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Voorgeschiedenis 

In juli 1973 ontving de Groep Onderwijsresearch van het Bestuur van de 

afdeling Elektrotechniek het verzoek een onderzoek te doen naar het be

reiken van de doelstellingen van het experimentele projekt Autodidaktos, 

teneinde hieraan beleidsgegevens te kunnen ontlenen omtrent het voort

zetten van dit praktikum. 

Dit experimentele praktikum bestaat sinds 1970 en tracht d.m.v. de 

projectonderwijsmethode eerstejaarsstudenten kennis te laten maken 

met de elektrotechniek. De studenten kunnen in principe kiezen 

tussen dit experimentele praktikum en een "klassiek" natuurkunde

praktikum, waarin aan de hand van een vastgelegde reeks proefopstellingen 

wordt getracht de studenten voor te bereiden op experimenteel fysisch 

onderzoek. 

In hetop het verzoek volgend over leg werd besloten dat het onderzoek 

zich zou toespitsen op doelstellingen van Autodidaktos (A.D.). welke 

verschillen van die van het natuurkundepraktikum (Na.P). 

In een aantal bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van de staf Auto

didaktos en de Groep Onderwijsresearch, in aanwezigheid van de onderwijs

koordinator van de afdeling E, zijn deze doelstellingen nader gekonkreti

seerd. 

Vertegenwoordigers van de staf natuurkundepraktikum zijn in de gelegen

gesteld kritiek hierop te leveren. 

Daarnaast werd het wenselijk geacht de P-resultaten van praktikumgroepen 

uit voorgaande jaren te evalueren. 

Hoewel in het onderzoek niet aIle doelstellingen in al hun facetten 

gemeten zijn, voIgt hier de in september 1973 opgestelde lijst van as

pekten waarvan verwacht werd dat AD-studenten hieraan beter zouden vol

doen dan Na.P-studenten. 
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1. medeverantwoordelijkheid 

- bereidheid tot participatie in kommissies buiten AD 

zorgvuldig omgaan met apparatuur 

- afwerken van opdrachten 

- onderlinge samenwerking 

2. kennis van de afdeling 

- struktuur van de afdeling E 

kennis van gebouwen en dienstverlenende instanties 

- bekendheid met staf en ouderejaars 

~ intensief en doelmatig gebruik van de bibliotheek 

3. integratie theorie-praktijk 

- waarde van de theorie voor de praktijk onderkennen 

- inzicht hebben in het nut van andere vakken voor de E-studie 

- expliciet maken van normen, vooronderstellingen en gewoonteresultaten 

in technische problemen 

4. motivatie 

- expliciet maken van een studiemotivatie 

een goede studiemotivatie hebben 

- in een vroeg stadium geschiktheid voor de E-studie onderkennen 

- plezier in elektrotechnisch bezigzijn 

5. sociaal aspekt 

goed inzicht in het eigen funktioneren (afstand kunnen nemen van zichzelf) 

gericht zijn op het verkrijgen van goede onderlinge samenwerkingsrelaties 

(werken in teamverband) 

- weinig eenzaamheidsgevoelens 

- durven bespreken van eigen studieproblemen 

6. kreativiteit individueel 

- zelfstandig kunnen formuleren van technische probleemstellingen 

- niet gericht zijn op standaardoplossingen van technische problemen 

het kunnen genereren van alternatieve oplossingen 

7. kreativiteit groep 

- het kunnen kiezen van onderwerpen om als groep aan te werken 

in groepsverband op inventieve wijze technische problemen kunnen oplossen 

in groepsverband op inventieve wijze sociale problemen kunnen oplossen 
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8. verbreding en verdieping van kennis 

- bereid zijn leerstof uit andere dan de gedoceerde eerstejaars 

vakken te raadplegen 

- kennis van leerstof die niet tot het normale eerstejaarsprogramma 

behoort 

9. maatschappelijke konsekwenties 

- relaties kunnen l~ggen tussen elektrotechniscne probleemgebieden 

en de maatschappelijke problematiek 

10. kommunikatie 

mondelinge en schriftelijke vaardigheid in kommunikatie in elektro

technische aangelegenheden 



1.0pzet van het onderzoek 

Gezien de zeer korte voorbereidingstijd werd besloten dat de beida 

praktikumgroepen Autodidaktos en Natuurkunde aan het eind van het kursus

jaar met elkaar vergeleken zouden worden op een aantal tests. 

Om de effekten van de praktika op de studieresultaten op langere termijn 

na te gaan, zijn verder de studieresultaten van de praktikumgroepen van de 

jaren 1971/1972 en 1972/1973 geanalyseerd, aangezien de huidige opzet 

van Autodidaktos en het Natuurkundepraktikum een grote mate van overeenkomst 

vertoont met de opzet in de twee voorafgaande jaren.De in het onderzoek 

gebruikte evaluatie-instrumenten worden hieronder kort omschreven. 

Achter ieder instrument voIgt tussen haakjes een verwijzing naar de 

geoperationalizeerde doelstellingen(zie 'pag.2,3). De volledige tekst van 

de voorgelegde instrumenten is te vinden in de bijlage. 
1.1. Studie-motivatie vragerifIjst .l:!.r 

Deze door de Groep Onderwijsresearch ontwikkelde vragenlijst (Meuwese 

en Crombag, 1964) bestaat uit 28 uitspraken,die door de student met 

Itwaar" of "niet waar" beantwoord moet worden. 

De in het validatie-onderzoek gevonden testbetrouwbaarheid, berekend 

volgens de testhalveringsmethode, bedroeg 0,79, hetgeen bevredigend 

genoemd kan worden. 

1.2. Een aantal clusters uit de vragenlijst studeergedrag en studieomgeving. 

In het onderzoek zijn 3 clusters uit deze door Geensen (Geensen en !1euwese 

1968, Geensen 1970 en 1972) ontwikkelde vragenlijst gebruikt n.l.: 

aantal uitspraken betrouwb. 
a. duidelijkheid 1. van in forma tie 

over studeren (2) 5 .65 

b. houding t.o.v. samen voorbe-

reiden van tentamen (5) 4 .78 

c. stof buiten het programma be-

studeren (8) 4 .63 

De vermelde betrouwbaarheden zijn ontleend aan een onderzoek van Gaff, 

Crombag en Chang (1973). 

De studenten moeten op een 7-puntsschaal aangeven in hoeverre zij de 

uitspraken op hun situatie van toepassing achten. 

1.3. persoonlijkheidsvragenlijst(5) 

Hiervoor is gebruik gemaakt van 74 door Dymond {19541 geselekteerde uit

spraken uit de Chicago-Q-Sort van Butler & Haigh (1954). De helft van 

deze uitspraken is positief geformuleerd {ltik voel me lekker"}, de helft 
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negatief ("ik ben verward"). De uitspraken dienen tweemaal beoordeeld 

te worden op een 7-puntsschaal: de eerste maal gaat men na in hoeverre 

de uitspraken van toepassing zijn op hoe men zichzelf ziet (de zoge

naamde zelf-score), de tweede maal moet men aangeven in hoeverre de 

uitspraken van toepassing zijn op het ideaal, dat men van zichzelf 

heeft (ideaal zelf-score). 

De uiteindelijke score is dan het verschil tussen de zelf-score en de 

ideaal zelf-score, gesommeerd over aIle uitspraken. 

Naarmate deze verschilscore lager is, kan men van de betreffende per

soon stellen dat hij "minder van zichzelf vervreemd is", of "zichzelf 

meer aksepteert",vandaar de in dit rapport gebruikte term zelf-akseptatieskorE 

De test is gebaseerd op de ideeen van Carl Rogers (zie bijvoorbeeld 

Rogers (1961). In verscheidene onderzoekingen is gebleken dat de ver

schilscore tussen zelf en ideaal-zelf daalt bij deelnemers aan groeps

gerichte trainingen (zie Peters, 1970). 

Voorts is uit de zelf-scores overeenkomstig de procedure van Turner & 

Van der Lippe (1958) een psychologische aanpassingsscore berekend door 

het aantal positief beoordeelde positieve uitspraken en het aantal ne

gatief beoordeelde negatieve uitspraken bij elkaar te tellen. De uit de re

sUltaten van dit onderzoek berekende betrouwbaarheid volgens de test

halveringsmethode bedraagt .90 voor deze score. 

1.4. Produktiviteit van ideeen ~6) 

Een belangrijke faktor bij de individuele kreativiteit is het kunnen 

produceren van ideeen. 

In dit onderzoek werden aan de studenten een vijftal vragen voorgelegd 

waarop zij in 30 minuten zoveelmogelijk originele antwoorden moestenbedenker 

Deze vragen die op technisch terrein lagen, waren in overleg met ir. 

J.A. Schot en ir. M. Steffelaar samengesteld. 

Een opgave bleek niet bruikbaar, zodat de analyse betrekking heeft 

op 4 vragen. 

Als maat voor de produktiviteit is genomen het totaal aantal ant

woorden op de 4 opgaven • 

. Het scoren van de antwoorden op hun originaliteit kon wegens het niet 

bereiken van een sluitend stelsel kriteria niet uitgevoerd worden. 

Uit onderzoek van Vaags (1972) kan echter gekonkludeerd worden dat 

het aantal suggesties vaak gerelateerd is aan het aantal originele 

suggesties op dit type vragen. 
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Ook is getracht de mate van maatschappelijke relevantie van de antwoor

den te scoren. Ook hier deden zich echter problemen voor bij het vast

stellen van de kriteria. Een voorlopige poging wees echter niet op dui

delijke verschillen tussen de beide praktikumgroepen. 

1.5. Groepstaak "overleven op de maan" (7) 

Deze groepsoefening wordt gebruikt om de effektiviteit van het nemen 

van beslissingen in groepsverband te evalueren. 

De gebruikte taak is een vertaalde versie van het"NASA Moon Survival 

" Problem dat ontwikkeld is door Hall (Hall 1963, Hall & Watson, 1970). 

De groepsleden moeten, eerst individueel, daarna als groep, 15 voor

werpen die bij een noodlanding op de maan van een ruimtevaartuig in

takt zijn gebleven, in volgorde van belangrijkheid zetten met betrek

king tot het nut dat die voorwerpen hebben om een rendez-vouspunt, 

280 km. van de landingsplaats te bereiken. 

NASA-specialisten hebben voor dit probleem een optimale volgorde vast

gesteld, zodat een objektief kriterium voor de kwaliteit van de oplos

singen beschikbaar is. 

Door de individuele rangordeningen te vergelijken met de groepsrangorde-

ning kunnen maten berekend worden, die de effektiviteit van het 

groepsbeslissingsproces weergeven. Naast de objektieve kwaliteit van 

~groepsoplossinq, uitgedrukt als diskrepantie tussen groepsprodukt 

en NASA-volgorde zijn berekend 

Groepskreativiteitsindex 

Onder kreativiteit wordt in dit verband verstaan, dat in het groeps

proces oplossingen naar voren komen, die de NASA-normen beter benaderen 

dan de oplossingen die de groepsleden individueel gevonden hebben. 

De index is het aantal keren dat de groepsoplossing beter is dan de in

dividuele oplossingen, gedeeld door het aantal groepsleden. 

Samenwerkingsindex. 

Hieronder wordt verstaan het aantal keren dat het groepsbeslissingspro

dukt kwalitatief superieur is aan dat van het meest nauwkeurige groeps

lid. 

Beide indexen zijn ontleend aan Hall & Watson (1970). 

1.5.1. Samenstelling van de taakgroepen 

Bij de samenstelling van de groepen is er naar gestreefd de AD-stu

denten zodanig in te delen dat zij niet tezamen met medestudenten 

uit hun norma Ie AD-praktikumgroep aan deze taak deel zouden nemen. 
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Aan de hand van de presentielijst zijn 10 AD-groepen geformeerd, nl.: 

1 groep met 4 studenten, 1 groep van 6 studenten en 8 groepen van 5 

studenten. 

De Na.P-studenten zijn in 3 groepen ingedeeld nl.: 

1 groep van 6 studenten en 2 groepen van 5 studenten. 

1 Na.P-student bleek bij aanvang van de taak het probleem te kennen en 

heeft derhalve niet meegedaan. 

1 AD-student is bij vergissing in eenNa.P.-groepterecht gekomen, het

geen pas achteraf is gekonstateerd. Uit observatie van de surveillant 

en uit de oplossingen kan echter gekonkludeerd worden dat deze stu

dent geen opmerkelijke rol in de groep heeft vervuld, zodat de gege

vens bruikbaar zijn gebleven. 

Iedere groep beschikte bij de uitvoering van deze taak over een apar

te ruimte, terwijl voorts per groep een surveillant aanwezig was. 

1.6. Gebruik van de studiebibliotheek 

Om het gebruik dat studenten maken van de studiebibliotheek Elektrotech

niek te evalueren zijn in de periode september 1973 - april 1974 de uit

leenbriefjes van de AD en Na.P-studenten geteld van de jaargroepen 1971, 

1972 en 1973. 

Uiteraard geeft deze telling slechts een schatting van het totale gebruik 

dat men van de bibliotheek maakt: het inzien van tijdschriften en boeken 

en het lenen van boeken uit andere bibliotheken valt echter niet na te 

gaan. 

1.7. Analyse van studieresultaten. 

Teneinde een inzicht te verkrijgen in de mogelijke verschillen in stu

dieresultaten tussen AD- en Na.P-studenten zijn de P-studiegegevens van 

de jaargroepen 1971/1972 en 1972/1973 geanalyseerd, voor4 

zover zij be trekking hadden op praktikumstudenten. 

Als meetpunt is genomen de situatie per 1 maart 1974, het moment waarop 

de jaargroepen respektievelijk 2~ en 1~ jaar zijn ingeschreven. 

De resultaten van studenten, waarvan op de peildatum bekend was dat zij 

de studie gestaakt hadden of waarvan dit sterk vermoed werd zijn apart 

bekeken. 

1.7.1. Gebruikte gegevens 

Voor iedere student is per vak genoteerd: 



-8-

a. het aantal keren dat hij tentamen heeft gedaan voor dit vak. 

b. indien hij geslaagd is het behaalde cijfer voor dat vak. 

c. indien hij geslaagd is de datum waarop dit gebeurd is. 

Dit betekent dat onvoldoendes niet genoteerd zijn, maar alleen het 

aantal keren dat iemand gezakt is voor een tentamen. 

De datum waarop eventueel het examen behaald is, werd niet apart 

qenoteerd maar afqelei~ uit de datum waarop het laatste vak werd 

behaald. 

1.7.2. Vergelijkingsmaten 

Voor de studies takers zijn berekend: 

a. het aantal keren dat tentamen is afgelegd. 

b. het aantal vakken waarvoor een voldoende werd behaald. 

V~~r de overige studenten werd berekend: 

a. het aantal geslaagden voor het P-examen per 1-3-1974 

het aantal studenten dat nog 1 tim 4 vakken moet afleggen. 

het aantal studenten dat nog meer dan 4 vakken moet afleggen. 

b. het geroiddeld aantal vakken waarvoor voldoende is gescoord. 

c. het gemiddelde eindcijfer voor de behaalde vakken ( Exklusief 

praktikum) • 

d. studie-efficientie, gedefinieerd als het aantal malen dat 

tentamen is afgelegd voor de P-vakken, gedeeld door het aantal 

behaalde vakken. Als maat voor de centrale tendentie is per 

groep de mediaan berekend. 

e. studie-efficientie, als d., berekend voor de geslaagden voor 

het P-examen; ook hier is de mediaan per groep vermeld. 

f. studieduur P-fase voor de geslaagden. 

2. Onderzochte groepen 1973-1974 

Aan het begin van het kursusjaar zijn de beide praktikumgroepen voor het 

overgrote deel door de onderzoeker zo samengesteld dat er overeenkomstige 

aantallen HBS:Atheneum en Gymnasium-abiturienten in beide groepenvoorkwamen. 

In tabel 1 zijn de aantallen deelnemers aan het onderzoek vermeld. 

De "tweede zitting" groep heeft niet deelgenomen aan de groepstaak. 
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tabel 1 

Deelnemers aan het onderzoek 

groep ingeschreven gestaakt eerste tweede totaal opkomst 

zitting zitting percentage 

AD 64 4 51 5 56 93% 

Na.P. 19 - 16 - 16 84% 

Omstreeks half maart 1974 werd aan alle studenten een brief gestuurd waar

in de deelname aan het onderzoek als verplicht onderdeel van het betref

fende praktikum werd aangemerkt. Na de eerste afname, begin april, is aan 

de ontbrekende studenten een herinneringsbrief verstuurd waarin een twee

de gelegenheid werd geboden om alsnog aan het onderzoek deel te nemen. 

De uiteindelijke opkomstpercentages zijn zeer bevredigend. 

3. Resultaten 

3.1. Vragenlijsten 

In tabel 2 zijn de scores op de vragenlijsten voor de beide praktikum

groepen vermeld. Bij de zelf-aksepteringsscore drukt een lagere score 

een grotere mate van akseptatie uit, bij de overige onderdelen betekent 

een hogere score dat men positiever staat t.a.v. wat gemeten wordt. 

De verschillen tussen beide groepen zijn steeds getoetst met behulp van 

de Mann-Witney Test (zie Siegel, 1956) waarbij de hypothese is 

getoetst dat de Autodidaktosgroep betere resultaten zal boeken dan de 

Natuurkundegroep. 

Als kritieke grens is het 5% niveau (eenzijdig) aangehouden. 

Zoals uit tabel 2 blijkt, werd op geen van de vragenlijsten verschil 

gekonstateerd tussen de AD-groep en de Na.P-groep. 
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Tabel 2 

Resultaten op de vragenlijsten 

aantal vragenl minimum-maximum N=56 N=16 

onderdeel uitspraken score Autodidaktos Natuurkunde 

- S -- -- sig. ~X X S 

motivatie 28 o - 36 17.2 7.4 18.1 5.0 n.s. 

cluster dui-

delijkheid 

in forma tie 5 o - 30 19.5 5.5 18.8 6.3 n.s. 

over stude-

ren 

cluster hou-

ding t.o.v. 

samen voor- 4 o - 24 5.8 4.8 5.4 4.4 n.s. 

bereiden 

tentamens 

cluster stof 

buiten pro-
4 o - 24 15.8 5.1 15.7 4.6 n.s. 

gramma be-

studeren 

zelf-aksep-
74 444 - d 75.3 36.0 73.4 32.6 n.s. 

tatiescore 

psycho 10-

gische aan- 74 o - 74 53.8 8.9 54.9 8.8 n.s. 

passing 

ideeen pro-
4 o - ? 13.4 3.8 13.9 3.9 n.s. 

duktiviteit 
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3.2. Groepstaak 

3.2.1. Kwaliteit van de groepsbeslissing. 

V~~r de 10 AD-groepen en de 3 Na.P-groepen zijn de verschilscores 

berekend tussen de groepsoplossingen en de NASA-oplossing. 

Het verschil in kwaliteit tussen de oplossingen van de AD-groepen 

en de Na.P-groepen is vervolgens getoetst met behulp van de Mann

Witney U Test (zie Siegel, 1956), waarbij werd uitgegaan van de 

hypothese dat de AD-groepen betere resultaten zouden boeken. Als 

kritieke grens is het 5% niveau gehanteerd (eenzijdig). 

Het resultaat van deze toets vindt men in tabel 3. 

Tabel 3 

Objectieve kwaliteitsskores op de groepstaak 

kwaliteit van de oplossing (diskrepantie van NASA-norm) 

index AD (10 groepen) Na.P. (3 groepen) signifikantie 

gemiddelde 20.8 39.7 5% 
groepsscore 

gemiddelde 

individuele 40.7 42.1 n.s. 

score 

standaardafw. 

individuele 11.2 7.7 

score 

Uit de tabel blijkt dat de AD-groepen signifikant betere groeps

oplossingen bereiken dan de Na.P.-groepen. Aangezien het verschil 

niet is terug te voeren op verschillen in de gemiddelde individuele 

oplossingen, wordt dit waarschijnlijkveroorzaakt door de wijze waarop AD-

groepen effektiever qebruik maken van aanweziqe en nieuwe inzichten. 

3.2.2. Groepskreativiteitsindex en samenwerkingsindex 

zoals uit tabel 4 blijkt werden op deze indexen geen signifikante 

verschillen geconstateerd tussen de AD-groepen en de Na.P.-groepen 

(Mann-Witney U Test eenzijdig) . 
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Tabel 4 

Groepskreativiteits- en samenwerkingsindex 

AD (10 groepenl Na.P (3 groepen signifik. 

gem. kreativiteits-

index 
7.1 s.d. 1.3 5.7 s.d. 1.6 n.s. 

gem. groepssamen- ,4.8 s.d. 2.4 4.3 s.d. 2.1 n.s. 
we rkings index 

Als redenen voor de diskrepantie tussen deze resultaten en die met be

trekking tot de kWaliteit van de oplossing kunnen genoemd worden: 

a. bij het gegeven aantal groepen dienen de verschillen zeer gepronon

ceerd te zijn om signifikant te worden. 

b. de gevonden kwaliteitsverschillen zijn niet steeds aan dezelfde fak

toren te wijten, in de ene groep bijvoorbeeld aan de aanwezigheid 

van een zeer goede student, in een andere groep aan goed samenspel. 

Op de afzonderlijke indexen vindt men dan geen duidelijke verschil

len. 

3.3. Bibliotheekgebruik 
Tabel 5 

Leners van boeken ui t de studiebibliotheek 

Aantal studerenden (exclusief aantal leners 2 X -toets 

stakers) 1971/1972 en 1972/73 van een boek 

AD 140 25 n.s. 
Na.P. 51 6 

In tabel 5 zi~ vermeld het aantal studenten uit de jaargroepen 1971/ 

72 en 1972/73 dat een of meer malen een boek heeft ge-eend uit de 

E.bibliotheek. Hoewel een groter percentage van de Ad-studenten wel 

eens een boek leent, bleken de gevonden verschillen statistisch niet 

signifikant te zijn. (x2-toets, 5 % ) 

Uit de studieresultaten ( zie par. 3.4.2. ) blijkt echter dat AD

studenten gemiddeld iets verder in de studie gevorderd zijn dan 

Na.P.-studenten, hetgeen waarschijnlijk ook van invloed is op het 

bibliotheekgebruik. 
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Uit tabel 6 blijkt dat in beide jaargroepen een minder 

groot percentage AD-studenten dan Na.P.-studenten de E-studie 

gestaakt heeft. Om een indruk te hebben van de studie

inspanning van de E-studiestakers zijn in grafiek la en lb 

het kumulatieve percentage studiestakers uitgezet tegen het 

aantal tentamenpogingen. Naarmate deze grafiek sneller de 

100 % bereikt dan zal de beslissing om de studie te staken 

na een kleiner aantal tentamenpogingen gedaan zijn. 

Uit deze grafieken blijkt dat AD-studenten over het algemeen 

een groter aantal tentamenpogingen doen dan Na.P.-studenten. 

Hoewel men hieruit aan de ene kant zou kunnen konkluderen 

dat AD-studenten een groter doorzettingsvermogen hebben, valt 

het gegeven dat ongeveer 50 % van de AD-studiestakers 

pas na meer dan 8 pogingen (en dus na ongeveer 1 jaar 

studeren 1 afhaakt, moeilijk te kombineren met het streven 

binnen AD om de student in een vroeg stadium zijn geschiktheid 

voor de E-studie te laten onderkennen. 

Tabel 6 

Aantallen studies takers 

1971-1972 1972-1973 

AD I Na.P. AD Na.P. 

Aantal ingeschreven 107 38 105 50 

studenten 

gestaakt per 47(44%1 19(50%1 25(24%1 16(32%} 

1-4-1974 i 

i 
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grafiek la: kumulatief percentage studiestakers uitgezet tegen 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

I 
I , 

I 
I , , 

, 

012 

" , 

het aantal tentamenpogingen. 1971-1972 

, , , , 

4 

, , 
" ,,' , 

6 

" .,,' 

8 

, 
, 

/ 
" , 

.... ---,"" ;------_. - - ... - --~., 

AD 

.... ___ Na.P. 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 

grafiek 1b: kumulatief percentage studiestakers uitgezet tegen 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

o 

I 

I 

het aantal tentamenpogingen. 

• • , 
I 
i . 

I 

• , , , 
I , 

I 
I 

2 

I 

, , 

4 

I • • 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

6 

.. 
'" I 

I 
I 

8 

.. ,.--
,; 

10 12 14 

1972-1973 

-AD 

Na.P. 

16 18 20 22 24 

28 30 



-15-

3.4.2. Doorstuderenden 

In tabel 7 zijn de studieresultaten van AD en Na.P.-studenten 

van de jaargroepen 1971/72 en 1972/73 vermeld. Opgemerkt dient 

te worden dat de resultaten tussen beide jaren moeilijk 

vergeleken kunnen worden omdat de resultaten vergeleken worden 

na resp. 2~ en 1~ jaar studeren en amdat de resultaten in 1971/72 

betrekking hebben op 9 vakken en in 1972/73 ap 10 vakken. 

Tabel 7: studieresultaten doorstuderenden 

1971/72 1972/73 

AD Na.P AD Na.P. 

Aantal studenten 60(100%) 17(100%) 80(100%) 34 (100%) 

per 1-4-1974 

Geslaagden P-examen 37(62 %} 7(41 %) 32(40 %) 7{21 %) 

Nag 1 t/m4 vakken 17{28 %} 7(41 %) 33{41 %) 11 (32 %) 

af te leggen 

Nag meer dan 4 vakken 6(10 %) 3(18 %) 15{19 %) 16(47 %) 

af te leggen 

Gemiddeld aantal 8.0 7.2 8.1 6.3 

behaalde vakken 

Standaarddeviatie 2.0 2.2 2.4 2.8 

Gemiddeld cijfer over 6.8 6.9 7.1 7.0 

behaalde vakken 

Mediane studie- 1.7 1.9 1.8 2.2 

efficientie 

Mediane studie- 1.3 1.6 1.1 1.1 

efficientie geslaagden 

P-examen 

Gemiddelde studieduur 16.0 19.3 13.4 12.6 

geslaagden P-examen 

(in maanden) 

Standaarddeviatie 5.2 4.8 2.7 3.4 
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Uit tabel 7 blijkt duidelijk dat AD-studenten gemiddeld verder gevorderd· 

zijn in hun studie dan Na.P.-studenten: een groter percentage van hen 

is geslaagd voor het P-examen, terwijl het percentage studenten dat 

nog meer dan 4 vakken af moet leggen ook duidelijk lager is; dit alles 

wordt weerspiegeld in het gemiddeld aantal a£gelegde vakken dat dan ook 

groter is voor AD-studenten. 

Uit de studie-efficientie gegevens kan worden opgemaakt dat AD-studenten 

gemiddeld minder tentamenpogingen hoeven te doen om voor een vak te slagen. 

Beide groepen verschillen niet t.a.v. het behaalde gemiddeld eindcijfer 

voor de diverse vakken. 

Gezien het feit dat de Na.P.-groepen een groter aantal achterblijvers 

bevatten, die als potentiele studiestakers worden aangemerkt, zullen 

de eerder gekonstateerde verschillen tussen de studiestakers ( zie par. 

3.4.1.t van beide groepen enigszins verminderen. 

Dit ontkracht overigens niet de kritische opmerking t.a.v. het 

vroegtijdig onderkennen van de geschiktheid voor de E-studie. 
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Konklusies 

Tussen AD-studenten en Nat.-studenten konden in dit onderzoek geen 

verschillen gekonstateerd worden t.a.v. studie-motivatie, 

beschikbaarheid van informatie over studeren, houding t.o.v. 

gezamelijk voorbereiden van tentamens, bestuderen van stof 

buiten het programma, zelf-acceptatie, psychologische aanpassing, 

produktiviteit van ideeen, en lenen van boeken uit de studie

bibliotheek.Het gegeven dat50% vande AD-studiestakers meer dan 8 

tentamenpogingen doet alvorens de studie te staken lijkt in strijd 

te zijn met de veronderstelling dat AD-studenten in een vroeg 

stadium hun geschiktheid voor de E-studie onderkennen. 

Hiertegenover staan echter een betere uitvoering van een groeps

beslissingstaak en minder slechte studieresultaten voor de AD

studenten. Het onderzoek geeft aanwijzigingen dat het effektief 

kunnen werken in grdepen door Autodidaktos bevorderd wordt. 

De betere studieprestaties wijzen er op dat een van de belangrijkste 

oorspronkelijke doelstellingen van AD, opvang en aanpassing van 

eerstejaars inderdaad bereikt wordt. Gezien het feit echter dat op 

aspekten als studiemotivatie, wegnemen van vervreemding, houding 

t.o.v. samen studeren enz. geen enkel verschil kon worden 

gekonstateerd, kan worden verondersteld dat deze verschillen in studie

presta ties niet zozeer gekoppeld zijn aan het bereiken van een 

aantal inhoudelijke doelstellingen van Autodidaktos zoals het 

vergroten van individuele kreatfviteit, minder gevoelens van zelf

vervreemding enz., alswel aan de meer oppperviakkige verschillen 

tussen Autodidaktos en het Natuurkunde-praktikum, met name het 

feit dat studenten aan het begin van hun studietijd binnen 

Autodidaktos een goede gelegenheid krijgen tot het leggen van 

persoonlijke kontakten en tot het vormen van een min of meer hechte 

groep met medestudenten, waardoor voor de student een studie-

omgeving ontstaat, die hem betere overlevingskansen voor de P-studie 

biedt, dan voor de individueel werkende Na.P.-student het geval is. 

Een" dergelijke groepsbindingshypothese vindt ook steun in het 

gegeven dat AD-studiestakers pas na een relatief groot aantal 

tentamenpogingen hun studie staken. 



-18-

Er is in dit opzicht een duidelijke parallel tussen de funktie 

van Autodidaktos en die van de vroegere gezelligheidsverenigingen, 

namelijk d.m.v. groepsvorming en het leggen van persoonlijke 

kontakten, studenten opvangen en aanpassen aan de Hogeschool

situatie. Crombag ( 1968 )vond in dit verband, dat leden van 

gezelligheidsverenigingen aan de T.H. na 4 semesters signifikant 

betere studieresultaten hadden dan niet-leden. 

Eenstrikt vasthouden aan de inhoudelijke methodiek van Autodidaktos 

lijkt ons inziens dan ook geen noodzakelijke voorwaarde om in 

gelijke of grotere mate opvang en aanpassing van eerstejaars

studenten te bevorderen; andere werkvormen en een betere 

aanpassing van het totale P-studiepakket aan de V.W.O.-abiturienten 

zouden tezamen met een adekwaat funktionerend signaleringssysteem 

voor probleemstudenten eveneens een bijdrage aan het beter bereiken 

van de doelstellingen van de afdeling Elektrotechniek kunnen leveren. 

Bij de beoordeling van de vraag of en hoe Autodidaktos voortgezet 

moet worden zal dan ook de totale studie-situatie in de P-fase 

betrokken moeten worden. De in dit rapport vermelde studieresultaten 

geven hier alle aanleiding toe. 
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BIJLAGEN 

De in het onderzoek qebruikte evaluatie-instrumenten. 



TECHNISCHE PROBLEMEN. 

Het doel van deze opdracht is uw inventiviteit bij het zoeken naar een oplossing 
voor technische problemen na te gaan. 
U krijgt 5 opgaven voorgelegd. Uw taak is voor ieder probleem een aantal verschil
lende oplossingen aan te geven. 
Belangrijk is echter ook dat de antwoorden getuigen van orginaliteit. 
Onder een orginele oplossing verstaan wij een niet direkt voor de hand liggende, 
maar in principe mogelijke oplossing. 
Over de direkte technische uitvoerbaarheid van uw idee hoeft U zich geen 30rgen 
te maken zolang uw voorstel maar redelijk blijft. 
Formuleer uw antwoorden puntig en duidelijki schrijf geen lange verhalen. 

Als U moeite heeft met een opgave, besteed daar dan niet teveel tijd aan en ga 
verder met de volgende. 

Voorbeeld: 

Vraag: Welke verbeteringen zou je kunnen aanbrengen aan een telefoon? 
antwoorden: 1. een apparaatje dat U vertelt wie opbelt voordat U de hoorn 

opneemt. 
2. verlichte kiesschijf zodat U in het donker kunt opbellen. 

Een antwoord dient specifiek te zijni een opmerking als "het apparaat moet 
efficienter gemaakt worden" is te algemeen om geaksepteerd te worden. 

U HEEFT PRECIES 30 MINUTEN DE TIJD OM DE VRAAGSTUKKEN TE BEANTWOORDEN. 

Geef een aantal methoden aan om in een woning elektriciteit op te wekken voor 
huishoudelijk gebruik. 

Stel dat er een TL-buis op de markt gebracht wordt die, bij gelijkblijvend opge
nomen vermogen, een lOx zo grote lichtopbrengst heeft als de bestaande, welke 
konsekwenties voorziet U dan? 

Geef een aantal mogelijkheden om de verlichting van fietsen te verbeteren. 

Stel dat er een accu ontwikkeld wordt die per kilowatt-uur honderdmaal kleiner 

in gewicht en volume is dan de huidige, welke gevolgen zou dit dan volgens U 

hebben? 



STUDEREN I 

Op de volgende pagina's vindt U een lijst met uitspraken over studie 

en studeren, die door U gedaan zouden kunnen worden. 

Nu willen wij voor iedere uitspraak weten of die op U van toepassing 

is of niet. U kunt alleen antwoorden met "waar" of !lniet waar". 

U moet dus kiezen. Wij begrijpen natuurlijk, dat niet ieder "waar " van 

U een onvoorwaardelijk waar is. Als U "waar" aanduidt, betekent dat 

slechts dat de betreffende uitspraak voor U meer waar is dan onwaar. 

Omcirkel telkens het door U gekozen antwoord. 

Sla geen enkele uitspraak over. 



1 

2 

STUDEREN I 

~~!~~~!_~~~_~~~~_~_2~~~~~~_~~~~~~~ 

Ik wil mijn ingenieursexamen in 6 jaar halen 

Buiten de kollege-uren studeer ik minstens 

4 uur per dag 

3 Ik probeer zo weinig mogelijk kolleges te 

missen 

4 Soms vergeet ik de tijd als ik zit te stu

deren 

5 Als ik de krant lees, valt het nieuws over 

roijn vakgebied mij altijd direkt op 

6 Bet overkomt roij wel, dat ik niet in slaap 

kan komen omdat een vakprobleem mij bezig 

houdt 

7 Ik praat dikwijls met anderen over mijn vak 

8 Ik probeer kontakt met de hoogleraren te 

krijgen over het vak 

9 Ik lees nogal eens een studieboek dat niet 

op het programma staat 

10 Ik ga dikwijls naar de bibliotheek om de 

nieuwe aanwinsten in te zien 

11 Kolleges, die '5 morgens nogal vroeg begin

nen mis ik dikwijls 

12 

13 

14 

Tijdens het weekeinde studeer ik vrijwel nooit 

Ik diskussieer dikwijls met anderen over wat 

op de kolleges is behandeld 

Ik probeer altijd op tijd te komen voor de 

kolleges 

waar met waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet wa"",-



15 Ik werk nogal hard 

16 Ik zou het belangrijk vinden cum laude af 

te studeren 

17 Ik verbeter mijn vers1agen nauwkeurig voor 

ik ze inlever 

18 Ik voe1 mij ongerust wanneer ik een dag niet 

gestudeerd heb 

19 Op de ko11eges maak ik zoveel mogelijk aan

tekeningen 

20 Ik ben geabonneerd op een vaktijdschrift 

21 Ik weet niet of ik wel ooit zal afstuderen 

22 Als een vakprobleem mij bezig houdt, probeer 

ik er zovee1 mogelijk van te weten te komen 

23 Als ik voor een tentamen zou zakken, zou ik 

dubbel zo hard werken om het beter te doen 

24 Ik ben meestal op tijd klaar voor een ten

tamen 

25 Buiten het vo1gen van de kolleges studeer 

ik hoogstens nog 2 uur per dag 

26 Ik ga later beslist promoveren 

27 A1s ik nu twee jaar in militaire dienst 

zou moeten, zou ik na afloop zeker weer 

verder studeren 

28 Om vakboeken te kunnen kopen, ontzeg ik 

mij graag wat genoegens 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 

waar niet waar 



-25-

ZO ZIE IK MIJZELF 

Op de volgende pagina's treft U een aantal uitspraken aan die be

trekking hebben op het menselijk funktioneren. 

Ga van al deze uitspraken na in hoeverre ze van toepassing zijn op 

Uzelf, zoals U zich vandaag voelt. 

Dit kunt U aangeven op de schaal van 7 punten, die onder elke uit

spraak staat en wel door een van de cijfers te omcirkelen. 

Het cijfer 1 betekent steeds: helemaal niet van toepassing. 

Het cijfer 7 betekent steeds: sterk van toepassing. 

De cijfers tussen 1 en 7 vormen een geleidelijke overgang tussen de 

be ide uitersten. 

U kunt uw antwoord dus vrij precies differentieren. 

Denk niet te lang na voor U een antwoord invult, het gaat om Uw eerste 

indruk. 

Sla geen uitspraken over. 
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ZO ZOU IK WILLEN ZIJN 

U bent straks van een aantal uitspraken nagegaan in hoeverre ze op 

U van toepassing waren. 

Wij leggen U thans deze lijst nogmaals v~~r. 

De bedoeling is dat U nagaat in hoeverre deze uitspraken de persoon 

beschrijven, die U het liefst zou willen zijn. 

U geeft op een schaal van 7 punten aan in hoeverre de uitspraken van 

toepassing zijn op de ideale persoon, zoals U die ziet. 

U doet dit door een cijfer te omcirkelen. 

Het cijfer een betekent: helemaal niet van toepassing 

Het cijfer 7 betekent sterk van toepassing. 

De cijfers tussen 1 en 7 vormen een geleidelijke overgang tussen de 

beide uitersten. 

Denk niet te lang na voor U een antwoord invult, het gaat om uw eerste 

indruk. 

Sla geen uitspraken over. 



1. Gewoonlijk kan ik tot een besluit komen en me daaraan houden. 

2. Ik ben sexueel aantrekkelijk. 

3. Ik sta niet achter mijn eigen beslissingen. 

4. Op de een of andere manier schijn ik maar niet tot t)<.'n b<.'slissitl~ l~' 

kunnen komen. 

5. Ik ben bang voor sex. 

6. Ik voel me lekker. 

7. Ik ben verward. 

8. lk versc.hil van anderen. 

9. Ik ben tevreden met mezelf. 

10. Ik voel me hopeloos. 

11- Ik ben evenwichtig. 

12. Ret is rot dat ik ben zoals ik ben. 

i3. Ik heb een afkeer van mijn eigen sexualiteit. 

14. Ik begrijp mijzelf. 

15. Ik voel me emotioneel volwassen. 

16. Ik durf voor mijn rechten op te komen. 

i7. Ik ben bang te falen in alles wat ik wil bereiken. 

18. Ik ben ontspannen en niets zit mij echt dwars. 

19. Ik kan de meeste sociale normen en waarden aksepteren. 

20. Ik ben verdraagzaam. 

21. Ik ben tevreden. 

22. Ik bezit weinig eigen normen en waarden. 

23. Ik ben niemand. 

24. In de omgang met mensen om mij heen voel ik me gewoonlijk op mijn gemak. 

25. Ik ben iemand met verantwoordelijkheidsgevoel. 

26. Ik ben impulsief. 

27. Ik voel me lusteloos. 

28~ Gewoonlijk mag ik mensen graag. 

29. Ik voel me vaak vernederd. 

30. Ik kan mijn emoties onbelemmerd uiten. 

31. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn 

32. Ik ben een boeiende persoon. 

33. Ik ben onbetrouwbaar. 

34. Ik benader de dingen rationeel. 

35. Ik ben optimistisch. 

36. Ik ben echt gestoord. 

problemen. 

37. Ik moet mezelf besc.hermen met uitvluc.hten en verstandelijk gepraat. 

38. Ik voel me ontredderd. 

39. Ik voel me hulpeloos. 

40. Ik heb het gevoel dat ik de dingen gewoon niet onder ogen zie. 



41. Ik draag een masker. 

42. Ik heb een goede emotionele relatie met anderen. 

43. Ik ben een vijandige persoon. 

44. Ik heb een onveilig gevoel van binnen. 

45. Zelfkontrole is geen probleem voor mij. 

46. Ik ben intelligent. 

47. Ik ben een mislukkeling. 

48. Ik vind het moeilijk mijn agressie te bedwingen. 

49. Ik deins ervoor terug een krisis of moeilijkheid onder ogen te zien. 

50. Ik veracht mezelf. 

51. Ik vertrouw mijn emoties niet. 

52. Je hoeft alleen maar bij mij aan te dringen, en ik geef toe. 

53. Ik twijfel aan mijn sexuele potentie. 

54. Ik heb initiatief. 

55. Ik ben sympathiek. 

56. Ik ben waardeloos. 

57. Ik kan het leven eigenlijk qiet goed meer aan. 

58. Vaak doe ik dingen waarvoor ik mez·elf wel voor het hoofd kan slaan. 

59. Ik ben eerzuchtig. 

60. Ik ben verlegen. 

61. Ik vind gemakkelijk aansluiting in een vreemd gezelschap. 

62. Ik heb geen zelfrespekt. 

63. De zwaarste strijd moet ik met mezelf voeren. 

64. Ik probeer om niet over mijn problemen te denken. 

65. Ik heb zelfvertrouwen. 

66. Ik ben geneigd op mijn hoede te zijn voor mensen die war vriendelijker 

zijn dan ik verwacht had. 

67. Ik stel hoge eisen aan mijzelf. 

68. OVer het algemeen voel ik me opgejaagd. 

69. Ik sta positief ten opzichte van mezelf. 

70. Ik ben aantrekkelijk voor de andere sexe. 

71. Ik heb een gevoel van hopeloosheid. 

72. Ik ben een harde werker. 

73. Ik ben bang om het met iemand helemaal oneens te zijn. 

74. De meeste mensen die mij kennen mogen mij graag. 



STUDEREN II 

Op de volgende bladzijden vindt U een aantal uitspraken over studie 

en studeren. 

Wij verzoeken U van alle uitspraken na te gaan in hoeverre deze 

van toepassing zijn op uw situatie, en in welke mate. 

nit kunt U aangeven door een van de cijfers te omcirkelen op de 

schaal van 7 punten die onder elke uitspraak staat. 

Het cijfer 1 betekent: helemaal niet van taepassing. 

Het cijfer 7 betekent: sterk van toepassing. 

De cijfers tussen 1 en 7 vormen een geleidelijke overgang tussen 

beide uitersten. 

Lees iedere vraag aandachtig en sla geen enkele vraag over. 
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Cluster beschikbaarheid van informatie over de studie 

Het is op deze afdeling niet eenvoudig om er achter te komen wat Je moet 

doen. 

In deze studierichting weet Je nooit waar je aan toe bent. 

Het is bij deze studie onduidelijk hoe de tentamens moeten worden voor

bereid. 

Ze laten je op deze afdeling maar aanmodderen met de studie. 

Je moet op deze afdeling zelf maar uitzoeken wat je moet doen. 

Cluster stof buiten het programma bestuderen. 

Ik bestudeer alleen verplichte boeken en diktaten. 

Ik leer alleen datgenen wat ik zeker moet kennen voor een tentamen. 

Als ik voor een tentamen werk, zoek ik naar extra literatuur over de onder

werpen die moeten worden bestudeerd. 

Passages in een boek die me wel interessant lijken, maar die op het ten

tamen niet worden gevraagd, sla ik over om tijd te winnen voor dingen die 

voor het tentamen wel belangrijk zijn. 

Cluster houding t.o.v. samen voorbereiden van tentamens. 

Bij het voorbereiden van een tentamen werk ik gelijk op met een studie

genoot. 

Als ik tentamens voorbereid studeer ik alleen. 

Ik kontroleer of ik de tentamenstof ken, door me door anderen te laten 

overhoren. 

Ik kontroleer of ik de tentamenstof ken door er met anderen over te 

praten. 



OVERLEVEN o p DE MAAN 

1. Instruktie 

U bent lid van een ruimtevaartuigbemanning die van de aarde 

vertrokken is om een rendez-vous te hebben met een moederschip 

op het verlichte maanoppervlak. 

Door technische moeilijkheden werd het ruimteschip echter ge

dwongen om te landen op een plaats, ongeveer 280 km. van het 

rendez-vous~punt.Tijdens de noodlanding werd een groot deel van 

de uitrusting beschadigd. 

Aangezien overleving afhangt van het bereiken van het moeder

schip, moeten uit de beschikbare voorwerpen de meest noodzake

iijke gekozen worden om de tocht van 280 km. te kunnen vol

brengen. Op de volgende pagina staat een lijst van de 15 voor

werpen die intakt zijn gebleven. 

U moet deze voorwerpen in volgorde van belangrijkheid zetten 

m.b.t. de mate waarin ze de bemanning kunnen helpen het rendez

vous-punt te bereiken. Het belangrijkste voorwerp krijgt het cijfer 

1, het volgende 2 etc. Het minst belangrijke krijgt cijfer 15. 

2. Werkwi j ze 

U krijgt ongeveer 15 minuten de tijd om voor Uzelf de volgorde 

van belangrijkheid te bepalen. U vult deze in de eerste kolom 

in. 

Nadat dit is gebeurd neemt de groep een besltssing over de rang

orde. Ieder groepslid vult deze uiteindelijke volgorde in de twee

de kolom in. 



VUL EERST UW NAAM IN 

SCHRIJF DUIDELIJK LEESBAAR S.V.P. 

Naam: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3. De voorwerpen 

1 2 

eigen volqorde groepsvolgorde 

1 doos lucifers 
. 

voedselconcentraat 

400 meter nylon kabel 

stof van een parachute 

~raagbare warmtebron 

twee pistolen (kaliber .45) 

1 bus melkpoeder 

2 zuurstoftanks a 45 kg. 

kaart van de sterrenhemel v/d maan 

opblaasbare reddingssloep 

maqnetisch kompas 

25 liter water 

lichtkogels 

eerste-hulpdoos met injektienaalden 

FM zender/ontvanger met zonne bate-
rijen. 
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