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Constructi. van Ulstrum.nt.n voorde J!!eting 

van studi.-motivatie en studie-attitude 

w. Meuwese en H. Crombag 

Ia het studiejaar 1964/1965 wordt onder de eerstejaars studeatea 

eea enderzoek uitgevoerd naar het verband tussen studie-motivatie en 

de attitude ten opzichte van de studie enerzijds en het stud1everloop 

anderzijds; en naar de determinanten van die studie-motivatie en stu

die-attitude. 

Ia de psychologische literatuur wordt attitud,e over het algemeen le

definieerd alseen onderliggende dispositie die, samen met andere iD.

vloedea, een reeks gedragingen ten opzichte van een object of klasse 

van objecten determineert. Zij bestaatuitdrie·compGnenten: (a) opi-' 

n1es over het object,' (b)gevoelens ten aanzienvanhet object,e. (c) 

gedragstendent1eamet be trekking tot het object (cf. o.a. Cook & 8ell

tiz, 1964; Krech,eoa. t 1962). De dr1eattitude-eolllponentea zijn oader

ling wederkerig·vanelkaar afhankelijk,,·Iemandheefteen gunstige'atti

tllde ten opzichte van een bepaald object ala zijn opinies over d.at ob

ject gustig zijn, zijngevoelens ten opzichte' van dat object pes·itief 

zijn en hij d.e neigingheeft tot dat object tltoenaderingte zoeken". 

Het begrip attitude· is een' hypothetische constructie. Dit be·grip kan 

daaro. niet rechtstreeks gemetenworden,maar;moet,worden afgeleid uit 

gedrag. De meest gebruikelijke methode is, dat de attitude wordt afge

leid ait het·verbale'gedragwaarmee het individuzijn op1nies omtreat 

ket attitude-object tot uitdrukk.ing brengt. Op deze wijze wordt d1ilS de 

opiniecomponent van de attitude direct gemeten. In gestandaard1seerde 

Torm gebeurt dit door een individu te vragen in hoeverre hi.1 he't 'eeas 

of oneens is met een serie uitspraken, die elk een mogelijke opiaie over 

het attitude-object tot uitdrukking brengen. 

Definieren wij studeren nader als "snel, efficient en ijverig stade

ren", dan heeft een individu een positieve attitude ten opzichte Vall 

de stadie, als hij zich eens verklaart met uitapraken waaria gezegd 

wordt dat .en ijverig .oet studeren, en hij zich oneens verklaart met 

uitspraken waarin gezegd wordt dat ijverig studeren niet 150 belangrijk 

is. 



-2-

Omtrent de betekenis van het begrip motivatie heerst in de psy

o.hologiso.he literatuur minder eenstemmigheido Madsen (1959) komt tot 

de o.ono.lusie dat motivatie samenvattend kan worden gedefinieerd als 

"all dyaamogenic functions", dat wil zeggen funo.ties die cieemergie 

van llet gedra~b4paleno Motivatie is niet alleen gekarakteriseerd'ci.oor 

emergie, maar'ook door richting'naar eeodoel. Motivatie isgerio.ht 

op een objeet,ofin tegeng.estel:de richt±ngvan eenobjeet. 

J)eze d.efinitie van motivatie·· vertoont' groteovereeILlilte .. iag; met cie 

gedragso.omponent van de ' attd.;tud.e. Deze afhankelijkheid is,vermellieB'ia' 

dit oa4erzoek t door attitude uitsluitend te definierenals 4e op:inie

oomponeBt in de definitie van Krech e.ao; en'ondermotivatie de doel

geriehte gedragstendenties te verstaano 

Samenvattend: attitude is de opinie over eenobject of klassevan 

objecten; motivatie is de gedragstendentie naar dat object of die klas

se van objecteno 

Ook motivatie kanniet rechtstreeks'gemeten iworden, maarmoet wor

dell afgeleid uit gedragoDe studie-motivatie van eenindividll. zeukua

nell. wordell. afgeleid, uit deijverwaarmee,hij in feit,e'stlldeert t door 

middel van observatie· (vooreen dergelijk observatie-systeel'A, zie 

Briggs, 1954), of door de'student tevragen of hij metijverig stllde

ren samenhangende gedragingen vertoont en met ijverig studeren strijdi

ge gedragingen niet vertoont. 

Zowel l'Aotivatie als attitude, zoals hier gedefinieerd, zijn facto

ren, die het gedrag bepalen .. Zij zullen in het algemeen onderling eeJl 

zekere consistentie vertoneno Iemand die gemotiv.eerd is eell bepaald ob

ject te bereiken zal als regel ook een positieve attitude ten opzicAte 

van. dat object hebben .. Dit impliceert over.igens niet dat iemand ook ge

motiveerd zal zijn alle objecten, ten opzichte waarvan hij een positie

'Ie attitude heeft, te bereiken .. 

Verwacht kan worden dat studie-motivatie en -attitude Iliet voor ie

dere student constante grootheden zijn, maar dat zij in de loop van. de 

stltdie Yarieren onder invloed van factoren als het studentelUllilie. en 

de Yriendenkring van de student~ Bovendien kan worden verwacht dat stu

die-l'Aotivatie en -attitude van inyloed zijn op het gedrag Tan. de stu

deBt tijdens zijn studietijd en langs deze weg medebepalend zullen s~ 

voor het studiesucceso 
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Voor het onderzoek hiernaar is·hetnodig valideen betrouwbare 

instrWlenten te construeren voor de meting van studie-motivatie en 

studie-attitude. Deze instrumenten·moeten derhalve relatief Ol'lge

voelig zijl'l voor toevalsinvloeden tijdens de meting, en op valide 

wijze een schatting geven van de motivatie en de attitud. van de stu

dent. 

ID. overeenstemming metbovenstaande beschrijvingen'van st.die-mo

tivatie en studie-attitudewerd-en' twee' teat. ontworpen .. De motivatie

!!!i bestond aanvankelijk uit 45 gedragsbeschrijvingeno Een deel daar

van'was D.aar het inzicht van· de onderzoekers karakteristiek Toor ijve

rige studenten, een deel voor niet-ijverige studenten. Elke proefper

soon moest voor elke gedragsbeschrijving beoordelen, of die op hem 

van toepassing was of niet .. De oorspronkelijke lijst van items is te 

vindel'l in appendix 2, de bijbehorendeinstructie in appendix 3. 

De attitude-test bestond aal\vankelijk uit 49 uitspraken, die opi

nies betreffende universitaire studie aangeven ... .i!iendeelvu deze opi

l'lie8 waren naar d.e-mening·van de onderzoekers karakteristiekvoor8tll

dentel'l aie positief ten opzichte van ernstige vakstudie stau, ael'l an:' 

der 4eel was karakteristiek' voor . st.udenten dienegatief stauten op

zichte van ernstige vakstudie. De oorspronkelijke lijst van items is 

te vinde. in appendix 1, de bijbehorende instructieiD.appel'ldix3. De 

proefpersonen moesten voor ieder item op een zevenpuntsschaal aangeven 

in hoeverre zij het met de in het itemweergegeven opinie eens of on-

eens waren. 

Beide tests werden voorgelegd aan een groep van 62 student en: 46 

eerstejaars studenten van verschillende studierichtingen, aan de Teeh

nische Hogeschool ta .i!iindhoven en 16 eerstejaars studenten in de so

ciologie aan de K!atholieke Hogeschool te Tilburg1
). Het proefol'lderzoek 

yond plaats tegen het eind van het voor deze studenten eerste studie

jaar. 

Procedure 

Item-analyse 

De attitude-test. Voor de items van de attitude-test, waarbij de 

proefpersonen hun antwoord moesten geven op Elen zevenpuntssehaal, 10-

pend van "zeer mee oneens" (1), via "geen mening" (4) naar "zeer mee 

eel'ls" (7), wordt in appendix 1, eerste kolom t de gemiddelde soore per 

1) De onderzoekers zijn Prof.dr. A. Oldendorff dank verseh.ldigd voor 

de mogelijkheid de groep Tilburgse studenten in het onderzoek te 

betrekken. 
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item gegeven. Deze gemiddelde score geeft aan in hoeverre de proef

personen het gemiddeld eens waren met elk van de items. 

Zowel de item-scores als de totaalscore (de som van de item-scores, 

nadat de negatieve items waren omgekeerd) werden bij de mediaan gedi

chotomiseerd. V~~r ieder item werd de item-test correlatie (homogeni

teitsindex) berekend in de vorm van een tetrachorische correlatie. Van 

items die weinig met de totaalscore correleren kan worden a&ngenomen 

dat ze iets anders aal'l.geven dan het merendeel van de items; zij passen 

dus niet in de test als geheel. Deze homogeniteitsindices (rt ) zijn 

weergegeven in de tweede kolom van appendix 1. Alle items met een ite.

test correlatie kleiner dan .30 werden uit de test verwijderd. Er ble

ven 27 items OTero 

De motivatie-test. V~~r ieder van de items werd de populariteit be

rekend. De populariteit van een item wordt gedefinieerd als de propor

tie proefpersonen, die dat antwaord op het item geven, dat als karak

teristiek voor hoog-gemotiveerde student en wordt beschouwd o De po pula

riteit (P.) van de verschillende items is weergegeven in appendix 2, 
l. 

eerste kolom", 

Tetrachorische correlaties werden berekend tussen alle items en de 

totaalscore van de test (de som van de item-scores, gediehotomiseerd 

bij de mediaan). Deze homogeniteitsindices (rt ) zijn weergegeven in ap

pendix 2, tweede kolom. Items met een item-test correlatie kleiner dan 

.25 werden uit de test verwijderd. Er bleven 372 ) items over. 

Schaalconstructie 

De attitude-test. Alle items van de attitude-test werden voorgelegd 

aan 27 beoordelaars: hoogleraren, wetenschappelijk medewerkers eB caB

didaatassistenten aan deT.H. Aan ieo.ere beoordelaar wero. gevraagd voor 

elk van de items aan te geven de mate waarin een student, die het met 

die uitspraak eens is, een gunstige attitude heeft ten opzichte van hard 

en snel studeren (zie Toor volledige instructie appendix 4). reder item 

was op een afzonderlijk kaartje getypt. De volgorde van de kaartjes 

werd voor iedere beaordelaar vol gens toeval gevarieerd om volgorde-ef

fecten te voorkomeno De beoordelaars maesten hun oordeel geven op een 

zevenpuntsschaal, lopend van "zeer ongunstige attitude" (1), via 

2) Item 18 met een item-test correlatie van 0,20 werd per abuis in de 

test gehoudeno 
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ftneutrale attitude" (4). naar "zeer gunstige attitude ft (7) .. 
De aldus verkregen oordelen werden verwerkt volgens Thurstone's 

Uwet van het categorisch oordeel" (Torgerson, 1958)" Op deze wijze 

werd voor ieder item een schaalwaarde (Si) verkregen, die de plaats 

van het item op de schaal aangeeft. Bovendien werd de wijdte van de 

intervallen op de zevenpuntsschaal empirisch bepaald. Vervolgens werd 

de schaalwaarde van het midden van de middelste klasse bepaald (~)t 

en voor ieder item de afwijking van dit neutrale punt (Si - ~) bere

kend. Deze afwijkingsscores zijn weergegeven in appendix 1, derde ko-

10m. De afwijkingsscores werden omgezet in gewichten door ze met 2 te 

vermenigvuldigen en de uitkomst op hele getallen af te ronden. Deze ge

wichten (g) zijn weergegeven in kolom 4 van appendix 1. De items met 

een gewicht van 0 werden uit de test geelimineerd" 

Bij de boven omschreven werkwijze krijgen negatieve items een nega

tie! gewicht. De totaalscore van de test voor proefpersoon j wordt be

paald als volgt: 

=t:ot. Tj 1=i iXij 

waarin CX. is het gewicht van item i~ en x .. de itemscore van proefper-
~ ~J 

soon j op item i. 

Tenslotte werd voor ieder item de standaard-deviatie van de scores 

van de beoordelaars berekend. Hoe kleiner deze standaard-deviatie, hoe 

groter de eenstemmigheid onder de beoordelaars over de plaats van het 

item op de schaal. De vijfde kolom van appendix 1 bevat de standaard

deviatie van de oordelen (cr ). Alle items met een standaard-deviatie o 
van 1,55 of groter werden uit de test verwijderd .. Hierna bestond de test 

nog uit 19 items. 

De motivatie-test. Alle items van de motivatie-test werden aan de

zelfde 27 beoordelaars voorgelegd. De beoordelaars werd gevraagd voor 

elk item aan te geven in hoeverre een student, die zegt dat die uit

spraak op hem van toepassing iS t gemotiveerd is om sne1 en effectief te 

studeren (zie voor de vo1le.d.?-ge instructie appendix 5). De wijze van 

aanbieden was deze1fde als·bij de attitude-test. De schaal waarop de 

beoordelaars hun oordeel moesten uitbrengen bestond weer uit zeven pun

ten, lopend van Itnauwelijks gemotiveerd fl (1), via tJmatig gemotiveerdfl 

(4), naar "zeer hoog gemotiveerdrt (7)" 
Op dezelfde wijze als bij de attitude-test werden voor de items 

schaalwaarden berekend en werd de afwijking vanieder item ten opzichte 

van het neutrale punt bepaa.1d. De afwijkingsscores werden omgezet in 
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gewichten door ze met 2 tevermenigvuldigen en af te ronden op hele 

getallen. Deze afwijkingsscores en de gewichten zijn weergegeven in 

appendix 2, kolommen 3 en 4. De standaard-deviaties van de oordelen 

zijn weergegeven i-n de vijfde kolom van appendix 2. Items met een ge

wicht van 0 of met een standaard-deviatie van 1,50 of groter werden 

uit de test verwijderd. Er bleven 29 items over. 

De definitieve motivatie-test bestaat dus uit 29 items, de defini

tieve attitude-test uit 19 items. In appendix 1 en 2 zijn de geselec

teerde items kenbaar aan een sterretje achter het item-nummer. 

Betrouwbaarheid 

De attitude-test. De betrouwbaarheid van de oorspronkelijke test, 

berekend volgens de test-halVeringsmethode3), was .75. Na selectie en 

weging van de items was de betrouwbaarheid van de test, eveneens bere

kend volgens de test-halveringsmethode, .74. De betrouwbaarheid is dus 

ondanks de verkorting vrijwel gelijk gebleven en bevredigend van groot

tee 

De motivatie-test. De betrouwbaarheidscoefficient van de gehele, on

geselecteerde test, berekend volgens formule nr. 20 van Kuder-Richardson 

(cf. Gulliksen, 1950), was .77. Na selectie en weging van de items was 

de betrouwbaarheid van de test, vastgesteld met behulp van de test-hal

veringsmethode3), .79. Ook hier blijkt de betrouwbaarheid van de test 

door het selecteren van de items vrijwel gelijk te zijn gebleven. De 

grootte van de coefficient mag als bevredigend voor dit soort test wor

den beschouwd. 

Validiteit 

Een begin is gemaakt met de verzameling van gegevens,die kunnen bij

dragenaan kennis over de verhouding van de variabelen die door de tests 

gemeten worden, tot debegrippen Itmotivatie" en "attitude": (de begrips

validiteit (De Groot, 1961) ). 

Dit type validiteit is ruimer dan het begrip predictieve validiteit. 

De mate, waarin de tests een criterium als bijvoorbeeld "studiesucces" 

voorspellen, was bij de constructie slechts een bijkomende overweging. 

Het onderzoek, waarvoor de tests werden geconstrueerd heeft "motivatie" 

3) De ene testhelft bestond uit de even items, de andere uit de oneven 

items om mogelijke volgorde-effecten uit te schakelen. 
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en "attitude It a.l.s centrale begrippen. Het is dus nodig aeze begrip

pen zo goed mogelijk in de vorm van meetbare grootheden te speoifi-

ceren. 

De beoordelingen. Alle items uit beide tests werden ten bakoeve van 

de constructie van motivatie--en attitudeschalen door een aantal be

oordelaars heaardeela. ap de mate, waarin zij de begrippen Itmotivatie" 

en "attitude" uitdrukten .. Slechts die items werden in de definitieve 

tests apgenomen, die door de beoordelaars relatief eenduidig - met wei

nig variantie - op de hypothetische schaal konden worden geplaatst. 

AlB een aantal beoordelaars het eens zijn over deze plaatsing kan 

verondersteld worden dat het item relatief eenduidig het begrip speci

ficeart. Omgekeerd: als het item niet eenduidig hat begrip specificeert, 

zullen de beoordelaars het niet eens zijn over de plaatsing van dat i

tem op de schaal. Maar deze items zijn verwijderd. De overblijvende i

tems zijn dus mede geselecteerd op hun kwaliteiten als specificaties van 

de begrippen "motivatie" en "attitude", waardoor dit aspect van de be

gripsvaliditeit van de tests zo hoog mogelijk is opgevoerd. 

De itemanalyse. De items in beide tests werden mede geselecteerd op 

hun homogeniteitsindex .. De begrippen "motivatie" en "attitude" worden in 

het onderzoek naar motivatie en attitude van studenten gehuteerd als 

eendimensiona.l.e begrippen. De tests voor deze begrippen moeten dUSt om 

valide te zijn, ,endimensiona.l.e scores opleveren. Deze eendimensionali

teit is benaderd door de homogeniteit op te voeren. 

Correlatie-onderzoek. Zeveel mogelijk is nagegaan, welke relaties 

bestaan tussen de attitude- en motivatiescores en andere variabelen .. 

Daartoe zijn voor de proefgroep zoveel mogelijk andere gegevens verza

meld4). Tabel 1 geeft een overzicht van de beschikbare gegevens en de 

aantallen proefpersonen waarvoor ieder gegeven bekend is. De variabelen 

11, 12 en 13 uit tabel 1 vragen nadere toelichting. De scoresop deze 7a

riabelen zijn slechts bekend voor 13 proefpersonen uit de proefgroep. 

Deze 13 proefpersonen waren tijdens het studiejaar 1963/1964 de beYlODerS 

van een van de experimentele "Looyaekerslt-flats (Meuwese en Crombag, 1964 

In deze flat werd gedurende 6 maanden iedere avond nagegaan of de op de 

flat wonende studenten thuis waren en studeerden (11), thuis waren en 

4) De onderzoekers zijn de studenten-administratie dank verschuldigd. 
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I 

. 
N' , , . 

VARIABELE OMSCHRIJVING 

1 62 -Ii> tlld~.e-motiva tie score .. 

2 62 studie-attitude score. 

3 45 aanpassingsscore (uit het nLooyackerstf-onderzoek; Meuwese & Crombag, 1964) • 

4 45 eindoijfer v~or eerstejaars wiskunde aan T.R. 

5 45 gemiddeld cijfer voor in het eerate jaar aan T.R. afgelegde tentamens. 
--

6 45 tentamenverhouding: percentage met voldoende c:ljfer in het eerste jaar aan de T.R. afgelegde tentamens 
t"o.v .. het totaal aantal. mogelijk in het eerste jaar af te leggen tentamens. , 

7 45 V.H.M.O. I: combinatie van wiskunde-cijfers behaald op het VEMO (cf .. C.B.S., 1962). 

8 45 V.H.,M.O. II: oombinatie van VHMO-eijfers voor meohanica. soheikunde en natuurkunde (cf .. C.B.S ot t 62.) .. 

9 45 V.H.M.O. III: combinatie van VHMO-cijfers voor talen (of .. C.B.S., 1962) 0 

10'" 45 V.H.M.O. prestat;ie-type: combinatie van VIrnO-cijfers (cf. C.B.S. t 1962). 

11 13 thuis zijn en studeren observatie-scores 

12 13 thuis zijn, maar niet studeren >- uit het 

13 13 niet thuis zijn tfLooyackerstf-onderzoek 
- ... 

14 "26 evaluatie van het wonen in een tutorenflat (ofo Meuwese & Crombag, 1964) .. 

15 26 evaluatie van de tutorials in een studiebegeleidingsexperiment (cf .. Meuwese & Crombag, 1964) .. 

16* 45 urbanisatiegraad van plaats van herkomat volgena C.B.S. (of. C.B.S., 1960) .. 

17* 45 milieu van herkomst volgens C.B.S. (cf. C .. B.S., 1960) • 

18 45 leettijd in jaren .. 

N = aantal proefpersonen waarvoor de score op de variabele bekend was o 

'" = een lage soore geeft hogere urbanisatiegraad, milieu, of prestatietype aan. 



net studeer4en (12), of lliet th'llis waren (13). Ret aantal malen dat 

per avond deze observaties plaats vondell en de tijden waarop ze plaats 

vonden werden Tolgens toeval gevarieerd. De frequenties per categorie 

werden per maand omgezet ill percentages ten opzichte van het totaal 

aantal controles. Ret gemiddelde percentage per categorie over 6 maan

den wordt in dese analyse gebruikt. Dit impliceert inmiddeld dat de 

variabelen 11, 12 en 13 onderling niet onafhankelijk verkregen zijn. 

Hetzelfde geldt voor de variabelen 4. 5 en 6. De intercorrelaties bin

nen deze goreepen van variabelen komen dus voor een deel voor rekening 

van deze afhankelijkheid. 

In tabel 2 zijn de intercorrelaties tussen alle variabelen opgeno

men, voor ieder paar berekend over een zo groot mogelijk aantal proef

personen5). Uit dese tabel blijkt dat zowel de motivatie-score alB .e 
attitude-score niet rechtstreeks oorreleren met studiesucces. De atti

tude-score oorreleert significant positief met "thuis zijn en studeren". 

de motivatie-soore met Uweg zijn"" 

Op de gegevens uit tabel 2 werd een faotor-analyse uitgevoerd. Ex

tractie van de faotoren vond plaats volgens de hoofdassen-methode. De 

zeven factoren die een eigenwaarde;> 0,9 hadden, werden geroteerd vol

gens het "Varimaxu oriterium (Kaiser, 195(3). De geroteerde factorla

dingen zijn weergegeven in tabel 3. 
Factor I is de studie-attitude factor, waarop variabele 11 eveneens 

een hoge lading heeft en de variabelen 12 en 13 negatieve ladingen. Stll

denten met een positieve attitude ten opzichte van snel en effectief 

studeren werken oak veel. Ell' is slechts een zwakke aanwijzing dat dit 

ook leidt tot beter. I"esultaten: het wiskunde eindcijfer heeft een la

ding van .28 op deze factor.De negatieve lading van variabele 17 en de 

positieve van 15 wijzen eropt dat studenten met positieve attitude meer 

uit ae lagere milieu's komen, en groepsgewijze studere:a ("tutorials") 

relatief haog waarderen. 

Factor II is de studie-motivatiefactor, waarop variabelen 13. 15 en 

17 positiefgeladen zijn. Studenten met een hoge studie-motivatiescel"e 

zijn veel weg, en komea meer uit de·hogere milieu's.Zij hebben eohter 

geen afkeer ~an werken: zij waarderen "tutorials" hoog. Een mogelijke 

interpretatie van dit wat verrassend resultaat is dat studenten met een 

5) De hierna volgende berekeningen zijn uitgevoerd op de IBM 1620 I"eken

automaat" Medewerking werd verleend door Mej. N.M. Clement, M.I.J. 

Kwappenberg, A.B.G.J. van Rooijen en Drs. E.E.Ch.I. Roskam. 



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

1 Moti ",.,U"t:ie .. 456* .209 .040 .200 .018 .051 .... 106 .038 .. 056 

;: Attitude .188 -.150 F.194 + -.094 -.270 .. 166 .039 - -.272 
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7 V.H.M.O. I - .286+ .214 -.715* 

S V.H.M.O. II - 1. 402 .... 700* 

~ V.H.M.O. III - 1-.550* 

10 Prest. type -
11 Observatie: 

s~ua:eren 

12 niet studeren I 

13 niet thuis zjjn 

14 Eval. flat 

15 Eval.,tutorials 

16 Urb. graad 

17 Milieu , 

18 Leeftijd I 

p < .05 + p < .10 

11 12 13 14 
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- .271 
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.226 

-.160 
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-.1.41 
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.094 

1-.115 

1-.087 
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.104 

.087 
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~abel 3 

Geroteerde factor-matrix* 

Variabele I II III IV V VI VII h2 

Motivatie - .87 - - - - - .. 85 

Attitude .64 - -.30 - .35 .31 - 076 

Aanpassing - - .33 - .75 - - .77 

Wiskunde-cijfer (.28) - .86 - - - .. .88 
Gem .. tentamencijfer - - .93 - - - .. .93 

Tentamenverhouding - - .89. - - .. - .89 

V.H.M.O. I .. .. - .73 - - -.35 .80 
V.H.M.O" II - - - .66 - - - .69 

V.HoM.O. III - - - .68 .. - - .64 
Pre stat ie-type - - - .92 - - - 094 
Observatie: studeren .71 - - - - - .. .87 

niet st.deren -.90 - - - - .. - .93 

niet thuis zijn - .. 33 .77 - -.33 - - - .94 
Evaluatie flat 

, 
.89 .92 - .. - - - -

Evaluatie tutorials .30 .60 - - - .31 - .70 
Urbanisatie-graad - - .. - - -.88 - .83 

Milieu -.35 .44 - -.35 .. -.56 - .89 
Leeftijd - - - - - .. - .. 85 01086 

* Ladingea < .30 zijn weggelaten. 

** ~eken van alle ladingen voor deze variabele is omgekeerd. 

hoge studie-motivatie weliswaar korter, maar ook intensiever werken, 

terwijl student en met een positieve studieattitude langdurig werken. 

Geen van beide wijzen van studeren leidt echter tot een beter studie

resultaat. 

Factor III is de studie-resultaat factor, die onafhankelijk is van 

studie-motivatie. Studie-attitude heeft op deze faotor een zwak nega

tieve lading. Dit spreekt de zwak positieve lading van het wiskunde 

eindcijfer op faotor I enigszins tegen. Ook de aanpassingstest heeft 

een zwak positieve lading op factor III. Wellioht moet dit meer ala 

"tevredenbeidrt dan als aanpassing worden ge1nterpreteerd .. 

Factor IV kan de middelbare schoolresultaten factor worden genoemd. 
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Doordat faetoren III en IV overgedetermineerd zijn, komen V.H.M.O.

resultaten en studieresultaten aan de T.H. in deze steekproef op ver

schillende factoren tereeht. In het algemeen zijn middelb~re sehool

eijfers eehter redelijke predietorenvanstudiesucces bij het laoger on

derwijs (zie laijv. Willems; 1959', 1964). Studenten met goede middelba

re school-resultaten komen verder meer uit lagere milieu's, en zijn 

veel thuis. 

Factor V is de aanpassingsfactor. Btudenten die haog scoren op de 

aanpassingstest voelen zich het best in de tutorenflat thuis en heoben 

ook een meer positieve attitude. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat studenten met een positie

ve attitude ten opzichte van de studie veel, dat wil zeggen langdurig 

studeren, en minder uitgaan. In deze groep komen meer de studenten uit 

de lagere milieu's voor. Veel studer en betekent echter niet dat zij 

betere resultaten hebben dan studenten die minder langdurig studeren. 

Misschien behoedt het hen wel ervoor slechtere resultaten te behalen 

dan de anderen. Studenten met een hoge motivatie-score zijn veel weg. 

Aangezien dit net leidt tot sleehtere studieresultaten, kan wellicht 

verondersteld worden dat deze studenten weliswaar minder tijd aan hun 

studie besteden, maar intensiever werken, dat wil zeggen meer doen in 

minder tijd. Zij komen meer uit de hogere milieuts. Het zal nodig zijn 

te zoeken naar feiten die bovenstaande veronderstellingen kunnen steu-

nen. 

Diseussie 

Het is mogelijk gebleken twee voldoende betrouwbare tests te con

strueren voor de meting van studie-motivatie en attitude ten opzichte 

van de studie. De tot nog toe beschikbare gegeveBs betreffende de vali

diteit van beide tests zijn eehter niet op alle punten even inziehte

lijk. Belangrijk is dat beide tests significant blijken te correleren 

met aspecten van het studie-gedrag. Er zijn studenten met een positieve 

studie-attitude, dat wil zeggen zij verklaren het eens te zijn met uit

spraken die zeggen dat een student hard moet studeren, en zij studeren 

inderdaad frequent. Hun studieresultaten zijn echter niet duidelijk be

ter dan die van studenten met een negatieve atudie-attitude. Daarnaaat 

zijn er studenten die een hoge studie-motivatie hebben, dat wil zeggea 

zij verklaren op zichzelf gedragsbeschrijvingen van toepassing, die 
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volgens beoordelaars op een hoge studie-motivatie wijzen. In feite 

echter blijken zij fS avonds regelmatig weg te zijn en zij kunuen dus 

die tijd niet aan de studie bestedene Een merkbare invloed op hun 

studieresultaat heeft dit echter niet. Ale hypothese kan gesteld wor

den dat twee factoren relevant zijn voor het studiegedrag: de intensi

teit van de studie, en de tijdsduur, dat gestudeerd wordt. 

Verder kan geeoneludeerd worden dat de hoeveelheid tijd aan de stu

die besteed, Diet rechtstreeks in de studieresultaten tot uitdrukking 

hoeft te komen. Toch ia het niet waarschijnlijk dat de tijd die men 

studerend doorbrengt, niet medebepalend zou zijn voor studieaucees. De 

gegevens wijzen erop dati zo dit verband er is, het alechts aantoon

baar zal zijn in de interacties met andere factoren (zie McKeachie, 

1961). Het opsporen van deze interacties ~s mede het doel van het bij 

het begin van dit verslag aangekondigde onderzoek. 

In dit onderzoek zal ook worden getracht verdere gegevens te verza

melen, die een inzicht kunnen geven in de begripavaliditeit Tan de ge

eonatrueerde tests. 

Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek was het samenstellen van tests voor 

de meting van studie-motivatie en studie-attitude. De items werden met 

behulp van item-analyse en schaalconstructie-gegevens geselecteerd. De 

definitieve teata blijken voldoende betrouwbaar. Naar argumenten voor 

de begripavaliditeit van beide tests werd gezocht. Beide tests bleken 

significant met eukele aspeeten van atudie-gedrag te correleren. 
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APPENDIX 1 

De Attitude-test 

It~m 

nr. Item 

1 * Verstandig studeren betekent 1'egel
matig studeren. 

a Studenten, die duidelijk. achterblij
ven bij het aangegeven studieprogram
ma moeten zich afvragen of zij wel 
voldoende capaciteiten hebben. 

3 In het eerste jaar van de studie is 
het belangrijker in de Bieuwe amge
ving thuis te raken dan om tentamens 
te doen. 

4 De zogenaamde studiev1'ijheid is een 
overleefde zaak. 

5 ~ Studenten, die snel afstuderen mis
sen een belangrijk deel van de uni
versitaire vorming. 

6 * Strakke organisatie van de studie be
lemmert de student in zijn ontplooing. 

7 * Wie niet hard s~udeert kan betel' de 
Hogeschool verlateno 

8 Studenten, die zich "precies houden 
aan het voorgeschrev~n studieprogram
ma zijn de middelbare school niet ge
heel ontgroeid. 

9 * College-lopen is geen bijzaak, maar 
hoofdzaak voor de student. 

10 Elke student moet met zijn studiepro
blemen gemakkelijk bij de hoogleraren 
tereeht kunnen. 

11 Wie volop meedoet aan het atudenten
leven loept de kana zijn studie te 
verwaarlozen. 

12 Regelmatig studeren is vooral van be
lang voer mindel' begaafde studenten. 

13 Slagen voor tentamens is grotendeels 
een kwestie van geluk. 

14 

15 

Universitaire studie is het meest ef-

I 
fectief voor hen, die zich goed aan 
het studieprogramma houden. 

Wat de student werkelijk geleerd 
heeft kan·niet worden gepeild door 
examens en tentamens. 

Studeren is het beroep van de stu
dent, en moet daarom serieus worden 
aangepakt. 

6,03 

4,77 

3,40 

2,90 

4,06 

3,84 

4,53 

4,19 

2,11 

4,82 

3,95 

3,48 

5,.21 

g 

0,40 1,6 3 

-0,10 0,9 

-0,04 1,08 

0,35 0,1 ° 1,73 

0,40 -1 1,53 

0,35 -0,4 -1 

0,45 1,0 2 1,39 

0,.25 -0,2 (;) 

0,74 0,6 1 1,06 

0,7 1 1,47 

-0,32 1 1,32 

0,05 -0,2 o 1,44 

0,11 -1,9 -4 0,69 

0,21 O,S 1 1,46 

0,22 -0,1 

0,49 3 0,90 
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Item Item· f1) 
nr. 

17 Het is niet belangrijk of je hoge 
cijfers voor een tentamen haalt, ala 
je maar slaagt. 3,65 

18 ledera student moet zelf kUnnen uit-
maken hoe snel hij wil studeren. 2,65 

19* Studenten die niet regelmatig werken, 
tonen een gebrek aan verantwoordelijk-
heidsgeToel. 3,73 

20* ledere student moet zelf kunnen uit-
maken hoe lang hij OTer zijn studie 
wil doen. 3,24 

21 Schoolse regelmaat moet in het uni
versitaire onderwijs vermeden wor-
den. 2,79 

22* StudenteD, die snel afstuderen zijn 
niet altijd de beste. 3,23 

23 Het grote aantal stu~enten dat het 
doctoraalexamen niet in de aangege
ven tijd haalt bewijst, dat die aan-
gegeven tijd niet reeel is. 3,77 

24* De belangrijk~te taak van een stu-
dent is studeren. 4,63 

25 ledere student moet ook eens een tijd 
niets kunnen uitvaeren. 2,03 

26* De hoogleraren moeten Toortdurend 
a~ndacht besteden aan de vorderingen 
Tan de student. 4,81 

27* Wie het student-zijn als een spel 
opvat, komt bedrogen uit. 5,00 

28 Studenten die snel examens doen, ha-
len niet uit de studie wat arin zit. 4,50 

29* Het studieprogramma mag aan onze 
universiteiten weI wat strakker wor-
den georganiseerd. 2,97 

30 Ouders moeten zich niet te veel be-
moeien met de studie van de student. 3,42 

31 In het eerste jaar hoef je v6&r de 
kerstvacantie nog niet echt met stu-
deren te beginnen. 5,48 

32 Wie in zijn studie eenma.al achterop 
raakt haalt dat nooit meer in. 3,63 

33* Studenten verspillen te veel tijd 
met allerle! dingen buiten hun stu-
die. 3,37 

34 Aan het studentenleven deeinemen is 
even belangrijk als de studie zelie 2,79 

0,17 

0,48 

0,72 

0,35 

0,15 

0,53 

0,20 

0,36 

0,30 

0,30 

0,35 

0,44 

0,.53 

0,12 

0,20 

0,67 

0,49 
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Si-~ . g 

-0,3 -1 1,.57 

o 

1,1 2 

-0,6 -1 

-0,1 o 

-0,4 -1 1,39 

-0,3 -1 

1,4 3 

-0,1 o 

0,6 1 1,.53 

0,9 2 1,27 

-0,.5 -1 

0,4 1 

0,0 o 

-1,6 -3 

0,0 o 

0,5 1 

o 



Item 
nr. 

35* 

APPENDIX 1 

Item. 

Wie in zijn studietijd niet aanpakt 
komt ar nooit. 

36 Veel vrienden hebben is funest voor 
I de studie. 

37* jWie goede hersens heeft hoeit niet 
hard te studeren. 

38 W1e z1ch als student n1et voldaende 
beperkingen weet op te leggen komt 
er noo1t. 

39* De mensen d1e 1ets bereiken in de 
maatschappij zijn n1et de mens en die 
aan de un1versiteit zorn harde wer-

4,39 0,53 

5,10 -0,05 

!kers waren. 4,21 0,34 
40 I Geregeld volgen van colleges is voor 

de meeste vakken overbodig. 5,00 0,39 
41 De student moet zelf u1tvinden hoe 

hij z1jn studie het beste kan rege-
len. 2,21 0,42 

42* . Ouders moeten de student st1auleren 
1 z1jn studie 1n een redelijk tempo 
te volbrengen. 5,00 0,30 

43* De student moet in de eerste plaats 
belangstel11ng hebben voor zijn stu-
d1e. 4,16 0,57 

44 Het z1jn ju1st de meer intelligente 
studenten die hun studie vlot maken. 4,39 -0,05 

45 College-lopen is vooral van belang om 
I de stokpaardjes van de docenten te 
iaehterhalen. 3,82 0,10 

46 IHet geven van colleges 1s n1et meer 
dan een fraaie academiaehe traditie. 5,95 0,07 

47 Een un1versitaire opleiding is prin-
I e1pieel andera dan een vakopleiding. 2,110,35 
t 

48 ,Om. student te zijn hoef je nog niet 
te studeren. 5,85 0,32 

49 Studenten, die snel studeren z1jn 
tentamenverzamelaars. 4,61 0,05 

-3-

g 

1,8 4 

0,1 o 1,59 

-1,0 

3 0,83 

-0,7 -1 1,47 

-0,4 -1 1,63 

0,5 1 1,64 

0,3 1 1,53 

1,7 3 0,90 

0,5 1 1,25 

-0,3 -1 1,87 

-0,8 -2 1,39 

0,5 1 1,38 

-2,0 -4 0,97 

-1,0 -2 1,37 

1) Alle sehalen zijn gescoord 1n de r1cht1ng van posit1eve att1tude. 
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19* 

20* 

APPENDIX 2 , 

De Motivatie-test 

Item 

Ik wil mijningenie~rsexamen in 6 
jaar halen. 

Buiten ~e college-ureD. studeer ik 
minstans 4 uur per dag. 

Ik probeer zo weinig mogelijk colle
ges te misseD. .. 

Soms Tergeet ik de tijd als ik zit 
te studeren. 

Ik wil zo snel mogelijk afstuderen. 

Als ik de krant lees, Talt het 
nieuw. over mijn vakgebied mij al
tijd direct op. 

Ik wil mijn ingenieursexamen in ie
der geval binnen 8 jaar halen. 

Ik werk altijd ~jn collegedietaten 
uit .. 

Ik ben dik teTraden met een 6 voor 
een tentamen. 

Het overkomt mij wel, dat ik niet in 
slaap kan komen omdat een vakpro
ble", mij bezig houdt. 

Ik praat dikwijls met anderen over 
mijn vak. 

Met minder dan eeD. 8 Toar een teD.ta
men beD. ik niet teTreden. 

Ik wil niet te Teel tijd verliezen 
met het verenigingsleven. 

Ik probeer contaet met de hooglera
ren te krijgen over het vak. 

Ik lees nogal eens een studieboek 
dat niet op het progr~a staat. 

Ik ga dikwijls naar de 'bibliotheek 
om de nieuwe aanwinsten in te zien. 

Colleges, die's morgens nogal Trees 
beginnen Dds ik dikwijls. 

Tijdens het weekeinde studeer ik 
vrijwel nooit. 

Ik discussieer dikwijls met anderen 
over wat op de colleges is behan
deld. 

Ik pro beer altijd op tijd te Kamen 
Toar de colleges. 

0,83 

0,22 

0,81 

0,52 

0,66 

0,00 

0,33 

0,53 

0,28 

0,61 

0,11 

0,48 

0,44 

0,47 

0,13 

0,72 

0,61 

0,66 

0,46 

0,40 

0,29 
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0,15 
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0,11 

0,15 
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0,61 

0,20 
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-0,9 

0,8 
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0,9 
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2 
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t 

Iteml Item Pi I Si-~ 30 nr .. r t g 
i 

21* I 
Ik werk llogal 0,61 0,57 1,1 .2 1,:;0 I hard .. 

22 Als ik twee keer voor m~Jn ealldi-
daatsexamen zou zakkell, zou ik mijn 
studie opgeven. 0,53 0,34 0,0 0 1,21 

23* Ik zou het belangrijk vinden cum 
laude ai te studeren. 0,25 0,74 0,9 2 1,41 

24- Tijdens de vaoantie studeer ik niet.1 0,62 0,13 -0,9 -2 1,35 
25 Als iets mij interesseert, kall ik 

er gemakkelijk uren op studerell. 0,91 0,62 0,8 I 2 1,52 
26* Ik verbeter mijn verslagen nauwkeu-

rig voor ik ze inlever. 0,68 0,92 0,6 1 1,33 
27 Ik volg alleell de belangrijkste 

colleges. 0,73 0,34 0,5 1 1,63 I 
28* Ik vael mij ollgerust wanneer ik eell l 

dag niet gestudeerd heb. 0,27 0,28 0,9 2 1,48 I 
29* Op de colleges maak ik zoveel moge-

lijk aantekeningen. 0,64 0,50 0,9 2 1,:;4 
30* Ik ben geabonneerd op een vaktijd-

schriit. 0,33 0,46 0,4 1 1,48 
31 Ik ben van plan eell ilinke vakbi-

I bliotheek aan te schafien. 0,62 0,44 0,1 ° 1,68 
32* Ik weet niet oi ik wel ooit zal I 

afstuderen. 0,56 0,41 -1,6 -3 1 * 121 
33* AlB een vakprobleem mij bezig houdt, 

pro beer ik er zoveel mogelijk van I 
te weten te komen. 0,78 0,45 0,7 1 1.39 

:;4* 
i 

Ala ik voor een tentamen zou Zakkentj 
zou ik dub bel zo hard werken om het 
beter 'be doen. I 0,80 0,26 1, :; 3 1,14 I 

I 
35* Ik ben meestal op tijd klaar voor 

een tentamen. 0,62 0,43 1,2 2 1,07 
36* Buiten het volgen van de colleges 

studeer ik hoogstens nog 2 uur per 
dag o 0,55 0,56 -0,5 -1 0,94 

'. 

37* Ik ga later beslist promoveren. 0,27 0,56 1,0 2 1.14 
38* Als ik nu twee jaar in dienst zou 

moeten. zou ik na afloop zeker weer 
verder studeren. 0,82 0,45 1,2 2 1,21 

39 Ala ik een mooie kana zou krijgen 
in de maatschappij, zou ik mijn 
studie aibreken .. 0,83 0,10 I 

-1,2 2. 1,07 

40 Als ik laat in de nacht thuis kom, 
doe ik de volgende dag weinig. 0,64 Q,30 -0,1 ° 0,98 

41* Om vakboeken te kunnen kopen, ont-
zeg ik mij graag wat genoegens. 0,44 0,44 

I 
1,2 2 0.91 
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Item Item Pi Si-! 0-/ 
nr. r t S. 0 

42 Als er '13 somers facultat1eTe coll.e-
ges zouden z1jn, :liOU 1k ze zeker 
Tolgen. 0,29 0,23 0,8 2 1,58 

43* Als ik tijdens het studeren gestoord 
wordt, haal ik de verloren tijd la-
ter weer 1n. 0,,6 0,43 1,3 3 1,14-

44 Ik bezoek zoveel mogel.1jk het Stu-
dium Gen.erale" 0,41 0,54 0,0 0 1,48 

45 Ik volg geregeld facultatieve col-
leges. 0,32 0.,4 0,3 1 1.'7 

461) Als ik de 100.000 uit de staatslo-
terij zou w1nnen, zou ik wat anders 
gaan doen. - - -1,' -3 0,93 

471) Ik ben al.1een gaan studeren omdat 
mijn auders het wilden. - - -1,8 -4 1,11 

481 ) Ala ik er zeker Tan was dat 1k zan-
der ingenieursdiploma het even Ter 
zou brengen in de maatschappij, zou 
ik niet studeren. - - -1,2 -2 1,27 

* Item is opgenomen in de definitieve test. 

Item is wel aan de beoordelaars Toorgelegd, niet aan de proefgroep. 



APPENDIX .2 

Instruct1e bij attitude-test 

H1eronder v1ndt U een l1jst met uitspraken. Van U wordt gevraagd b1j 

iedere u1tspraak aan te geven in hoeverre U het ar mee eens bent. Dat 

kunt U doen door talkens een cijfer te omcirkelen op de schaal, die on

der 1edere uitspraak staat. 

Bent U het bijvoorbeeld met een u1tspraak eens, dan geeft U dat als 

volgt aan: 

-1-:-2-:-3--:--q.l.--:-5-:--@--:-?-
zeer mee 

one ens 
geen zeer mee 

mening eens 

Bent U het er echter zeer mee oneens, dan geeft U dat als volgt aan: 

--6)-:-2-:-3--: 
zeer mee 

oneens 

'I :-5-:-6-:-7-
geen zeer mee 

mening eens 

U kunt Uw antwoord dus vr1j precies differentieren. Denk niet te lang 

na voor U Uw antwoord geeft, maar ga op Uw spontane mening af. Lees 

echter iedere uitspraak aandachtig. Sla geen enkele uitspraak over. 

Instructie bij mot1vat1e-test 

Hieronder v1ndt U een l1jst met uitspraken, die door Ugedaan zouden 

kunnen worden. Nu willen wij voor 1edere uitspraak weten of 41e op U van 

toepassing is of niet. U kunt alleen antwoorden met "waar tl of "niet waarn• 

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

U een onvoorwaardel1jk waar is. Als U "waar" aans.treept betekent dat 

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

geen enkele uitspraak over. Omcirkel talkens het door U gekozen antwoord. 



APPEDIX At 

Instruetie aan de beoordelaars van de attitude-test 

Bijgaand vindt U een reeks kaartjes. Op elk daarvan staat een uitspraak. 

Ieder van deze uitspraken ZQU van een student kunnen zijn, die daarmee 

zijn-houding (attitude) ten opzichte van de atudie tot uitdrukking mrengt. 

Er zijn tevena 7 enveloppen, genummerd van 1 tim 7. Drie van de envelop

pen dragen een nadere aanduiding. Leg ze op een rij voor U neer van 1 tot 

71 enveloppe 1 links en enveloppe 7 helemaal rechts. Op deze wijze krij

gen we dus een schaal met 7 categorieen. 

Uw opdracht is het nu voor iedere uitspraak aan te geven in hoeverre een 

student, die het met die uitspraak eens is, een gunstige attitude heeft 

ten opzichte van de wijze van studeren, die gekenmerkt wordt door: (a) con

centratie op de taak, (b) effectiviteit, (0) rendementsoverwegingen, (d) 

zakelijke installing, kortom hard en snel werken. Dat kunt U doen door ie

der kaartje in "n van de zeven categorieen onder te brengen. In catego

rie 1 komen dus de uitspraken die op een zeer ongunatige attitude ten op

zichte van hard studeren wijzen, in categorie 2 de uitspraken die op een 

iets minder ongunstige, maar toeh nog vrij ongunstige attitude tan opzich

ta van hard atud.eren wijzen, enzovoort tot 7, waar de uitapraken tarecnt 

komen die op een zeer ganstige attitude ten opzichte van hard en effeetief 

studeren wijzen. Het is dus eenvoudig een kwestie van sorterea., 

Wellicht ten overvloede zij erop gewezen, dat van U dus niet gevraagd 

wordt of U het zelf met de verschillende uitapraken eens bent. U hoeft 

slechta aan te geven in hoeverre een (hy-pothetische) student, die het met, 

zoln uitspraak eens is, een gunstige attitude heeft ten epzichte van snel 

en effectief studeren. 

U mag tijdens het sorteren de instruotie zo dikwijls raadplegen als U 

nodig aoht. 



APPENDIX 5 

Instructie aan de beoordelaars van de motivatie-test 

Bijgaand vindt U een reeks kaartjes. Op elk daarvan staat een uitspraak, 

die van een student aikomstig zou kunnen zijn. Het is de bedoeling, dat 

ieder van deze uitspraken een aanwijzing is voor de mate waarin een stu

dent. die zoln uitspraak doet t is gemotiveerd om snel en effectief te 

studeren .. 

Er zijn tevens 7 enveloppen, genummerd van 1 tot en met 7 .. Drie van de 

enveloppen dragen een nadere aanddding. Leg ze op een rij voor U neer 

van 1 tot en met 7: enveloppe 1 links en enveloppe 7 helemaal rechts. Op 

deze wijze krijgen we dus een schaal van zeven categorieen. 

Uw taak is het nu om voor iedere uitspraak aan te geven de mate waarin een 

student, die zegt dat die uitspraak op hem van toepassing iS t gemotiveerd 

is om snel en effectief te studeren. Dat kunt U doen door ieder kaartje 

in ~6n van de zeven categorieen onder te brengen. In categorie 1 komen 

dus de uitspraken die erop wijzen dat de student, die zegt dat de betref

fende uitspraak om hem van toepassing iS t nauwelijks is gemotiveerd om ef

fectief en snel te studeren, in categorie 2 de uitspraken, die wijzen op 

een zeer zwakke motivatie om snel en effectief te studeren, enzovoort tot 

7, waar de uitspraken terecht komen die wijzen op een zeer hoge motivatie 

om snel en effectief te studeren. Het is dus eenvoudig een kwestie van sor

teren van de kaartjes o 

U mag tijdens het sorteren deze instructie zo dikwijls raadplegen als U 

nodig acht. 

(8)e.vv .. 
24-11-'64 


