 
f. anderE~ bezigheden 2 3 4 5 

24. Contacten met mannelijke studenten 

1 = heel weinig 5= heel vaak 

a. studeren 2 3 4 5 
b. sport 2 3 4 5 
c. hobby 2 3 4 5 
d. ontspanning 2 3 4 5 
e. maaltijd 2 3 4 5 
f. andere bezigheden 2 3 4 5 

25. Contacten met vrouwelijke goede kennissen 

1 = heel weinig 5= heel vaak 

a. studeren 2 3 4 5 
b. sport 2 3 4 5 
c. hobby 2 3 4 5 
d. ontspanning 2 3 4 5 
e. maaltijd 2 3 4 5 
f. andere bezlgheden 2 3 4 5 

26. Contacten met mannelijke goede kennissen 

1 = heel weinig 5= heel vaak 

a. studeren 2 3 4 5 
b. sport 2 3 4 5 
c. hobby 2 3 4 5 
d. ontspanning 2 3 4 5 
e. maaltijd 2 3 4 5 
f. andere bezlgheden 2 3 4 5 
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Kun je voor de volgende activiteiten aangeven hoeveel uur per week je er aan besteedt. 

27. sport: uur/week 

28. hobby's: uur/week 

29. ontspanning: uur/week 

30. andere bezigheden: uur/week 

31 . Wil je een gemiddelde collegeweek van februari 1990 in gedachten nemen en aan de hand 
daarvan met onderstaande lettercoderingen het weekprogramma invullen? 

K = 
p 
I = 
PR = 
ST = 

college 
practicum 
instructie 
projectwerk 
studeren 

s sport 
H hobby 
0 ontspanning 
M maaltijd 
OV= overige bezigheden 

NB: In onderstaande tijdvakken svp de voomaamste bezigheden invullen, bij voorkeur slechts Mn bezigheid. 
NB: Studeren heeft hierbij betrekking op het voorbereiden van colleges, instructies en tentamens; 

tijdvakken 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11 .30 

11.30-12.30 

12.30-13.30 

13.30-14.30 

14.30-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.30 

17.30-19.00 

19.00-21 .00 

21 .00-23.00 

bij hobby's gaat het met name om actieve bezigheden, zoals bijvoorbeeld muziek maken, koken, 
knutselen, kleren maken of breien: 
denk bij ontspanning meer aan passieve activ~e~en, zoals lezen, naar muziek luisteren, naar de bioscoop 
of schouwburg gaan, t.v . kijken of het onderhouden van sociale contacten: 
onder overige bezigheden kunnen bijbaantjes verstaan worden of bestuurswerkzaamheden voor 
studenten- of sportvereniging en dergelijke. 

maand. dinsd. woensd. donderd. vrijdag zaterd. zondag 
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Wil je voor de onderstaande dagen met behulp van de cijfercoderingen aangeven op welke 
plaats je de verschillende pauzes meestal doorbrengt? 

0= niet van toepassing 
1 = auditorium 
2= kantine faculteit 

WAAR 

32. ochtendpauze 

33. lunchpauze 

34. middagpauze 

3= elders faculteit 
4= thuis 
5= elders 

ma di woe do vrij 

Kun je voor dezelfde dagen met behulp van de coderingen opschrijven met wie je deze pauzes 
doorbrengt? 

0= niet van toepassing 
1= aileen 
2= meestal zelfde groepje 
3= meestal steeds verschillende 

WIE 

35. ochtendpauze 

36. lunchpauze 

37. middagpauze 

4= afwisselend aileen of met zelfde groepje 
5= afwisselend met zelfde of verschillende groepjes 

groepjes 

ma di woe do vrij 

Neem nogmaals een gemiddelde collegeweek in februari in gedachten. Wil je voor de 
verschillende dagen met behulp van de cijfercoderingen aangeven op welke plaats je studeert 
(hierbij moet studeren opgevat worden als het voorbereiden van colleges, instructies en 
tentamens). 

0= niet van toepassing 
1 = bibliotheek HG 
2= bibliotheek faculteit 

WAAR 

38. 

ma di 

3= elders faculteit 
4= thuis 
5= elders 

woe do vrij 
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Kun je vervolgens met de onderstaande codes aangeven met wie je studeert op deze dagen. 

0= niet van toepassing 
1= aileen 
2= met een studiegenoot 

WIE 

39. 

ma di 

3= soms met anderen 
4= helft van de tijd aileen, andere helft met anderen 
5= meestal met anderen 

woe do vrij 

40. Wil je door het omcirkelen van een cijfer op onderstaande schaaltjes aangeven hoe 
regelmatig je studeert. 

a. eerste helft trimester 

b. tweede helft trimester 

c. tentamenperiode 

1 = heel onregelmatig 

2 

2 
2 

3 
3 

3 

4 

4 

4 

5= zeer regelmatig 

5 

5 

5 

41. Wil je op de volgende schaaltjes door het omcirkelen van een cijfer aangeven of je weleens 
overwogen hebt om de studie te staken of om naar een andere studierichting over te stappen. 

1 = nog nooit 5= heel vaak 

a. studiestaking 2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 b. overstap 

42. Als je wei eens staking of overstap overwogen hebt, hoe intensief was dat dan? 
1 =oppervlakkig 5=heel serieus 

a. studiestaking 2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

O=n.v.t. 
O=n.v.t. b. overstap 

43. Voel jij je tijdens een college weleens geremd om de docent vragen te stellen? 
eigenlijk nooit 1 2 3 4 5 zeer geregeld 

44. Voel jij je tijdens practica en instructies weleens geremd om de docenten vragen te 
stellen? 

eigenlijk nooit 2 3 4 5 zeer geregeld 

45. Heb je weleens het gevoel dat bepaalde docenten je niet serieus nemen? 
eigenlijk nooit 1 2 3 4 5 zaer geregeld 

46. Spreek je weleens medestudenten die vinden dat docenten hen niet serieus nemen? 
eigenlijk nooit 1 2 3 4 5 zeer geregeld 
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4 7. Kun je hieronder de resultaten weergeven van de tentamens die je tot nu toe hebt afgelegd? 

naam vak resultaat 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Hieronder volgen een aantal uitspraken die betrekking hebben op diverse aspecten van de studie 
omgeving. Het is de bedoeling dat je je eerste reactie weergeeft door het cijfer te omcirkelen dat 
jouw mening het beste weergeeft. 

48. De steer op mijn faculteit is erg plezierig. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

49. Contacten met docenten zijn in het algemeen persoonlijk. 
heiemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

.50. Het studleprogramma is heel duidelijk. 
helemaal mee oneens 1 2 3 · 4 5 helemaal mee eens 



Bijlage 2: jongerejaars 

51. Er zijn meer dan voldoende vrouwelijke studenten op mijn faculteit. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

52. Eindhoven stelt als studentenstad niet veel voor. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

53. Er is voldoende gelegenheid om contacten met docenten te leggen. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

54. Binnen vijf jaar afstuderen is in mijn studierichting haast onmogelijk. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

55. Het gaat erg goed met mijn studie. 
helemaal mee oneens 2 3 4 5 helemaal mee eens 

56. Op mijn eigen faculteit is het veel prettiger dan op de rest van de universiteit. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

57. Het studentenleven valt flink tegen. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

58. Contacten met docenten zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

59. De studierichting die ik gekozen heb is op dit moment zeer interessant. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 
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60 . Mijn studierichting is vergeleken met andere universitaire opleidingen erg gemakkelijk. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

61. Er is onvoldoende studiebegeleiding. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

62. Er is voldoende gelegenheid om contacten met andere studenten te leggen. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

63. De steer op de TUE is zeer onplezierig. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 

64. Het studieprogramma is erg zwaar. 
helemaal mee oneens 2 3 4 5 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

65. Er mogen best meer mannelijke studenten op mijn faculteit zijn. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

66. Aan mijn studierichting beleef je weinig plezier. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 
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67. De studie is voor studenten het belangrijkste. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

68. Docenten Iaten je meestal aan je lot over. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

69. Het is erg jammer dater niet meer vrouwelijke docenten zijn. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

70. Er zij11 docenten op mijn faculteit die studenten niet serieus nemen. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

71. Met de studenten van mijn groep bestaat een hechte band. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

72. De TUE is een uitgesproken goede universiteit. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

73. Medestudenten Iaten je aan je lot over als je het moeilijk hebt. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

74. Er is behoefte aan meer contact met docenten van mijn faculteit. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 helemaal mee eens 

75. De steer op mijn faculteit is erg onpersoonlijk. 
helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 

76. Het is erg leuk om student te zijn. 
helemaal mee oneens 2 3 4 5 

helemaal mee eens 

helemaal mee eens 

Als je op- of aanmerkingen hebt naar aanleiding van bovenstaande vragen kun je die hieronder 
kwijt. 

Vergeet svp niet de laatste pagina in te vullen. 
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Dit onderzoek is longitudinaal van opzet. Dat betekent dat we aile deelnemers over een jaar 
weer (proberen) te benaderen met het verzoek een vergelijkbare vragenlijst in te vullen. Het 
achterliggende idee is dat op deze manier de studie voortgang in verband kan worden gebracht 
met aspecten van de studie omgeving. 

Gezien het bovenstaande willen we jullie vragen om je naam, ad res en collegekaartnummer hier
onder in te vullen, zodat we over een jaar weer contact kunnen opnemen. 

Uiteraard worden aile gegevens vertrouwelijk verwerkt, maar strikte anonimiteit kunnen we dus 
niet garanderen. 

lndien je onoverkomelijke bezwaren hebt tegen het invullen van je persoonlijke gegevens kun 
je dat natuurlijk achterwege Iaten. Voor ons zou dat echter betekenen dat de onderzoeksopzet 
wezenlijk verandert. 

naam: 
ad res: 
postcode en plaats: 
collegekaartnummer: 
studierichting: 

Hartelijk bedankt voor je medewerking en tot over een jaar. 
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tabel 2.1 factoranalyse eerstejaars domein 2: perceptie van studie 

factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 

steer faculteit plezierig .74 -.35 .27 .01 

studieprogramma duidelijk -. 19 -.09 .59 -.05 

Eindhoven niet veel -.01 .42 -.21 -.31 

afstuderen in 5 jaar onmogelijk .38 .06 -. 22 .62 

gaat goed met studie .12 .04 .24 -.54 

eigen faculteit prettiger .76 -.00 -.14 -.11 

studentenleven valt tegen -.09 .70 -.21 .01 

studierichting interessant .24 .04 .57 -.10 

studierichting gemakkelijk .20 .13 -.19 -.63 

onvoldoende studiebegeleiding -.16 -.38 -.02 .28 

steer universiteit onplezierig -.24 .50 -.37 -.01 

studieprogramma zwaar -.03 .20 .13 .72 

studie weinig plezierig -.43 .13 -.54 .12 

studie het belangrijkste .04 .59 .34 .14 

TUE goede universiteit .05 -.11 .58 .16 

steer faculteit onpersoonlijk -.65 .03 -.16 .04 

leuk student te zijn .20 -.62 .05 -.16 

inhoud factor steer stud.- univer- zwaar 
Ieven siteit 

eigenwaarde 3.1 1.9 1.6 1.4 
Cronbach's alpha .68 .46 .55 .56 
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tabel 2.2 factoranalyse tweedejaars domein 2: perceptie van studie 

factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 

sfeer faculteit plezierig .71 .02 -.03 .23 

studieprogramma duidelijk -.12 .02 .49 .47 

Eindhoven niet veel -.02 -.31 .51 -.43 

afstuderen in 5 jaar onmogelijk .21 .68 -.10 -.26 

gaat goed met studie .34 -.58 .01 -.29 

eigen faculteit prettiger .67 .07 -.14 -.09 

studentenleven valt tegen -.23 .09 .77 -.13 

studierichting interessant .47 .07 .28 .16 

studierichting gemakkelijk .10 -.69 .06 -.02 

onvoldoende studiebegeleiding -.40 .14 .10 .19 

sfeer universiteit onplezierig -.30 .21 -.02 -.57 

studieprogramma zwaar .14 .80 .15 -.11 

studie weinig plezierig -.72 -.00 .06 -.13 

studie het belangrijkste .07 -.08 .62 .25 

TUE goede universiteit .12 -.03 .01 .68 

sfeer faculteit onpersoonlijk -.65 -.00 .08 -.10 

leuk student te zijn .50 -.08 -.48 .20 

inhoud factor sfeer zwaar stud.- univer-
Ieven site it 

eigenwaarde 3.2 2.1 1.8 1.4 
Cronbach's alpha .72 .64 .56 .41 
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tabel 2.3 factoranalyse eerstejaars domein 4: perceptie van contacten 

factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 

contact met docenten persoonlijk .73 .09 -.04 -.05 

voldoende vrouwelijke studenten .10 .79 .01 .03 

voldoende kans contact met docenten .72 .02 -.16 .16 

contact docenten beperkt -.70 .03 -.01 .06 

voldoende kans contact met stud. .08 .24 -.15 .66 

best meer mannelijke studenten -.03 .81 .08 .17 

docenten Iaten je aan lot over -47 .18 .47 -.09 

jammer weinig vrouwelijke docenten .09 -.57 .40 .02 

docenten nemen stud. niet serieus .02 -.06 .76 -.17 

hechte band met studenten .10 .04 .39 .64 

medestudenten Iaten je aan lot over .11 .07 .30 -.69 

behoefte meer contact met docenten -.27 -06 .51 .02 

inhoud factor toegang sekse- contact band 
docent verh. docent stud. 

eigenwaarde 2.3 1.8 1.3 1.2 
Cronbach's alpha .63 .63 .39 .40 
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tabel 2.4 factoranalyse tweedejaars domein 4: perceptie van contacten 

factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 

contact met docenten persoonlijk .74 .06 -.01 .07 

voldoende vrouwelijke studenten .07 .08 .25 .83 

voldoende kans contact met docenten .58 -.45 .11 -.05 

contact docenten beperkt -.64 -.11 -.06 -.12 

voldoende kans contact met stud. -.03 -.43 .60 -04 

best meer mannelijke studenten .17 -.07 -.12 .81 

docenten Iaten je aan lot over -.66 .05 -.07 .00 

jammer weinig vrouwelijke docenten .29 .37 -.10 -.38 

docenten nemen stud. niet serieus .13 .63 -.02 -.10 

hechte band met studenten .10 .14 .78 -.02 

medestudenten Iaten je aan lot over -.07 .01 -.69 -.17 

behoefte meer contact met docenten -.18 .80 .06 .10 

inhoud factor toegang contact band sekse-
docent docent stud. verh. 

eigenwaarde 2.2 1.6 1.5 1.3 
Cronbach's alpha .60 .45 .52 .60 
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tabel 2.5 Gestandaardiseerde regressiecoefficienten van eerste slap in analyse van afhankelijke 
variabelen:P-examen, waardering, twijfel (alledrie mm1=169) en studietempo (mm3: n=126). 

afhankelijke variabelen 

P-examen waarderins twijfel tem[!O 

domein 1: 
regelmaat studeren .06 .08 -.06 -.08 

domein 2: 
belang studie .23 .38 ... -.30 ... -.33 
belang afstuderen -.07 .02 -07 -.10 
sfeer faculteit .04 .20 .03 .00 
zwaarte studie *** -.39 -.13 *** .26 .26 
studentenleven -.01 -.12 .08 -.03 
universiteit -.07 .08 -.14 .03 

domein 3: 
studiezaken medestud. .07 -.13 .09 -.25 
studiezaken familie .10 -.07 -.00 -.03 
contact vrouw. stud. -.09 -.07 .02 -.02 
contact man. stud. -.08 -.04 .02 -.13 
vrienden: % vrouwen .12 -.02 .17 .04 
vrienden: % medestud. -.03 -.04 .05 .01 
vrienden: % mid. sch. .02 -.02 -.12 .01 
gererr.<:l vragen stellen .03 -.09 .06 -.13 

domein 4: 
doc. niet serieus -.01 * -.16 .03 .08 
toegang docent .13 .04 .11 -.06 
contact docent .00 -.07 .12 .04 
band studenten -.01 .13 -.12 -.13 
sekseverhouding -.01 .03 -.04 .16 

verkl. variantie R2 .19 .23 .20 .22 
F (df) 16.9 (2,143) 14.0 (3,141) 11 .8 (3, 142) 9.9 (3.104) 

• p<.05 ** p<.01 *** p<.001 
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Tabel2.6 Gestandaardiseerde regressiecoefficienten van afhankelijke variabelen: verschilscores 
tussen mm2 en mm1 in waardering en twijfel (mm2, n=120), en studietempo (mm3: n=120) 

sekse 
studiecluster 

veranderingen dome in 1: 
regelmaat studeren 

veranderingen domein 2: 
belang studie 
belang afstuderen 
steer faculteit 
zwaarte studie 
studentenleven 
universiteit 

veranderingen domein 3: 
studiezaken medestud. 
studiezaken familie 
contact vrouw. stud. 
contact man. stud. 
vrienden: % vrouwen 
vrienden: % medestud. 
vrienden: % mid.sch. 
geremd vragenstellen 

veranderingen domein 4: 
doc. niet serieus 
toegang docent 
contact docent 
band studenten 
sekseverhouding 

achtergrond: 
leeftijd 
cijfer talen 
cijfer exacte vakken 

verkl. variantie R2 

F (dV 

• p<.05 •• p<.01 ••• p<.001 

ontwikkelingen 

waardering 

.03 

.14 

.01 

.08 

.00 

.26 

.00 
-.09 
-.11 

.11 . -.19 
-.13 
-.10 
-.04 
-.06 
-.06 
-.29 

-.15 
-.02 
-.11 
-.15 
.03 

-.03 
-.04 
.01 

.24 
10.1 (3,94) 

variabelen 

twijfel studietempo 

-.01 -.03 
-.03 .06 

.16 -.08 

-.28 . -.20 
-.04 .01 
-.12 .05 
.11 . -.24 
.08 -.00 
.14 -.02 

-.04 -.13 
.24 -.07 

-.26 -.00 
.03 .08 

-.03 -.04 
-.02 . .18 
-.09 .03 ... .43 .04 

-.1 0 .09 
-.11 -.09 
.12 .12 

-.14 -.01 
-.13 .03 

-.00 -.03 
.10 -.15 
.05 ••• -.53 

.33 .48 
11 .7 (4,94) 19.6 (4,86) 
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curriculum vitae 
Karin Overdijk (1955) behaalde haar eindexamen HBS-B in 1972 aan het 
Lorentz Lyceum te Eindhoven en begon daarna aan de studie Bouwkunde 
op de Techische Universiteit aldaar. Na haar afstuderen in 1982 als 
Architectonisch en Stedebouwkundig Ontwerper heeft ze zich bezig 
gehouden met activiteiten op het gebied van vrouwen, bouwen en wonen. 
In 1984 volgde een aanstelling bij het samenwerkingsorgaan van de TUE 
en de Katholieke Universiteit Brabant om de tentoonstelling 'de ZIJ-kant 
van bouwen' te organiseren. In 1985 kwam zij als universitair docent 
vrouwenstudies in dienst bij de groep Vrouw en Techniek van de faculteit 
Wijbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de TUE. Na de geboorte 
van haar eerste kind in 1987 werd -in het kader van reorganisatie
besloten het zwaartepunt van haar werkzaamheden van coordinerende 
taken te verplaatsen naar onderzoek over studieloopbanen van techniek
studenten. Ook na de geboorte van haar andere kinderen in 1989 en 
1992 zijn deze activiteiten gecontinueerd. 



Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

'ONDERWEG OP DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT; 
een onderzoek naar studieloopbanen van 

vrouwelijke en mannelijke studenten' 

1 Een hecht sociaal netwerk in de studie-omgeving bevordert soci
ale integratie aan de universiteit. Vrouwelijke techniekstudenten 
maken meer gebruik van dit middel dan mannelijke. 

dit proefschrift 

2. Gaandeweg de opleiding treden nauwelijks veranderingen op in 
de mate van twijfel over de studiekeuze die studenten rapporte
ren . Het karakter van de twijfel verandert echter wei : bij jongere
jaars heeft deze meer betrekking op de inhoud van de studie, bij 
ouderejaars op de aard van de sociale contacten. 

dit proefschrift 

3. Door de druk op het studietempo op te voeren, vermindert de tijd 
die studenten aan sociale contacten kunnen besteden, zodat het 
proces van sociale integratie belemmerd wordt. Dit heeft een 
nadelige invloed op studiesucces. 

4. Gezien de invloed van ideologische voorkeuren op de verdeling 
van huishoudelijk werk tussen partners, blijft het zin hebben om 
aan een mentaliteitsverandering te werken. Daarbij dient niet 
aileen aandacht te worden gegeven aan de positie van vrouwen, 
maar uitdrukkelijk ook aan de positie van mannen in de maat
schappij. 

Van der Lippe, van Doorne-Huiskes & Siegers; 

Het aandee/ van mannen in huishoude/ijk werk. 
Mens en Maatschappij , 1993, 68, 2, 133-153. 



5. Vrouwen en mannen onderscheiden zich in hun verhouding tot 
de ruimte: hoe ze die gebruiken, plezier eraan beleven, hoe ze 
zich haar voorstellen en dientengevolge oak, hoe ze haar ont
werpen. 

Coppola Pignatelli ; De weg naar een andere ruimtelijke logica. 
in: Overdijk; Vrouwen, mannen en gebouwde omgeving. 

dictaat TUE 7U730, 108-114. 

6. Het belang van vrouwenstudies op een technische universiteit 
wordt bevestigd door het gering aantal vrouwelijke studenten en 
stafleden in een technische instelling. 

7. Overal waar voorkomt dat vrouwelijke of mannelijke werknemers 
hun voortijdig vertrek van een vergadering excuseren met de uit
spraak dat ze de auto moeten ophalen bij de garage en niet toe
geven dat ze hun kinderen moeten ophalen bij het kinderdagver
blijf, is het met de emancipatie slecht gesteld. 

8. Door meisjes en jongens in het VWO gescheiden les te geven in 
exacte vakken, zullen sekseverschillen bij de samenstelling van 
het vakkenpakket verkleinen. 

9. Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochteren 
van 's Ievens hunkering naar zichzelf. Zij komen door je, maar 
zijn niet van je, en hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe. 

Ghibran; De Profeet. 
Den Haag: Miranda, p21. 

10. Het ontbreken van meldingen over seksuele intimidatie op uni
versiteiten betekent niet dat deze klachten niet voorkomen, maar 
is eerder een bewijs van gebrek aan vertrouwen in een serieuze 
afwikkeling daarvan. 

Van den Bergh & Overdijk; 

notitie 'Ongewenste intimiteiten'. TUE, 1994. 

11. Sociaal wetenschappelijk onderzoek verrichten met een Bouw
kunde achtergrond is als metselen met een stapel papier. 

Karin Overdijk 
Eindhoven, 12 juni 1995 


