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L.Dijkstra 

Het effect van een nieuwe methode van 

introductie van eerstejaarsstudenten*) 

en 

Samenvatting 

W.Meuwese 

De introductie van eerstejaarsstudenten aan de Technische Hogeschool 

te Eindhoven heeft in 1965 en 1966 in experimentele vorm plaatsgevon

den.Het voornaamste aspect van dit experiment was, datde studenten 

zelf actief waren bij het verzamelen van noodzakelijk geachte infor

matie, die verkregen kon worden bij daartoe aangewezen informanten.Het ex

periment werd begeleid door een sociaal onderzoek, met de bedoeling het 

effect van deze nieuwe vorm van introductie enigszins te kunnen bepalen. 

Getracht werd, vast te stellen of op de terreinen studie, studenten

organisaties en voorzieningen van de T.H.E. kennistoename plaatsvond waaraan 

het systeem debet was, of het resultaat van de zelfwerkzaamheid in de vorm 

van groepsopstellen verband hield met de specifieke kenmerken van het sy

steem, en of van het systeem een meer positieve houding ten aanzien van de 

studie en participatie in het studentenleven het gevolg was. 

Het antwoord op deze vragen luidt ontkennend.Geconcludeerd wordt, dat 

weliswaar sprake is van kennistoename van een zodanige omvang, dat daaraan 

statistisch zeker betekenis mag worden toegekend.Anderzijds echter, is deze 

toename relatief gering, terwijl het bovendien niet mogelijk was een ver

band aan te tonen tussen de specifiekekenmerken van het systeem en deze 

kennistoename, zodat aangenomen moet worden dat het effect het gevolg is 

van de nevenwerkingen van het systeem. 

*) Onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Introductiecommissie van de 

Technische Hogeschool te Eindhoven door de Groep Onderwijsresearch aan 

de T.H.E., met L.Dijkstra als projectleider.Dank is verschuldigd aan de 

leden van de werkgroep uit deze commissie, bestaande uit prof. dr. W. 

Peremans en prof. dr. J.Wemelsfelder (voorzitters), dr. J.Smit (vice

voorzitter), mej. M.Schins (secretaresse), de heer B.E.den BaW~er (secre

taris), mej. drs. A.M.L.Rogier en mr. R.G.R.M.Romme (beiden lid voor de 

T.H.E.), en de student-leden mej. S.van der Wal en de heren H.Duifhuis, 

F.J.V.M.Goemans, J.Th.P.van der Lans, ire P.H.W.Lucassen en ire H.H.M. 

Tromp.Verder aan dr. ire P.C.van de Griend, van wie de grondgedachte over 

zelfwerkzaamheid afkomstig is. 



Nieuw aankomende st:ud~n werden tot voor kort aan de Technische 

Hogeschool te Eindhoven elk jaar geIntroduceerd door hen twee dageu 

samen te brengen in het legerkamp Oirschot. Gedurende die dageu werd 

in de jaren voorafgaande aan het studiejaar 1965/1966 aan de studen

ten informatie overgebracht door middel van lezingen van hooglerareu, 

vertegenwoordigers van studentenorganisaties, uitvoeringen door het 

Studium Generale en groepsgesprekken van eerstejaars- met ouderejaars

studenten. Onderling contact tussen de eerstejaars werd bevorderd 

door een feestavond te organiseren. 

De organisatoren van deze "introductiedagentl hadden niet de indruk, 

dat deze informatie- en kennismakingsprocedure veel effect sorteerde; 

het vermoeden bestond, dat weI veel informatie werd gegeven, maar wei

nig door de student en werd opgenomen. 

In 1965 is de introductie daarom op een ander~ experimentel~ manier 

opgezet. Essentieel bij deze nieuwe organisatievorm was, dat de studenten 

zelfwerkzaam waren: zij moesten groepsgewijs aan de hand van een opdracht 

zelf tot vragen kamen, zelf de antwoorden op die vragen verzamelen bij 

daarvoor aangewezen informanten, en de resultaten daarvan in een groeps

opstel van de omvang van 1 a 2 pagina's handschrift neerleggen. De ver

onderstelling hierbij was, dat op deze wijze verkregen informatie beter 

wordt verwerkt en langer wordt vastgehouden, dan bij de tot dan toe ge

hanteerde methode. Bovendien werd verondersteld, dat deze vorm van in

troductie de houding (!!attitude") ten aanzien van studie en studenten

leven zou kunnen verbeteren. 

Besloten wer~ door middel van onderzoek daze nieuwe organisatievorm 

op zijn waarde te toetsen. Dit onderzoek, waarvan hier verslag wordt 

uitgebracht, werd uitgevoerd door de groep Onderwijsresearch aan de 

Technische Hogeschool te Eindhoven. 

Opzet van de introductieprocedure in 1965 

De groep van 386 eerstejaarsstudenten werd gevraagd zichzelf te 

verde len in groepen van ongeveer 10 man, allen van dezelfde studie

richting. Iedere werkgroep ~koos uit haar midden een voorzitter en weea 

groepsleden aan die zouden worden belast met het inwinnen van benodig

de informatie, zodanig dat elkgroepslid een taak had; verder koos 

iedere groep zich een naam. Namen van de groepsleden, hun taakverde

ling en de naam van de groep werden door de voorzitter aan een admini-
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stratieve instantie (het secretariaat) doorgegeven. 

De informatie die elke werkgroep moet verzamelen, was verdeeld in 

drie hoofdstukken: informatie over studie, over studentenorganisaties 

en over voorzieningen van deT.H. Voor elk van deze hoofdstukken 

kreeg iedere groep een opdracht. Deze opdrachten luidden: 

Studie: Maak een ontwerp van de tekst voor een inlichtingenboekje 

over de studie. aan de T.H.E. in het algemeen en over de door U ge

kozen studierichting in het bijzonder. 

Dit ontwerp moet bevatten: 

de onderwerpen waarover naar Uw mening in een dergelijk boekje in

lichtingen moeten worden gegevenj 

- de volgorde van behandeling van deze onderwerpen; 

- de korte inhoud van de informaties die over elk van deze onderwerpen 

naar Uw mening in het inlichtingenboekje moe ten worden gegeven. 

Studentenorganisaties: Maak een ontwerp van een tekst waarin aan 

aanstaande studenten uit het buitenland informatie wordt gegeven 

over de studentenorganisaties te Eindhoven. 

Dit ontwerp moet bevatten: 

- zakelijke inlichtingen over de verschillende studentenorganisaties 

te Eindhoven; 

een korte omschrijving van die activiteiten die naar Uw mening het 

meest geschikt zijn om buitenlandse student en inzicht te ver

schaffen in de betekenis die U aan deze studentenorganisaties toe

kent voor een student aan de T.H.E. 

Voorzieningen van de T.H.E.: Ontwerp een dagbladartikel waaruit de 

lezers een duidelijk beeld krijgen van de verschillende voorzieningen 

waarvan student en aan de T.H.E. gebruik kunnen maken. 

Behalve zakelijke inlichtingen over de verschillende voorzieningen, 

moet dit artikel tevens informatie geven over het nut dat studenten 

hiervan kunnen hebben. 

De richtlijnen voor het uitvoeren van de drie opdrachten kunnen 

als volgt worden samengevat: de groep maakte voor de eerste door 

haar uit te voeren opdracht een lijst van onderwerpen (het werkpro

gramma) die de leden wilden behandelen. Hiervoor kon gebruik gemaakt 
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worden van een aan iedere groep verstrektelltrefwoordenlijst" 

voor het desbetreffende hoofdstuk. Deze lijst bevatte aanduidingen 

van belangrijke onderwerpen,bijvoorbeeld: tentamens, syllabus, 

P-examen; indoortraining, hockey, Eindhovens Studenten Corps; 

bibliotneek, studentenarts, inschrijving. Vervolgens bepaalde de 

werkgroep welke informaties zij over de gekozen onderwerpen wilde 

hebben. De groepsleden die waren aangewezen om informaties in te 

winnen over het hoofdstuk waaraan men be zig was,~nden terecht bij 

deskundigen op de verschillende terreinen, die zich daartoe aan infor

matietafels beschikbanr hielden. Ondertussen maakten de overige leden 

een werkprogramma voor het volgende hoofdstuk, bepaalden welke onder

werpen daarin behandeld zouden worden, en welke informatie daarvoor 

nodig zou zijn. De inlichtingen die over het eerste hoofdstuk verza

meld waren, werden vervolgens in de werkgroep besproken en op schrift 

gesteld. Indien tijdens de bespreking , nieuwe vragen rezen, konden 

opnieuw inlichtingen worden ingewonnen. 

Opzet van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek was, na te gaan of het hierboven 

besproken nieuwe systeem van introductie het gewenste effect sorteerde. 

Onderzocht werd, of kennistoename plaatsvond, en inhoeverre eventuele 

kennistoename was gerelateerd aan specifieke kenmerken van het nieuwe 

systeem, dus aan de procedure van zelfwerkzaamheid door groepsgewijs 

vragenstellen en opdrachten vervullen. Bovendien werd onderzocht of 

de attitude ten aanzien van het studeren gedurende ae introductieda

gen veranderde, en of de verenigings-attitude gunstiger werd. 

Om organisatorische redenen was het niet mogelijk een contr8legroep 

van student en volgens het oude systeem te introduceren, wat het onder

zoek in experimenteel opzicht sterker had kunnen maken. De verwachting 

WaS echter gerechtvaardigd, dat de werkgroepen onderling zouden ver

schillen in de wijze waar6p zij de zelfwerkzaamheid ten uitvoer zouden 

leggen. Het ontbreken van een controlegroep is daarom ondervangen met 

het beschouwen van de ~'waarin de specifieke kenmerken van het systeem 

waren gerealiseerd. Het meest karakteristieke van het nieuwesysteem 

was, dat vragen moesten worden gesteld. 

Aan het onderzoek lag dan ook de volgende algemene hypothese ten 

grondslag: 

Naarmate de werksroepen meer yrasen stellen. zal de informatieoyer

dracht sroter zijn. en de informatieverwerkini beter. 



Als tweede hypothese werd gesteld: 

Door de introductiedagen wordt de houding tegenover studie en 

studentenverenigingen meer positief. 

Methode 

Criteria 

-If-

Het criterium voor de effectiviteit van het systeem valt in vier 

onderdelen uiteen: 

1. Groepsproducten. De door de groepen ingeleverde opstellen wer

den door drie beoordelaars onafhankelijk van elkaar in een toevallige 

volgorde (verschillend voor iedere beoordelaar) aan de hand van een 

schema beoordeeld op de punten: duidelijkheid, volledigheid, juistheid, 

systematie~uitwerking en globale indruk. Voor ieder van deze aspecten 

konden maximaal 5 en minimaal 1 punt worden toegekend. De score voor 

het groepsproduct per beoordelaar is de som van de scores op deze 6 

aspecten. 

2. Kennistoename. De kennis over studie, studentenorganisaties en 

voorzieningen van de T.H.E. werd gemeten door middel van een test van 

het type van de meervoudige keuze (bijlage A). De test bestond uit 

31 vragen. Een voorbeeld (dat betrekking heeft op het hoofdstuk studie): 

Wanneer je een tent amen onvoldoende hebt gemaakt, kunje het beste: 

a. de betrokken hoogleraar raadplegen 

b. op je eigen houtje opnieuw beginnen 

c. herhalingsinstructies gaan volgen 

d. de instructeur raadplegen over de oorzaken van het slechta 

resultaat. 

Deze kennistest werd tweemaal afgenomen, eenmaal aan het begin van 

de introductiedagen (de "pretest") en eenmaal aan het eind (de "post

test"). 

3. Studieattitude. Deze test werd gemeten met een aan de T.H.E. 

reeijs eerder gebruikte test (bijlage B).1) 

1) Vgl. W. Meuwese en H. Crombag: Constructie van instrumenten voor de 

meting van studia-motivatie en studia-attitude, rapport nr. 5, 
Eindhoven 1964. Deze test werd later herzien en bestaat in zijn 

definitieve vorm uit de in bijlage B vermelde items 1 tim 42. Zie 

voor nadere gegevens over deze test: H. Crombag: Studiemotivatie en 

studieattitude. diss. Univ. van Amsterdam 1968 (in voorbereiding)., 
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4. Verenigingsattitude. Deze werd gemeten met een test van het

zelfde type als de studieattitude. 2 ) 

Predictoren 

De mate waarin de specifieke kenmerken van het nieuwe systeem gere

aliseerd werden, was in de probleemstelling operationeel gedefinieerd 

als het aantalvragen dat op het terrein van studie, studentenorgani

saties en voorzieningen van de T.H.E. per groep werd gesteld. 

De informatiegevers op deze drie gebieden (in totaal plm. 40) 

hielden op lijsten bij hoeveel vragen iedere groep over ieder hoofd

stuk stelde. 

Verdere gegevens in het onderzoek 

Naast de hiervoor behandelde variabelen, die direct bij de probleem

stelling aansluiten, kwam het de organisatoren van de introductiedagen 

wenselijk voar, naar het subjectieve oordeel van de deelnemers aan 

deze nieuwe vorm van introductie te vragen, evenals naar hun opinies 

over wenselijke veranderingen in de opzet (bijlage C) en naar de er

varingen bij het groepswerk (bijlage G). 

Analyse 

Groepsproducten 

De correlaties tussen de oordelen van drie beoordelaars van de 

groepsproducten en de betrouwbaarheid der scores3 ) zijn vermeld in 

tabel 1. De onderlinge overeenstemming tussen de drie beoordelaars 

is voldoende groo.t, om met de som van de scores van deze beoordelaars 

als een betrouwbare score te kunnen werken. De grenzen van deze scores 

zijn 18 (minimum) en 90 (maximum). 

2) Deze test bestaat uit 10 van de aan de attitudetest toegevoegde 

ite~s 43 tim 70. Vgl. tabel 3, page 9. 
3) Volgens de Spearman-Brown formule. 



Overzicht 1 

Verzameling van de gegevens in 1965 en 19664) 

pre (middag 1e dag) 

kennistest 

studieattitude }alleen 

verenigingsattitude in 1965 
ervaring groepswerk (aIleen 

in 1965 op de avond van de 

1e dag) 

post (avond 2e dag) 

kennistest 

studieattitude 

verenigingsattitude 

ervaring groepswerk 

oordeel introductie

dagen 

Tabel 1 
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Correlaties tussen drie beoordelaars van het groepswerk in 1965 (N=37) 

groepswerk 

studie stud. org. voorz. T.R.E. 

beoordelaar beoordelaar beoordelaar 

II:" III II III II III 

beoordelaar I .83 .82 .70 .79 .80 .79 
beoordelaar II .86 .81 .82 
betrouwbaarheid .94 .91 .93 

4) Ret onderzoek werd in 1966 herhaald. Waar zulks het betoog niet 

stoort, worden ook hierna, evenals in bijlage A; gegevens over 

1965 en 1966 gecombineerd vermeld. Omdat de attitudetest van se

cundair be lang werd geacht, werd deze am economische redenen in 1966 
aIleen aan het eind van de periode gegeven. De in 1965 tweemaal af

genomen vragenlijst voor ervaring met hat groepswerk leverde beide 

keren vrijwel dezelfde resultaten Ope Daarom werd deze in 1966 

slechts ~enmaal e even. 
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De werkgroepen werden in dtie groepen gesplitst, die de opdrachten 

in sen verschillende volgorde uitvoerden. Ongeveer eenderde van het 

aantal werkgroepen begen met de opdracht voor het hoofdstuk studie, 

voerde vervolgens de opdracht voor het hoofdstuk studentenorganisa

ties uit, en boog zich tenslotte over de opdracht voor het hoofdstuk 

voorzieningen van de T.H.E. Een ander derde deel van het aantal werk

groepen had als volgorde van uitvoering studentenorganisaties, voor

zieningen van de T.H.E. en studie; het resterende derde deel van de 

werkgroepen werkte achtereenvolgens de opdrachten over voorzieningen 

van de T.H.E., studie en studentenorganisaties af. De verde ling van 

de werkgroepen naar de verschillende volgordes van uitvoering van de 

opdrachten geschiedde volgens toeval. 

Bij het maken van het groepsproduct is een leereffect te consta

teren; naarmate meer opdrachten zijn uitgevoerd, is de kwaliteit van 

elk volgend product beter, zoals blijkt uit tabel 2. (In deze tabel 

is bijvoorbeeld de gemiddelde score voor het hoofdstuk studentenorga

nisaties van de groepen die studentenorganisaties als 2e opdracht 

hadden, 57,7). 

Tabel 2 

Gemiddelde scores voor groepsproducten in 1965, opgesplitst naar de 

volgorde van uitvoering 

gemiddelde scores groeps- hoofdstuk 

product wanneer uitgevoerd 

als: studie stud. org. voorz. T.H.E. 

1e 

2e 

3
e 

opdracht (N=14) 46,4 (+12) 50,3 (+7) 44,7 (+24) 

opdracht (N=12) 54,1 (+ 5) 57,7 56,3 (+13) 
opdracht (N=11) 58,8 51,2 (+7) 68,8 

Dit leereffect werd geelimineerd door per hoofdstuk bij het gemiddelde 

van de twee la~ste volgordegroepen het verschil met de hoogste op te 

tellen. Daarmee zijn de scores voor de groepsproducten onafhankelijk 

gemaskt van de volgorde waarin de groepsopdrachten zijn uitgevoerd. 

De correcties zijn tussen haakjes achter de gemiddelden vermeld. 
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Kennistest 

De score op de kennistest bestond uit het aantal vragen dateen 

deelnemer op ieder van de drie onderdelen studie, studentenorganisa

ties en voorzieningen goed beantwoordde. De score voor kennisover

dracht per groep was het gemiddelde van de scores op de kennistest 

van de deelnemers in de groep. 

Studieattitude 

De score voor studieattitude bestond voor iedere deelnemer uit de 

som van de scores op de items 1 tim 42, waarbij de negatieve items 

werden geSPiegeld. 5) 

Verenigingsattitude 

Items 43 tim 70 van de attitudetest zijn met behulp van een factor

analyse nader beschouwd. Het bleak daarbij, dat een van de factoren 

(na rotatie) items bevatte die betrekking hadden op participatie in 

het verenigingsleven, terwijl de andere factoren steeds slechts 

weinig items bevatten en bovendien inhoudelijk weinig inzichtelijk 

waren. De factorladingen van de items~op deze ene duidelijke factor 

zijn vermeld in tabel 3. De samenhang van deze items kan geIllustreerd 

worden met hun zgn. B-coefficient, gedefinieerd als het quotient van 

het gemiddelde van de correlaties tussen de items in de groep en het 

gemiddelde van de correlaties van de items in de groep met de items 

buiten de groep. Dit quotient bedraagt 2,74. De items binnen deze 

groep zijn dus onder ling sterk samenhangend. De score voor verenigings~ 

attitude bestaat uit de sam van de scores op daze items, waarbij items 

met een negatieve lading zijn gespiegeld. 

Aantal vragen 

Aan de hand van de door de informanten bijgehouden lijsten werd 

voor iedere groep het aantal vragen vastgesteld dat over ieder 

hoofdstuk was gesteld. 

5) In bijlage B zijn de positieve en negatieve items aangegeven met 

resp. + en -. 



Tabel 3 

Factorladingen na rotatie van de items 43 tim 70 van de attitude

test ter grootte van .50 of mear 
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item factor lading 

51. Volop meedoen aan het studentenleven is belang

rijk voar je persoonlijke vorming 

52. Lid zijn van een gezelligheidsvereniging kost te

veel tijd en geld 

53. Wie werkelijk wetenschappelijke belangstelling heeft, 

haudt zich niet op met het studentenleven 

54. Gezelligheidsverenigingen maken verwaande kwasten 

van hun leden 

57. Lid zijn van een studentenvereniging heeft geen enkel 

nut 

58. In een studentenvereniging kun je goede vrienden maken 

59. Wie modern denkt moet van het studentenleven niets 

hebben 

60. Lid zijn van een gezelligheidsvereniging hoart bij je 

academische vorming 

61. Studentengezelligheidsverenigingen zijn uit de tijd 

68. Wie volop aan'het studentenleven meedoet, verliest het 

contact met de buitenwereld 

Oordeel deelnemers 

.52 

-.55 

-.51 

-.53 

-.70 

.51 

-.73 

-.50 

Het gemiddelde oordeel van de deelnemers over de introductiedagen 

is verwerkt tot een profiel, evenals de opinies over de wenselijkheid 

van eventuele veranderingen in de opzet. 

Ervaringen bij het groepswerk 

Van de antwoorden op de vragen over de ervaringen van de deel

nemers bij het groepswerk zijn gemiddelden berekend over aIle deel

nemers, die vergelijking, zowel van de ontwikkelingen in 1965. als 

tussen 1965 en 1966 mogelijk maken. 
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Resultaten 1965 

Kennistoename en oordeel deelnemers 

Van de individuele scores van aIle deelnemers voor de op de hoofd

stukken studie, studentenorganisaties en voorzieningen T.H.E. betrek

king hebbende onderdelen van de kennistest werd het gemiddelde bere

kend, zowel pre als post. Het verschil tussen de gemiddelden aan het 

begin en aan het eind van de introductiedagen in 1965 kan niet door 

toeval verklaard worden, zoals blijkt uit de z-waarden in tabel 4. 
Het symbool z is een aanduiding van de statistische betekenis van een 

gevonden verschil tussen twee gemiddelden. Daarbij wordt getracht, de 

nulhypothese te verwerpen dat beide gemiddelden uit eenzelfde popula~ 

tie afkomstig zijn. De kans hierop is kleiner dan 5%, wanneer z groter 

is dan i 1,96. AIle z-waarden groter dan i 1,96 zijn in het volgende 

met • aangegeven. Er wordt daarbij uitgegaan van de veronderstelling, 

dat wanneer de kans op toeval (de "overschrijdingskans") kleiner is 

dan 5%, aan het gevonden verschil betekenis mag worden toegekend. 

Tabel 4 

Gemiddelde scores op de kennistest in 1965 (N=386) 

gemiddeld z 

Studie (13 vragen) 

pre 8,46 6,61· 
post 9,22 
quotient post-pre 1,09 

Stud. or~. (9 vragen) 

pre 4,78 
post 6,88 17,87'" 

quotient post-pre 1,44 

Voorz. T.H.E. (9 vragen) 

pre 5,89 
post 7,00 

12,27· 

post-pre 1,19 

• oversohrijdingskans kleiner dan 5%. 
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Figuur 1. Gem. oordeel introductiedagen in 1965 en 1966 (N '65= 386jN '66= 380) 

... ".j. 196.5 
_____ 1966 

7 '6 .5 4 3 2 1 

f I I : I I I • · • · · • • l 
19. Prettig • -2,0.5* onprettig \ z III 

\ 
\ 

4. Gezellig \. z = .4,20· kU , , , 
6. Joviaal 

, • -3,83* vormelijk , . z III 

"..i ..... 
17. Ontspannend 

, 
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" , 
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, 
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I 
6
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Figuur 2. Gemiddeld oordeel maatregelen in 1965 en 1966 (N '65= 386;N '66= 380) 
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II I 
7 6 hoogl./stafleden 

12 0 Meer vrije informatie-inwinning 
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Het is tevens duidelijk uit de grootte van het quotient van de ge

middelden post en pre, dat de relatieve kennistoename voor het hoofd

stuk studie uiterst klein is, die voor studentenorganisaties groot. 

terwijl de toename op het terre in des voorzieningen redelijk genoemd 

kan worden. 

Uit figuur 1 blijkt voorts, dat de deelnemers aan de introductie

dagen in 1965 van het geheel een gunstige indruk hebben overgehouden. 

Men heeft het prettig, gezellig, joviaal, stimulerend, ordelijk, ge

makkelijk, rustig, nuttig, leerzaam, interessant, duidelijk en inspi

rerend gevonden. De aspecten ontspannend, kalm, boeiend, meeslepend, 

praktisch, verrassend, grandig en bondig worden van licht gunstig 

tot neutraal beoordeeld. Ongunstige aordelen komen relatief slechts 

zaer weinig v~~r. 

In figuur 2 is het oordeel van de deelnemers over wenselijk geachte 

verbeteringen samengevat. Hieruit blijkt dat het wenselijk wordt ge

acht meer contactmogelijkheden te hebben met hoogleraren en stafleden, 

meer gelegenheid voor eigen initiatief te hebben, zowel individueel 

als op groepsniveau, meer tijd voor ontspanning, groepswerk onder lei

ding van een ouderejaars en nauwkeuriger richtlijnen bij het groepswerk. 

Als verslechtering wordt beschouwd: een Minder strakke organisatie, 

een minder nauwkeurig tijdschema, geen forum, geen opdrachten, moeilijker 

opdrachten, Minder informatoren, geen verplichte deelname aan het groeps

werk, Minder informatie over het studeren, en werken in grotere groepen. 6 ) 

Het is interessant op te merken, dat het afzwakken van de op het 

eerste gezicht Minder prettige element en in de nieuwe opzet - de strak

ke organisatie, het vragensysteem, de groepsopdrachten - als een ver

slechtering zou worden ervaren. (Dit gegeven heeft een rol gespeeld 

bij de wijzigingen die in 1966 in vergelijking met 1965 in het systeem 

werden ingevoerd; vgl. page 16). 

6) Dat werken in kleinere groepen dan niet als een verbetering wordt 

beschouwd, heeft vermoedel~k een typografische oorzaak: de verbale 

omschrijving van de beide uitersten van deze schaal luidde per ver

gissing "grote versil:.echtering". Hoewel bij de instructie op deze 

drukfout is gewezen, bestaat geen zekerheid dat iedere deelnemer 

het goed begrepen heeft. 
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Specifieke kenmerken en effect in 1965 

Met de constatering dat de deelnemers op een voor hen aangename 

wijze hun kennis hebben vergroot in een mate, die niet door toeval 

verklaard kan worden, is echter geen antwoord gegeven op de vraag 

of het nieuwe systeem zelf aan deze kennistoename debet is geweest. 

Of dit Iaatste het geval is, zou moeten blijken uit een relatie tU8sen 

de mate waarin de specifieke kenmerken van het nieuwe systeem gereali

seard werden, en het effect, zoals in de probleemstelling werd uiteen

gezet. Dus: er moet een positieve correlatie zijn tussen het aantal 

vragen dat gesteld wordt en de scores voor kennisoverdracht per groep. 

Deze correlaties staan vermeld in tabel 5. 

Tabel 5 

Correlaties tussen aantal vragen en groepsproducten en kennis in 1965 

(N=37) 

aantal vragen over 

studie stud. org. voorz. T.HoE. 

groepsproduct 007 .01 -.23 
groepsproduct stud. ~rg. -.13 .08 -.30 
groepsproduct voorz. T.H.E. -.12 .02 -.03 
gem. kennis studie post .10 (010) .21 (.15) .28 (.28) 

gem. kennis studie toename .08 .03 .22 
gem. kennis stud. org. post -.13 (-.19) .36 (.19) .23 (.14) 

gem. kennis stud. org. toename -.20 -.08 .01 

gem. kennis voorz. T.H.E. post -.25 (-.24) ... 04 (-.10) -.15 (-.23) 
gem. kennis voor T.H.E. toename -.20 -.13 -.27 

Tussen haakjes: gecorrigeerd voor kennis-pre met behulp van partiele 

correlaties. 

Tussen het aantal gestelde vragen over studie, studentenorganisa

ties en voorzieningen van de T.H.E. enerzijds en de groepsproducten 

en kennistoename anderzijds bIijkt geen verband te bestaan. Voor de 

eerste hypothese kan dan oak in het empirisch materiaal geen steun 

worden gevonden: het stellen van meer vragen heeft noch een bater 

groepsproduct, noch een grotere kennistoename tot gevolg. 
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Attitudeveranderingen 

De gegevens over studie- en verenigingsattitude staan vermeld in 

tabel 6. Het blijkt dat zich hier geen veranderingen hebben voorgedaan: 

de gemiddelde scores pre en post vertonen geen significante verschil

len. Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat een aantal deelnemers 

een gunstiger attitude ontwikkelde dan daarvoor, de andere deelnemers 

daarentegen een ongunstiger, waarbij de totale gemiddelden toch geen 

verschil zouden vertonen. Deze mogelijkheid wordt echter uitgesloten 

door de hoge positieve correlatie tussen pre- en postscores, die be

tekenen dat hoge scores hoog zijn gebleven, en lage laag. 

Ook voor de tweede hypothese kan in het onderzoeksmateriaal geen 

ondersteuning worden gevonden: het nieuwe introductiesysteem heeft 

niet als effect het gunstiger worden van studie- en verenigingsatti

tude. 

Tabel 6 

Studie- en verenigingsattitude in 1965 en 1966 

gemiddelde correlatie z-waarde van 

Studieattitude: pre - post verschil gem. 

1965 groepsgemiddelde pre (N=37) 195,69 } 1 
1965 groepsgemiddelde post (N=37) 194,31 .78 J} 0,90 

1966 groepsgemiddelde (post) (N=62) 194,90 0,35 

1965 pre (N=386) 196,14 } 1. 
1965 post (N=386) 194,47 .76 J} 1,23 

1966 (post) (N=380) 193,66 0,53 

Verenigingsattitude: 

1965 groepsgemiddelde pre (N=37) 56,11 } }1 1,22 1965 groepsgemiddelde post (N=37) 57,00 .72 

1966 groepsgemiddelde (post) (N=62) 56,03 r 1,27 
: 

1965 pre (N=386) 56,08 } }} 1,58 1965 post (N=386) 57,02 .73 
1966 (post) (N=380) 55,79 1,92 
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~pzet van de introductiepro~edure in 1966 

Ret effect van het nieuwe introductiesysteem was in 1965, samen

vattend, geringer dan de verwachtingen hieromtrent. Besloten werd, 

in 1966 het experiment te herhalen met enkele wijzigingen in de opzet, 

dit in de hoop dat deze wijzigingen het effect grater zouden maken 

dan in het voorgannde jaar. Deze wijzigingen omvatten: 

1. Een gratere mate van structurering van de groepstaken, en 

2. kleinere groepen (1965: plm. 10 man per werkgroep, 1966: 6 man). 

De structuur van de groepstaak werd strakker gemaakt door middel 

van een zeer gedetailleerde omschrijving van de te behandelen onder

werpen (in 1965 kon door de groep zelfstandig uit een grate hoeveel

heid onderwerpen gekozen worden) en van de wijze van behandeling van, 

deze (verplichte) onderwerpen (vgl. bijlagen D, E, en F). De overwe

gingen hierbij waren, dat een gratere mate van structurering de aan

dacht duidelijker 01' de relevante onderwerpen zou richten, dat aan 

het stellen van orienterende vragen voorafgaand aan het groepswerk 

minder tijd verloren zou gaan, en dat bij kleinere groepen de deelne

mers intensiever bij de groepsactiviteiten betrokken zouden zijn. Ret 

oordeel van de deelnemers over eventueel te nemen maatregelen in 1965 
leverde aanwijzingen op, dat deze twee maatregelen niet ala onaange-

. naam zouden worden ervaren (vgl. figuur 2). 

Analyse 1966 

Ret aantal deelnemers aan de introductiedagen bedroeg in 1966 380. 
De bewerking van het materiaal vond in 1966 op dezelfde wijze plaats 

als in 1965, met een uitzondering: de scores voor de groepsproducten. 

Ret cijfer van het groepsproduct over de studie bestond in 1966 uit 

het gemiddelde oordeel van twee beoordelaars, die beide een cijfer 

(1 tot 5) gaven op grond van de algemene indruk van de werkstukken. 

De correlatie tussen de beoordelaars bedroeg .80, de op grond hiervan 

te berekenen betrouwbaarheidscoefficient volgens de Spearman-Brown 

formule was .89. Op dezelfde wijze kwam de score voor het groepspro

duct studentenorganisaties tot stand; correlatie tussen beoordelaars 

.82, betrouwbaarheidscoefficient .90. Voor het groepsproduct voor

zieningen T.R.E. werden twee scores berekend: een voar het aantal goed 

ingevulde vakjes en een voor het aantal fout ingevulde vakjes (zie 

bijlage G). 
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Resultaten 1966 

Kennistoename en oordeel deelnemers 

Evenals in 1965, kan het verschil tussen de gemiddelde scores 

op de kennistest aan het begin en aan het eind van de introductie

dagen in 1966 niet door toeval verklaard worden (vgl. tabel 7). 
Ten dele kunnen de resultaten van de kennistest in 1966 met die in 

1965 vergeleken worden, namelijk voor zover de kennistest in beida 

jaren dezelfde vragen bevatte. Deze vergelijking is gemaakt in tabel 8. 
Afgezien van de reeds voor beide jaren op aIle drie de onderdelen vast

gestelde significante kennistoename (z-waardes achter accolades), doet 

zich het merkwaardige feit voor, dat de beginniveaux op de terreinen. 

studie, studentenorganisaties en voorzieningen van de T.R.E. in 1966 

resp. gelijk, hoger en lager zijn dan in 1965, de toename resp. groter, 

kleiner en gelijk, en de eindniveaux resp. hoger, gelijk en lager. 

Tabel 7 

Gemiddelde scores op de kennistest in 1966 (N=380) 

gemiddeld z 

Studie (26 vragen) 

pre 14,08 ~2.84' post 16,54 

Stud. ors· (19 vragen) 

pre 10,20 
]r6.46' post 13,18 

Voorz. T.R.E. (21 vragen) 

pre 12,48 
),5.56' post 15,08 

* overschrijdingskans kleiner dan 5%. 

De verwachting dat de beginniveaux gelijk, de toename groter en de 

eindniveaux hoger zouden zijn, wordt dus slechts gedeeltelijk be

vestigd. 

Een significante, doch geringe kennistoename heeft eveneens 
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plaatsgevonden met betrekking tot vragen die aIleen in 1966 werden 

gesteld (vgl. tabel 9). 

Ret meer gestructureerde karakter van de groepsopdrachten heeft 

een weerslag gehad op het aantal gestelde vragen in 1966, dat aan

zienlijk lager was dan het aantal in 1965 (vgl. tabel 10). 

Ret oordeel van de deelnemers aan de introductiedagen is in 1966 

nagenoeg even gunstig als in het jaar daarvoor (vgl. figuur 1). Het 

gezelligheidselement komt er in 1965 iets beter af. Het systematische 

verschil tussen de beide jaren kan wellicht op rekening worden geschre

ven VRn de sterkere structurering van de groepstaken in 1966. Deze ge

dachte is in overeenstemming met de ontwikkeling die zich voordoet 

op ervaringsaspecten die geassocieerd zijn met structurering: het sys

teem wordt in 1966 nuttiger, leerzamer, interessanter, duidelijker, 

praktischer en grondiger geacht dan in 1965, hoewel ook in dat jaar 

het oordeel op deze punt en zeker niet ongunstig te noemen valt. 

Tabel 8 

Gemiddelde scores op de kennistest veer vragen die zewel in 1965 

als in 1966 werden gesteld (N1965=386, N1966=380) 

1965 1966 1965 - 1966 

gem. z gem. z z 

Studie (13 vragen) 

pre 8,46 ~,61' 8,41 }12,94' -0,42 

post 9,22 9,95 6,35* 

toename 0,75 1,54 6,12* 

Stud. ore;. (9vragen) 

4,77 
I'l 

5,44 }3,29' 6,16* pre 

post 6,88 ~7t87 6,83 -0,53 

toename 2,10 1,38 -5,95* 

Voorz. T.R.E. (9 vragen) 

pre 5,89 5,61 ~ -2,85* 

post 7,00 ~2,27* 6,62 ~10,56* -4,39* 

toename 1,10 1,00 -0,98 

* overschrijdingskans kleiner dan 5%. 



Tabel 9 

Gemiddelde scores op de kennistest voor vragen die alleen 

in 1966 werden gesteld (N=380) 

gem. z 

Studie (13 vragen) 

pre 5,67 } post 6,59 6,76* 

Stud. org. (10 vragen) 

pre 4,76 I 
post 6,36 [13,11. 

Voorz. T.il.E. (12 vragen) 

pre 6,87 }12.84' post 8,46 

• overschrijdingskans kleiner dan 5%. 

Tabel 10 
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Gemiddeld aantal gestelde vragen per opdracht in 1965 en 1966 

(N1965=37, N1966=62) 

I Gem. aantal vragen 

Opdracht 1965 1966 z 

Studie 14,87 8,45 4,49* 
Stud. org. 13,38 6,73 3,67* 
Voorz. T.il.E o 11,13 5,46 3,86* 

* overschrijdingskans kleiner dan 5%. 

Uit de beoordeling van organisatorische maatregelen (figuur 2) 

springt naar voren, dat bij de sterkere structurering in 1966 hat 

forum, het nauwkeurige tijdschema en de opdrachten een veel mear 

functionela betekenis in het geheel hebben gekregen. In het algemeen 

kan worden gesteld dat naar het oordeel van de deelnemers het systeem 

zoals het in 1966 functioneerde, voor weinig verbetering vatbaar is. 
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Verband tussen specifieke kenmerken en effect van het systeem in 1966 

Evenals voor 1965 moet de vraag gesteld worden, of het systeem 

zelf in de geconstateerde kennistoename heeft geresulteerd. De corre

laties tussen predictoren en criteria staan vermeld in tabel 11. Het 

blijkt dat de vraag ontkennend moet worden beantwoord: er bestaat geen 

verband tusBen de specifieke kenmerken van het systeem en het effect 

er van. 

Tabel 11 

Correlaties tUBsen aantal vragen en groepsproducten en kennis in 1966 
(N=62) . 

aantal vragen over: 

studie stud. org. voorz • T.H.E. 

groepsproduct studie 

groepsproduct stud. org. 

• 06 

.32 

.21 .01 

.18 .01 
groepsproduct voorz. T.H.E. ("goed-acore") 

groepsproduct voorz. T.H.E. ("fout-score") 

.20 

-.07 

.03 .18 

.07 -.08 
gem. kennis studie post -lJ';(O(~.~7) '-.01 <000) .26(.19) 
gem. kennis studie toename -.06 .03 .04 
gem. kennis stud. org. post -.10(-.08) 015(.12) -.01(~.03) 

gem. kennis stud. org. toename -.15 .26 .09 
gem. kennis voorz. T.H.E. post .28(.35) .03(~00) .14(016) 
gem. kennis voorz. T.H.E. toename .33 -.05 .13 

Tussen haakjes: gecorrigeerd voor kennis pre met behulp van partiBle correlaties. 

Attitudeveranderingen 

Het gemiddelde niveau van zowel de studie- als de verenigingsattitude 

verschilt op een vergelijkbaar tijdstip (namelijk aan het eind van de 

introductiedagen) niet in 1965 en 1966 (vgl. tabel 6). Op grond hier

van mag verondersteld worde~, dat zich ook in 1966 op deze terreinen 

geen verschuivingen hebben voorgedaan. 
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Groepslidmaatschap in 1965 en 1966 

Een overzicht van de antwoorden op vragen over groepslidmaatschap 

(bijlage G) in 1965 en 1966 is te vindenin tabel 12. Het blijkt dat 

in het verloop van de introductiedagen in 1965 de deelnemers zich 

minder geprikkeld zijn gaan voelen, het gevoel hebben gekregen beter 

begrepen te worden door de andere groepsleden, en minder het gevoel 

hebben gehad, dat het groepswerk was vastgelopeno Vergelijkbare stadia 

in beide jaren,(aan het eind van de introductiedagen) vertonen enkele 

verschillen; zo was men in 1966 minder tevreden over de eigen bijdrage 

Tabel 12 

Gemiddelden van vragen over groepslidmaatschap in 1965 en 1966 

(N1965=386, N1966=380) 

gemiddelde z-waarden verschilleD 

'65 pre '65 post '66 (post) '65 pre-post \55 post-' E 

• Groepslidmaatschap prettig 6,81 6,78 6,71 -0,37 -0,83 

• Door anderen geaccepteerd 6,79 6,77 6,78 -0,28 0,14 

• Ontspannen gevoel gehad 6,59 6,61 6,60 0,23 -0,11 

• Tevreden eigen bijdrage 5,76 5,87 5,64 1,08 -2,31* 

• Niet geprikkeld 6,53 6,88 6,43 2,88* -3,65* 

• Groepswerk intwressant 4,99 5,05 5,36 0,44 2,36* 

• Beste prestatie belangrijk 4,46 4,31 3,86 -0,94 -2,77* 

• Niet kwaad gemaakt 6,99 7,19 7,07 1,92 -1,21 

• Goed begrepen door anderen 6,22 6,46 6,11 2,10* -3,12* 

• Geen gevoel van vastlopen 5,78 6,12 6,04 2,51* -0,63 

o Goede prestatie als groep 5,24 5,17 5,16 -0,71 -0,11 

* overschrijdingskans kleiner dan 5%. 

aan het groepswerk, en meer geprikkeld, werd het groepswerk intereJsanter 

gevonde~, werd minder be lang gehecht aan het leveren van de beste pres

tatie van aIle groepen, en had men meer het gevoel door de andere groeps

leden niet goed begrepen te worden. Wellicht kunnen deze verschillen op 

rekening worden geschreven van de sterkere structure ring van de groeps

taken in 1966 in vergelijking met 1965; immers naarmate de taak duldelij

ker is, zijn minder orienterende vragen nodig om tot het uitwerken van 

de taak te kunnen overgaan. 
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Het hier gerapporteerde onderzoek heeft aangetoond, dat de verwach

tingen ten aanzien van het nieuwe introductiesysteem te hoog gespan

nen waren. Weliswaar hebben de deelnemers aan deze vorm van introductie 

weI iets geleerd, doch de omvang van deze kennistoename is gering, ter

wijl een verband tussen de specifieke kenmerken van het systeem en 

het leereffect ontbreekt. 

De commissie die de introductiedagen organiseert, heeft dan ook 

besloten de introductie in deze experimentele vorm niet verder voort 

te zetten. In 1967 is aan aIle aankomende student en een introductie

boekje gezonden, waarin de noodzakelijk geachte informatie (die bij 

het experimentele introductiesysteem in zeer geringe mate overkwam) 

was verwerkt. Over het effect van dit introductieboekje zal later worden 

gerapporteerd. 

Men kan zich afvragen, of er redenen zijn, waarom het systeem niet 

werkt. Daarbij zijn twee aspecten te onderscheiden. 

1. Een oorzaak kan gelegen zijn in de opzet. rlellicht roepen de groeps

taken niet de vragen op, ~aarvan het antwoord een bijdrage levert 

aan kennistoename zoals bij dit experiment gemeten. Ook kan het 

zijn, dat weI de juiste vragen worden geentameerd voor het goed 

vervullen van de groepsopdracht, doch dat deze kennis niet of in 

onvoldoende mate door de kennistest wordt gemeten. Deze gedachte 

vindt ondersteuning in het ontbreken van correlaties tussen de scores 

voor de groepsproducten en de scores op de kennistest, zoals blijkt 

uit de tabellen 13 en 14. In deze tabellen zijn aIleen correlaties 

vermeldotussen corresponderende variabelen. Zo is de correlatie in 

Tabel 13 

Correlaties tussen groepsproduct-scores en gemiddelde scores op bij

behorende onderdelen van de kennistest in 1965 (N=37) 

gem. score per groep op de kennistest 

pre post toename 

groepsproduct studie -.02 -.14 -.11 

groepsproduct stud. org. .15 .20 .05 

groepsproduct voorz. T.H.E. -.10 -.02 .06 



Tabel 14 

CorrelatieB tUBsen groepsproduct-scores en gemiddelde scores op 

bijbehorende onderdelen van de kennisteBt in 1966 (N=62) 
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gem. score per groep op de kennistest 

pre post· toename 

groepsproduct studie .06 -.01 -.07 

groepsproduct stud. org. .07 .05 -001 

groepsproduct voorz. T.R.E. 

(goed-score) .03 .02 -.01 

groepsproduct voorz. T.R.E. 

(fout-score) .27 -.18 -.42 

1965 tussen de scores voor het groepsproduct studie en de gemiddelde 

post-score per groep voor het onderdeel studie van de kenniste$-.14. 

In 1966 bedraagt de correlatie tussen het groepsproduct voorzieningen 

van de T.R.E. (aantal goed ingevulde vakjes, zie bijlage G) en de 

gemiddelde toename-score per groep voor het onderdeel voorzieningen 

van de T.R.E. van de kennistest -.01 

Bovendien dient te worden opgemerkt, dat de wijze van beantwoorden 

van de vragen niet zo gep:rnrgp.amme:e.rd kan worden, dat altijd het goede 

antwoord overkomt, noch dat de juiste vragen worden gesteld. 

2. Een andere oorzaak kan zijn, dat het soort problemen dat aan de orde 

wordt gesteld, voor de aankomende student en (nog) geen relevantie 

heeft; dafi-.e~ntiptri~sieke motivatie bestaat om iets te weten te komen, 

omdat het probleem zich nog niet in een concrete situatie heeft voorge

daan. In het algemeen zou dan gesteld moeten worden, dat het wellicht 

niet zinvol is, aan het begin van de studie informatie te geven waarvan 

de noodzaak niet duidelijk is. Een alternatief zou zijnt mogelijkhedEn 

te scheppen waarbij tijdens het eerste stadium van de studie informatie 

verkregen kan worden. Een aerste stap op deze weg is het reeds genoerude 

introductieboekje. 



-24-

Bijlage A. Kennistest 1966. De met • gemerkte vragen vormden de test 

in 1965. De vragen 1 tim 26hebben betrekking op het 

hoofdstuk studie, 27 tim 45 op het hoofdstuk stud. org., 

46 tim 66 op het hoofdstuk voorzieningen T.H.E. 

STUDIE EN STUDENTENLEVEN 

Op de volgende bladzijden vindt U een aantal vragen over het 

studeren aan de T.H. en over het studentenleven in Eindhoven. 

Bij iedere vraag staan 4 mogelijke antwoorden, waarvan er steeds 

slechts 'in juistis. 

Beantwoord de vragen door de letter te omcirkelen voor het ant

woord dat volgens U goed is. 

VOORBEELD: 

Wat is de aanspreektitel van een hoogleraar? 

a.zeergeleerde 

@ professor 

c. men.eer 

d. hooggeleerde 

Omdat "professor" het goede antwoord is, wordt de letter b omcirkeld. 
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1.* Het voorbereiden van de colleges met behulp van het collegedictaat: 

a. is tijdverspilling 

b. werkt verwarrend 

c. verhoogt het nuttig effect van het college 

d. is onmogelijk omdat het onbegrijpelijk is 

2. De colleges beginnen 's morgens om: 

a. 8.30 uur 

b. 8.45 uur 

c. 9.00 uur 

d. 9.15 uur 

3.* Het volgen van instructies is: 

a. verplicht voar iedereen 

b. raadzaam voar iedereen 

c. raadzaam vaar de zwakken 

d. verplicht voar hen die een anvaldaende voar een tentamen hebben 

gehaald 

4.* Praktisch werken in een bedrijf is: 

a. voar iedereen verplicht 

b. bij drie afdelingen verplicht 

c. voar niemand verplicht 

d. verplicht bij slechte practicumresultaten 

5. Hoeveel tijd per week nemen de instructies wiskunde in het eerste 

semester in beslag? 

a. twee middagen per week 

b. twee maal twee uren per week 

c. een middag per week 

d. twee maal een uur per week 

6. We'Ike van de onderstaande regelingen geldt voor de cursus wiskunde 

in het eerste jaar? 

a. om aan het P-examen deel te kunnen nemen moet je voor wiskunde I 

en II tenminste een zes hebben gehaald 

b. je mag het college wiskunde II niet volgen als je voar het ten

tamen wiskunde I niet geslaagd bent 

c. de instructies voor wiskunde II mag je aIleen volgen als je ook 

de instructies voar wiskunde I gevalgd hebt 

d. als je vaar het tentamen wiskunde I zakt kun je in het tweede 
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7. Het volgen van practicums is: 

a. raadzaam voor de zwakken 

b. raadzaam voor iedereen 

c. verplicht voor iedereen 

d. verplicht voar degene voor wie de afdeling het noodzakelijk acht 

8. Als je tentamen wilt daen moet je je daarvoor opgeven: 

a. aan het . begin van het studiejaar 

b. op de dag voor de tentamenzitting 

c. twee maanden vaar het begin van de tentamenperiode 

d. zodra het·op het college wordt meegedeeld 

9.* ~at kun je het beste doen wanneer je kort voar een tentamen waar

voar je je hebt opgegeven, merkt dat je op geen stukken na klaar 

komt met de studie daarvoor? 

a. wegblijven van de zitting 

b. aan het tentamen deelnemen 

c. aan de hoogleraar meedelen dat je je zou willen terugtrekken 

d. je ziek melden op de dag van het tentamen 

10. Proeftentamens: 

a. zijn er aIleen voor wiskunde I en II 

b. zijn er voer wiskunde I en natuurkunde 

c. zijn er aIleen voor wiskunde I 

d •. zijn er voor wiskunde I en II en natuurkunde 

11.* Wanneer wordt het eerste proeftentamen gehouden? 

a. begin november 

b. half december 

c. half januari 

d. begin februari 

12.* Wat is het voordeel van het deelnemen aan proeftentamens? 

a. je maakt een goede indruk op de docenten 

b. je Merkt wat je van het yak weet 

c. als je een voldoende haalt, kun je dat deel van de stof verder 

vergeten 

d. je hoeft aan latere proeftentamens niet maar mea te doan 



13. Wat kun je het beste do en als de geldigheidsduur is verlopen 

van een tentamen dat voldoende is gemaakt? 

a. het tentamen opnieuw afleggen 
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b. zelf verlenging van de geldigheidsduur gaan vragen bij de hoog

leraar 

c. examen doen in dat yak 

d. afwachten of de examencommissie de geldigheidsduur zal verlengen 

14.* Wanneer je een tentamen onvoldoende hebt gemaakt, kun je het beste: 

a. de betrokken hoogleraar raadplegen 

b. op je eigen houtje opnieuw beginnen 

c. herhalingsinstructies gaan volgen 

d. de instructeur raadplegen over de oorzaken van het slechte resul

taat 

15.* Waarom heeft de hogeschool aan het eind van het eerste jaar een 

propaedeutisch examen? 

a. omdat de wet dit eist 

b. om de student zelf vroegtijdig kans te geven zijn geschiktheid 

voor ~e gekozen studie te testen 

c. om ongeschikte studenten zo vroeg mage k van de hogeschool 

te kunnen verwijderen 

d. om bij de latere jaren het aantal student en beperkt te kunnen 

houden 

16. De regeling voor de propaedeutische examens en tentamens (de P-examen

regeling) houdt in: 

a. dat je maar ~~n keer P-examen mag doen 

b. dat je elk tentamen voor het P-examen maar een keer mag afleggen 

c. dat je nade examenperiode van het einde van het eerste jaar 

niet meer aan de P-tentamens mag deelnemen 

d. dat je in 1i jaar het P-examen moet hebben gehaald 

17. Om voor het P-examen te slagen moet je: 

a. voor aIle tentamens een voldoende gehaald hebben 

b. naar het oordeel van de examencommissie een valdoende prestatie 

geleverd hebben 

c. gemiddeld een voldoende gehaald hebben 

d. niet meer dan twee vijven of een vier voar tentamens gekregen 

hebben 
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18. Over de vakken van de propaedeuse kan men vrijstellende tentamens 

afleggen: 

a. zo vaak men wil 

b. maar een keer per vak 

c. aIleen in hat eerste jaar 

d. aIleen in de tentamenperiode in januari 

19.* Hoeveel tiJd moet de gemiddelde student tenminste besteden aan 

zelfstudie om op tijd zijn propaedeutisch examen te halen? 

a. 20 tot 25 uur per week 

b. 40 tot 45 uur per week 

c. een uur per dag 

d. twee uur per dag 

20. Wat kun je het beste do en wanneer je wordt afgewezen voor een examen? 

a. over aIle vakken opnieuw tentamen gaan doen 

b. het hele studieprogramma voor dat examen opnieuw doorlopen 

c. alvast beginnen met de studie voor het volgende examen 

d. met iemand van de afdeling een programma voor verdere studie op

stellen 

.21.* Wat is gunstiger: een nader onderzoek of een verlengd examen? 

a. nader onderzoek 

b. verlengd examen 

c.· maakt geen verschil 

d. hangt af van het vak 

22.* Wanneer kun je een hoogleraar te spreken krijgen? 

a. nooit 

b. na de examenperioden 

c. na schriftelijke afspraak 

d. na mondelinge afspraak met zijn secretaresse 

23.* Studiebegeleiders van de afdelingen hebben tot taak am: 

a. het rendement van de studie te verhagen 

b. er achter te komen welke eerstejaars geschikt zijn voor de studie 

c. persoonlijke hulp te geven bij studieproblemen 

d. aanwijzingen te geven bij de voorbereiding van tentamens 
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24. Welke instantie controleert de studievoortgang van de student? 

a. er is geen controle op de studievoortgang 

b. de studentendecaan 

c. de studievereniging 

d. de studiebegeleidingscommissie 

25. Welke faciliteiten heeft een H.T.S.-er in vergelijking met een 

student met R.B.S.- of gymnasium-diploma aan de T.H.? 

a. hij hoeft geen practicums te volgen 

b. hij kan het eerste studiejaar overslaan 

c. hij kan VQor sommige studie-onderdelen vrijstelling krijgen 

d. hij heeft geen extra faciliteiten 

26.* Vergeleken met het onderwijs aan een middelbare school is het stu

dietempo aan de T.R.: 

a. trager 

b. vergelijkbaar 

c. iets sneller 

d. veel sneller 

27.* De gezamenlijke Eindhovense student en worden vertegenwoordigd door: 

a. de EindhovenseStudentengemeenschap 

b. het Eindhovense Studenten Corps 

c. de Eindhovense Student en Maatschappij 

d.·de Eindhovense Studentenpartij 

28. Het presidium van de E.S.M. wordt gekozen: 

a. door aIle leden van de E.S.M. in rechtstreekse verkiezingen 

b. door de Algemene Kamer 

c. door de Maatschappijkamer 

d. door het vorige presidium 

29. Wat is de belangrijkste activiteit van de E.S.M.? 

a. het vertegenwoordigen van de studentengemeenschap naar buiten 

b. het exploiteren van de Algemene Ontmoetingsruimte (A.O.R.) 

c. het overleg met de afdelingen over het studieprogramma 

d. het exploiteren van societeiten 
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30. Het kaalscheren van de eerstejaarsstudenten tijdens de kennis

makingstijd vindt plaats bij: 

a. het Corps en Demos, maar niet bij S.S.R.E. 

b. het Corps en S.S.R.E., maar niet bij Demos 

c. het Corps aIleen en niet bij Demos en S.S.R.E. 

d. aIle drie de gezelligheidsverenigingen 

31. Kennismaking op voet van gelijkheid vindt plaats bij: 

a. Demos aIleen 

b. S.S.R.E. aIleen 

c. S.S.R.E. en Demos 

d. geen van deze twee gezelligheidsverenigingen 

32.* Van welk van de volgende paren studentenverenigingen kun je tege-

lijk lid zijn? 

a. Corps en David Hume 

b. Thomas Morus en S.S.R.E. 

c. Demos en S.S.R.E. 

d. Demos en Corps 

33.* Welke van de volgende verenigingen is geen gezelligheidsvereniging? 

a. E.S.C. 

b. Demos 

c. Tachos 

d •. S.S.R. E. 

34. "Eunaia" is de naam van: 

a. de societeit van S.S.R.E. 

b. de societeit van het E.S.C. 

c. de Eindhovense Studenten Zwemvereniging 

d. het Eindhovense Studenten Toneelgezelschap 

35.* Welke van de volgende verenigingen is geen levensbeschouwelijke 

vereniging? 

a. Thomas Morus 

b. Z.E.S. 

c. P.G.G. 

d. David Hume 
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36. Hoe is de sportbeoefening voor de studenten georganiseerd? 

a. door de gezelligheidsverenigingen 

b. door van de gezelligheidsverenigingen onafhankelijke organi

saties 

c. zowel a als b 

d. door de T.H. 

37.* Welke van de volgende sporten worden in de Eindhovense studenten

wereld in clubverband beoefend? 

a. voetbal 

b. judo 

c. athletiek 

d. dammen 

38. De Eindhovense Student en Roeivereniging "Tachos" 

a. een ondervereniging van Demos 

b. een onafhankelijke vereniging 

c. een ondervereniging van S.S.R.E. 

d. een ondervereniging van het E.S.C. 

39.* Van de studievereniging: 

40. * 

a. ben je automatisch lid 

b. ben je verplicht lid te worden 

c. kun je na het P-examen lid worden 

d.'kan iedere eerstejaars lid worden 

\'/at hebben de studieverenigingen te 

a. excursies 

b. hulp bij de studie 

bieden? 

c. reductie bij abonnementen op vaktijdschriften 

d •. reductie bij aanschaf van collegedictaten 

is: 

41. Welk van de onderstaande namen is niet de naam van een studiever

eniging? 

a. Sunya 

b. David Hume 

c. Simon Stevin 

d. Jan Pieter Minckelers 



-32-

42. Welke van de onderstaande studentengroeperingen is voorstander 

van "Integrale studiekostenvergoeding"? 

a. de Studenten Yak Beweging 

b. het Eindhovens Studenten Corps 

c. de Progressieve Studenten Organisatie 

d. de Nederlandse Studenten Raad 

43. Het studentenblad "Student" wordt uitgegeven door: 

a. de Eindhovense Student en Vereniging "Demos" 

b. de Nederlandse Studenten Raad 

c. de Studenten Yak Beweging 

d. het Pali tiek Studie-genootschap "Desiderius Erasmus" 

44. * Dekate Mousa is de naam van: 

a. de toneelclub 

b. de filmclub 

c. de societeit van Demos 

d. de vereniging van vrouwelijke studenten 

45.* Wat is de algemene ontmoetingsruimte? 

a. de societeit van het presidium 

b. een vergaderruimte 

c. de societeit van de gezamenlijke gezelligheidsverenigingen 

d. aan algemeen studentencafe 

46.* Het college- en praktikumrooster: 

a. wordt je thuisgestuurd 

b. moet je gaan halen bij de studentenadministratie 

c. is op alle verdiepingen aangeplakt 

d. wordt door het afdelingssecretariaat uitgedeeld 

47. Hoe kun je aan collegedictaten komen? 

a. worden gratis uitgereikt op de colleges 

b. kun je kopen bij de secretaresses van de hoogleraren 

c. kun je kopen bij de studentenadministratie 

d. kun je kopen bij enkele boekhandels in de stad 
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48. Wanneer een~paald college door afwezigheid van een hoogleraar 

uitvalt, wordt dit als regel bekend gemaakt: 

a. in de T.H.-berichten 

b. door de portier 

c. door de pedel 

d. in de E.S.M.-kroniek 

49. Voor een schriftelijk tentamen moet men zich opgeven bij: 

a. pedel 

b. de administratie van de afdeling 

c. de secretaresse van de betreffende hoogleraar 

d. bureau studentenadministratie 

50.* Wat doet het Studium Generale? 

a. geeft colleges in niet.-technische wetenschappen 

b. geeft subsidies voor culturele activiteiten van de studenten 

c. zorgt voor reductie voor studenten bij schouwburgbezoek 

d. organiseert zelf culture Ie activiteiten 

51.* Van de diensten van het Studium Generale kun je gebruik maken door: 

a. eraan deel te nemen 

b. lid ervan te worden 

c. lid van het Corps te worden 

d. je contributie te betalen 

52.* In de bibliotheek van de hogeschool 

a. mag je aIleen met speciale toestemming binnen 

b. mogen studenten pas na hun kandidaatsexamen binnen 

c. mag je aIleen binnen als je kunt aantonen dat je een bepaald 

studieboek nodig hebt 

d. kan iedere student altijd terecht 

53.* De grootte van het bedrag van een rijksstudietoelage is afhankelijk 

van: 

a. de studieprestaties 

b. de leeftijd van de student 

c. de financiele draagkracht van de ouders 

d. het bedrag dat de student heeft aangevraagd 
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54. Een voorschot op rijksstudietoelagen kan worden aangevraagd bij: 

a. de kassier 

b. het ministerie van O. em W. 

c. de decaan 

d. de pedel 

55.* Wat kun je het beste doen als je vreest dat je te weinig studie

resultaten zult hebben om voor een rijksstudietoelage in aanmerking 

te komen? 

a. de beslissing van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

afwachten 

b. gaan praten met een hoogleraar, een staflid of de studentende

caan 

c. een rekest sturen aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

d. een aanvraag indienenbij een provinciaal studiefonds 

56. Een rijksstudiet~elage raak je kwijt als: 

a. je voor een examen zakt 

b. je een semester achter raakt met je studie 

c. je afdeling van mening is dat voortzetting niet meer verantwoord is 

d. de officieel aangegeven studieduur (dus op de T.H. 5 jaar) ver~ 

streken is 

57. Tentoonstellingen worden georganiseerd door: 

a.' de afdeling der Algemene Wetenschappen 

b. het Studium Generale 

c. het Student en Kunstgezelschap 

d. Dekate Mousa 

58.* Adressen van mensen die een kamer willen verhuren kun je krijgen bij: 

a. het plaatselijke informatiebureau van de V.V.V. 

b. het bureau van de studentendecaan 

c. de studentenadministratie 

d. het bestuur van de gezelligheidsverenigingen 

59. Kamers in het studentenhospitium kunnen worden verhuurd aan: 

a. alleen eerstejaarsstudenten 

b. alleen ouderejaarsstudenten 

c. iedere student 

d. alleen minderjarige student en 
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60 0 Mensa-maaltijden worden verstrekt in: 

a. de kantine van de T.H. 

b. het gebouw aan de Dommelstraat 

c. het voormalige Gymnasium Augustinianum 

d. het Corpsgebouw aan de Parklaan 

61. Militaire-dienst-aangelegenheden worden behandeld door: 

a. de studentenpsycholoog 

b. de pedel 

c. de studentendecaan 

d. het bureau studentenadministratie 

62.* Over uitstel van militaire dienst kun je het beste raadplegen: 

a. een van je hoogleraren 

b. de studentendecaan 

c. de T.H.-gids 

d. de gemeentese~retarie 

63.* De hogeschoolarts heaft tot taak: 

64. 

a. het controleren van student en die zich voor een tentamen ziek 

hebben gemeld 

b. het geven van medisch advies op zijn dagelijks spreekuur voor 

studenten 

c. huisbezoek af te leggen bij zieke kamerstudenten 

d., het geven van cursussen gezondheidstechniek en E.H.B.O. 

De naam van de katholieke studentenpastoor is: 

A. Drogeveen 

b. Bouwkamp 

c. Roggeveen 

d. Bouwman 

65. Wat doet de studentendecaan voor U? 

a. geeft raad in sociale problemen 

b. bepaalt de grootte van de studiebeurzen 

c. geeft studiehulp 

d. houdt contact met de ouders van minderjarige studenten 
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66. Het S.S.G.Z.-paspoort is: 

a. een ziekteverzekeringspolis 

b. een toegangsbewijs voor activiteiten van het Studium Generale 

c. een reductiekaart voor culturele evenementen 

d. een abonnementskaart voor spoorstudenten 
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Bijlage B. Attitudetest studie en studentenleven; de items 1 tim 42 

corresponderen met de door Crombag gebruikte attitudetest; 

de items 43 tim 70 werden voor dit onderzoek aan de test 

van Crombag toegevoegd. 

OORDEEL OVER STUDIE EN STUDENTENLEVEN 

Op de volgende bladzijden vindt U een lijst met uitspraken over 

studie en studentenleven. Van U wordt gevraagd bij iedere uitspraak 

aan te geven in hoeverre U het er mee eens bent. Dat kunt U doen 

door telkens"n cijfer te omcirkelen op de schaal, die onder iedere 

uitspraak staat. Bent U het bijvoorbeeld volle dig met een uitspraak 

eens, dan geeft U dat als voIgt aan: 

zeer mee zeer mee 

oneens I . 1 2 . 3 4 5 6 eens 

Bent U het er echter enigszins mee oneens, dan geeft U dat bijvoor

beeld als voIgt aan: 

zeer mee zeer mee 

one ens 1 3 4 5 6 7 eens 

U kunt Uw antwoord dus vrij 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 uitspraakovero 



-38-

1 0 + Verstandig studeren betekent regelmatig studeren • 

zeer mee . zeer mee 

one ens ·}---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

2.- Studenten die snel afstuderen missen een belangrijk deel van hun 

universitaire vorming. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

3.- Strakke organisatie van de studie belemmert de student in zijn 

ontplooiing o c 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

4.+ Wie niet hard studeert kan beter de Hogeschool verlaten. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

50+ College-lop en is geen bijzaak, maar hoofdzaak voor de student. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---:, eena 

geen·mening 

6.+ Studenten die niet regelmatig werken, tonen een gebrek aan verant

woordelijkheidsgevoel. 

zeer mee 

one ens 

zaer Iree 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 
geen mening 



-39-

70- ledere student moet zelf kunnen uitmaken hoelang hij over zijn 

studie wil doen. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

8.+ Studeren is het. beroep van de student en moet daarom serieus worden 

aangepakt. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

9.- Student en die snel afstuderenzijn niet altijd de beste. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

10.+ De belangrijkste taak van een student is studeren. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

11.+ De hoogleraren moe ten voortdurend aandacht besteden aan de vorderingen 

van de student. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:~--1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

12.+ Wie het student-zijn als een spel opvat, komt bedrogen uit. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 



13.+ Het studieprogramma mag aan onze universiteiten weI wat strakker 

worden georganiseerd. 

zeer mee 
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zaer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

14.+ Student en verspillen te vee 1 tijd met aIIerlei dingen buiten hun 

studie. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

15.+ ~ie in zijn studietijd niet aanpakt komt er nooit. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

16.- Wie goede hers ens heeft hoeft niet hard te studeren. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

17.- De mensen, die iets bereiken in de maatschappij, zijn niet de mens en 

die aan de universiteit zulke harde werkers waren. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

18.+ Ouders moeten de student stimuleren zijn studie in een redeIijk tempe 

te volbrengen. 

zaer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 
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19.+ De student moet in de eerste plaats belangstelling hebben voor 

zijn studie. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

20.+ Studenten, die duidelijk achterbIijven bij het aangegeven studiepro

gramma, moeten zich afvragen of zij weI voldoende capaciteiten hebben. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

21.- In het eerste jaar van de studie is het belangrijker in de nieuwe 

omgeving thuis te raken dan am tentamens te doen. 

zeer Dlee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

22.+ De zogenaamde studievrijheid is een overleefde zaak. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

23.- Studenten, die zich precies houden aan het voorgeschreven studiepro

gramma, zijn de middelbare school nog niet geheel ontgroeid. 

zeer mee zeer mee 

one ens :~--1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

24.+ Elke student moet met zijn studieproblemen gemakkelijk bij de hoog

leraren terecht kunnen. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 
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25.+ Wie volop meedoet aan het studentenleven loopt de kans zijn studie te 

verwaarlozen. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:--~3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

26.- Slagen voor tentamens is grotendeels een kwestie van geluk. 

zeer mee zeer mee 

oneens !---1---:---2---:~--3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

27.+ Universitaire studie is het meest effectief voor hen, die zich goed 

aan het studieprogramma houden. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

28.- Wat de student werkelijk geleerd heeft kan niet worden gepeild door 

tentamens en examens. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

: -.--1---: ---2---: ---3--- : ---4---: ---5---: ---6---: ---7--- : eens 

geen mening 

29.- Het is niet belangrijk of je hoge cijfers op je tentamen haalt als 

je maar slaagt. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

30.- ladera student moet zelf kunnen uitmaken, hoe snel hij wil studeren. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:~--1---:---2---:---3---:---4---:---5~--:---6---:---7---: eens 

geen mening 



31.- Schoolse regelmaat moet in het universitaire onderwijs vermeden 

worden. 

zeer mee zeer mee 

oneene :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

32.- Het grote aantal studenten, dat het ingenieursexamen niet in de 

aangegeven tijd haalt, bewijst weI, dat die aangegeven tijd niet 

reeel is. 

zeer mee zeer mee 

oneens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

33.- Iedere student moet ook eens een tijd niets kunnen uitvoeren. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

34.- Studenten, die snel examen doen, halen niet uit hun studie wat erin 

zit. 

zeer mee zeer mee 

oneens :---1---:'---2---:---3---:---4---:---5~--:---6---:---7---: eens 

geen mening 

35.- Ouders moeten zich niet te veel bemoeien met de studie van de 

student. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

36.- In het eerate jaar hoef je v66r de kerstvacantie nag niet met echt 

etuderen te beginneno 

zeer mee zeer mee 
one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---I eens 

geen mening 



-44-

370+ Wie in zijn studie eenmaal achterop raakt haalt het nooit mear in. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geenmening 

38.- Aan het studentenleven deelnemen is even belangrijk als de studie 

zelf. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

39.+ Veel vrienden hebben is funest voor de studie. 

zeer mee zaer mee 

one ens :---1---:---2--~:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

40.+ Wie zich als student niet voldoende beperkingen weet op te leggen, 

komt er nooit. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

41.- Geregeld volgen van de colleges is voor de meeste vakken overbodig. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 
geen mening 

42.- Om student te zijn hoef je nog niet te studeren. 

zaer mee 

one ens 

zaer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---:, eens 

geen mening 
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43. Goede resultaten doen tekort aan zelfvertrouwen op de duur geheel 

vanzelf verdwijnen. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1~--:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eene 

geen mening 

44. De meeste ouders kunnen zich geen voorstelling maken van een 

academische studie. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

45. Een student moet zich zo snel mogelijk los maken van zijn huiselijk 

milieu. 

zeer mee 

oneene 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

46. Vlug afstuderen is belangrijker dan tijd te besteden aan algemene 

vorming. 

zeer mee zeer mee 

oneens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

47. Ouders hebben vaak weinig begrip voor de opvattingen van hun studerende 

kinderen. 

zeer mee zeer mee 

oneene :---1~--:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 
geen·mening 

48 0 Een student moet zich steeds blijven richten naar de opvattingen van 

zijn huiselijk milieu. 

zeer mee 

oneene :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7--~: 
een mening 

zeer mee 

eens 
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49. Ouders hebben vaak weinig vertrouwen in de zelfstandigheid van hun 

kinderen. 

zeer mee zeer mee 

oneene :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

50. Het is voor een ingenieur niet erg belangrijk of hij zich echriftelijk 

goed in het nederlands kan uitdrukken. 

zeer mee 

oneene 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

51. Volop meedoen aan het studentenleven is belangrijk voor je pereoon

lijke vorming. 

zeer mee zeer mee 

oneene :---1--- :---2--- :---3--- :---4---: ---5---: ---6"--- :---7---: eens 

geen mening 

52. Lid zijn van een gezelligheidsvereniging koet teveel tijd en geld. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

53. Wie werkelijk wetenechappelijke belangstelling heeft houdt zich niet 

op met het etudentenleven. 

zeer mee zeer mee 

oneene :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7--~: eens 

geen mening 

54. Gezelligheideverenigingen maken verwaande kwaeten van hun leden. 

zeer mee zeer mee 

oneune :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---I eens 

geen mening 



55. In een gezelligheidsvereniging kun je nuttige relaties maken voor 

later. 

zeer mee zeer mee 

one ens : ---1---: ---2---: ---3---: ---.4---: ---5---: ---6---: ---7--... : eens 

geen mening 

56. Als je lid bent van een gezelligheidsvereniging heb je tenminste 

altijd een plaats om naar toe te gaan. 

zaer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 
geen mening 

57. Lid zijn van een studentenvereniging heeft geen enkel nut. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

58. In een studentenvereniging kun je goede vrienden maken. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

59. Wie modern denkt moet van het student enliven niets hebben. 

zaer mee zeer mee 

one ens :---1---:---?---:---3---:---4-~-:---5---:---6---:---7---: een, 

geen mening 

60. Lid zijn van een gezelligheidsvereniging hoort bij je academische 

vorming. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: ·eens 

geen mening 
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61. Studentengezelligheidsverenigingen zijn uit de tijd. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3--~:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geenmening 

62. De gezelligheidsverenigingen wo~den gedomineerd door student en uit 

de hogere milieus. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

63. Het heeft alleen zin om lid te worden van een gezelligheidsvereniging, 

wanneer je van plan bent actief mee te doen. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

64. Het is overbodig lid te worden van een studievereniging. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

65. Aan sport kun je beter doen in een burgervereniging dan in student en

verband. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen maning 

66. Vrienden leer je vooral kennen op praktik~. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eena 

geen mening 
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67. Alleen als je lid bent van een gezelligheidsvereniging, heb je vol

doende mogelijkheden voor ontspanning. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eena 

geen mening 

68. Wie volop aan het studentenleven meedoet, verliest het contact met 

de buitenwereld. 

zeer mee zeer mee 

one ens :---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 

69. De ontgroening is een hinderpaal voor velen om lid te worden van een 

gezelligheidsvereniging. 

zeer mee 

oneens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eena 

geen mening 

70. Wie niet aan het studentenleven meedoet, blijft aan de T.H. averal 

buiten staan. 

zeer mee 

one ens 

zeer mee 

:---1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: eens 

geen mening 
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Bijlage C. Oordeel over de introductiedagen 

A. Geef in het volgende zo nauwkeurig mogelijk aan wat Uw indruk is van de 

afgelopen introductie-dagen. 

1. 

20 

30 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 • 

120 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

nuttig 

leerzaam 

saai 

gezellig 

boeiend 

vormelijk 

praktisch 

lauw 

duidelijk 

inspirerend 

teleurstellend 

ordelijk 

enerverend 

oppervlakkig 

stimulerend 

rustig 

vermoeiend 

bondig 

onprettig 

moeilijk 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: overbodig 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: niet leerzaa 

1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: interessant 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: kil 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: vervelend 

1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: joviaal 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: theoretisch 

1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: meeslepend 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: vaag 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: geestdodend 

1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: verrassend 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: verward 

1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: kalm 

1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: grondig 

7---:---6---:---5---:---4---:-~-3---:---2---:---1---: remmend 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: opwindend 

1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: ontspannend 

7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: omslachtig 

1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:~--7---: prettig 

1---:---2---:---3---:---4---:---5---:---6---:---7---: gemakkelijk 

B. Geef aan welke invloed de hieronder opgesomde maatregelen naar Uw mening 

zouden hebben op deintroductie-dagen. 

1. Geen opdrachten. 

grote ver- geen grote ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering, 

verschil 

2. Werken in kleinere groepen. 

grote ver- geen grote ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 
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3. Nauwkeuriger richtlijnen bij het graepswerk. 

grote ver- geen grate ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 

4. Meer infarmatierinwinning via forums. 

grate ver- geen grate ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 

5. Moeilijker opdrachten. 

grate ver- geen grate ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 

6. Meer gelegenheid vaor eigen initiatief van de graep. 

grate ver- geen grote ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 

70 Minder infor~atoren. 

grate ver- geen grote ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 

8. Groepswerk ander:leiding van een auderejaars. 

grate ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

9. Minder infarmatie aver het studeren. 

grote ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 

verschil 

grote ver

slechtering 

grote ver

slechtering 



10. Groepswerk onder leiding van een hoogleraar of staflid. 

grate ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

11. Meer voordrachten. 
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grate ver

slechtering 

grate ver- geen grate ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 

12. Meer vrije infarmatie~inwinning. 

grote ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

130 Minder strakke organisatie. 

grate ver

slechtering 

grate ver- geen grate ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 

14. Meer contactmogelijkheden met hoogleraren en stafleden. 

grate ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

grate ver

slechtering 

15. Meer gelegenheid tot aigen initiatief van de individuele deelnemers. 

grate ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

16. Meer tijd voar ontspanning. 

grate ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

grate ver

slechtering 

grate ver

slechtering 



17. Geen verplichte deelname aan het ·groepswerk. 

grote ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

18. Werken in grotere groepen. 
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grote ver

slechtering 

grate ver- geen grote ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 

19. Minder nauwkeurig tijdschema. 

grate ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:--~4---:---3---:---2---:---1---I 

verschil 

20. Meer informatie over het gezelligheidsleven. 

grote ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

21. Minder groepswerk. 

grate ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

22. Meer sportdemonstraties. 

grote ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

• Geen forum o 

grote ver

slechtering 

grate ver

slechtering 

grote ver

slechtering 

grote ver

slechtering 

grote ver- geen grote ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 



24. Minder groepsopdrachten. 

grate ver- geen 

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
verschil 

o Langere pauzes tussen de onderdelen van het programma. 
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grete ver

slechtering 

grate ver- geen grete ver-

betering :---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: slechtering 

verschil 



-55-

Bijlage D. Groepsopdracht studie 1966 

Maak een ontwerp van de tekst voor een inlichtingenfolder over de 

studie aan de technische hogeschool in het eerste jaar tot en met 

het propaedeutisch examen in de door U gekozen studierichting. 

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de volgende indeling: 

A. VAKKEN 

B. TENTAMENS 

1. Vermeld de vakken die Uw studierichting in het eerste 

jaar bevat. 

2. Geef van deze vakken aan of ze gegeven worden in de 

vorm van een college, een practicum, een instructie, oe

feningen of een combinatie hiervan. 

3. Geef van deze vakken bovendien aan over hoeveel semes

ters zij zich u~tstrekken en hoeveel uren per week zij 

in beslag nemen. 

4. Geef van deze vakken ook aan welke aktiviteit van U verwacht 

wordt (bijv. het voorbereiden van proeven, het maken van 

sommen e.d.). 

5. Geef van deze vakken aan of er een syllabus of dictaat 

van bestaat en VQor welke vakken U zelf een dictaat moet 

opnemen. 

1. Geef aan v.oor welke v~n de genoemde vakken U voor het 

propaedeutisch examen (P-examen) een tentamen kunt afleggen. 

2. Geef aan wanneer deze tentamens worden afgenomen, even

tueel voor de tweede keer worden afgenomen. 

3. Vermeld de eisen voor deze tentamens (bijv: aIleen colle

gedictaat, of: syllabus en sommenboek e.d.). 

4. Geef aan voor welke vakken een proeftentamen bestaat en 

wat daarvan de be doe ling is. 

5. Geef aan welke voordelen het deelnemen aan een proeten

tamen biedt en wanneer de proeftentamens worden geh(uden. 

6. Geef aan op welke wijze de aanmelding voor een tentfmen 

in het algemeen moet geschieden. 
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c. EXAHENREGELING 

1. Geef aan op welke wijze de aanmelding voor het P-examen 

moet geschieden. 

20 Zet uiteen of het mogelijk is, aan het P-examen deel te 

nemen als voordien een of meer tentamens onvoldoende zijn 

gemaakt. 

3. Gee! ook aan wat in het algemeen de beste handelwijze 

is bij het behalen van een onvoldoende cijfer voor een 

proeftentamen en voor een tentamen. 

4. Vermeld de geldigheidsduur van een tentamencijfer volgens 

de P-regeling. 

5. Geef een overzicht van de inhoud van deze P-regeling. 

6. Geef aan welke verschillende uitslagen na het afleggen 

van het P-examen kunnen volgen en wat van ieder van deze 

uitslagen de consequenties zijn. 

D. STUDIE VeeR IIET P-EXAMEN 

1. Geef de verschillen aan tussen studeren aan een middel

bare school en aan sen technische hogeschool. 

2. Geef aan of het voorbereiden van colleges, practicums, 

instructies en oefeningen nuttig, nodig of verplicht is. 

3. Geef aan of het volgen van colleges, practicums, instruc

ties en oefeningen nuttig, nodig of verplicht is om tot 

deelname aan het P-examen te worden toegelaten. 

4. Geef aan hoeveel uren per week gemiddeld aan zelfstudie 

gedaan moet worden om steeds met kans op welslagen aan 

de diverse tentamens en tenslotte het P-examen te kunnen 

deelnemen. 
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Bijlage E. Groepsopdracht studentenorganisaties 1966 

Maak het ontwerp van de tekst voar een inlichtingenfolder over Studenten

organisaties in Eindhoven. Completeer daartoe eerst het organisatieta

bleau, door in de aangegeven vakken de namen van verenigingen, organisa

ties, overkoepelende organen a.d. in te vullen. 

Geef vervolgens een uiteenzetting over deze Studentenorganisaties aan de 

hand van de volgende richtlijnen: 

A. VERENIGING"3N 

1. Geef van de gezelligheidsverenigingen aan: overeenkomsten 

en verschillen met betrekking tot hun doelstelling en tot 

de aspecten kennismaking, dispuut/vriendenkring, onderver

enigingen, societeit en contributies. 

2. Geef van levensbeschouwelijke verenigingen een aver-

zicht van hun doelstelling en hun activiteiten met betrek

king tot gespreksgroepen'J koffietafels, borrels, weekends, 

politiek en Kommissie Inter-Kommunicatie (K.I.K.). 

3. Geef van de studievereniging in de door U gekozen afdeling 

aan, wat het doe 1 er van is, welke activiteiten worden 

ontwikkeld met betrekking tot excursies, films, contacten 

met de afdeling en studiepatroons. 

4. Geef aan welke sport en kunnen worden bedreven in vereni

gingsverband, welke in een ondervereniging en welke zander 

lid te zijn van een vereniging (S.S.E.). 

B. DIVERSE VERENIGINGEN "6N INSTELLINGEN 

c. E.S.M. 

1. Geef de activiteiten aan van Dekate Mousa en van het 

Studenten Muziekgezelschap. 

2. Geef de activiteiten aan van het Bureau Werkzaamheden 

Studenten (inlichtingen bij E.S.M.-tafel) en van het 

Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen 

(N.B.B.S.). 

3. Geef aan Vlat "Utopia", "Student" en "E.S.M.-Kroniek" zijn. 

1. Zet het doel uiteen van de Eindhovense Studenten Maatschap

pij (E.S.M.). 

2. Geef een overzicht van de activiteiten van de E.S.M. ~et 

betrekking tot de Algemene Dntmoetings Ruimte (A.D.R.), 

de Maatschappijkamer, de Algemene Kamer, verkiezingen, 

reductiekaarten en Cultureel Paspoort en haar vertegen-
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woordiging naar buiten~ landelijk, binnen de T.R., 

in de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven (S.S.E.). 

3. Gecf doel en activiteiten aan van de Nederlandse Studenten 

Raad (N.S.R.). 

4. Geef van de politieke partijen aan welke hun doelstellingen 

zijn, aan welke verenigingen zij eventueel gelieerd zijn, 

wat hun onderlinge verschillen zijn en hoe zij thans ver

tegenwoordigd zijn in de M.K.-zetelverdeling. 



- • " • I 
I 
I 
I , 

landelijk 
I LANDELIJKE EN 
I PLAATSELIJKE 

I 
_ I....... I I ORGANISATIES. 

t-.. ----~. T.H. en S.S.E. , "';"ia ... ______ ..,,1 JI\ - .... ______ --" 
a.. .. --~-------- .. 11- -- -. -_ .. - .. ~ - ~ - .. ----------.---- ------. -------~--- .. -- ...... -~_ .. ~~ ...... _J .-. .... ~ _..-. .. -~ ~ ..... _ ......... .-~ .. ~ .. -~ -............ - -.- _.-.,.-. .. - ........... -"' ...... ... 

dit org~n ver- I ~ ,..----.... I 

" 

..... ______ ..... t.genwo01'digt .... 1 __________ .... --- : 

stud.nten: I 
I d.z. kam r kiest ..... ----------4 EINDHOVENSE I 
: ~_IP ___ b_._s_t_a_a_n_de_u_i_t_d_e _____ ~I"'------"---'L,kiezen STUDENTEN : 

, - v~ partijen: ....• ____ _.t-----.... lJ'aarl}jks I 
: L : deze kaller l' : 
L ................... ___ ..... ___ ...... __ .- .. + __ ... ~ ....,~ ____ c.2.n~.,.2~~.l _ __________ -.. _______ _ ....... ..1 

verteJ ~woordigd verteg~ ~oordigd vertegel toordigd J \rertege-nwoordigd 

E.S.M. 

r:- .. ,. i.Jl;.. - - .. - - - ... ..;1.zl...:.. '- ... ~ _ ......... _ ... _- :L.a.: __ ... - ~ -- - ... - ... - _ .... - .... M. ... ---~ ---, 

• I I I· I I OVERKOEPELEN DE 
I J ORGANISATIES 

&.: .. - ., ~ .. -- -- - ....... .-. -- • , .... ~ -. .. ~ -- ~ ............. .-. -- - - .... --- - ~ f'- - ... - .-. -- -- .... - - - -- -. -- - - - - - ........... 
Teren gd in: vereni~d in: 

,... - - it ---, r- - -- ----, 
, I , . 
• I I t 

• I I 
• I : I I I i 
:1 : 
:1 : 
:1 : 
:1 

I 

J 
, 

L.": ___ 
.-.--~ 

L _______ ... :J 
atudie , ere levenab.sch. ver. 

verenit~ in: 
r---~--, , 
t 

L I 

L: _______ :.I 

onath. sport vera 
onderhouden contact met de af~ 

de11ngen over stud1ezaken via~ 

vereni din: 

I 
, • 

• I 'I I L_ .. _~ ... ___ ...J L! .. ________ J 

r;--- ~--::-1 r. ---
I I I 
I , , 

: ~ 
I I I 
• I I 
, ' I 

':====::::: ::::::===::: 
!~I----------II il I 
I • '~I======~I t I • 

10---:'1 

aport onder vera gezelligheids ver. 

..... 
met 

, T.H. 
, 

r-------, 
I 
• I 
• 

I 
I 
J 

I L: ___ -" ___ :.I 

diverse org. 

STUDENTEN 
VERENIGINGEN 

• \J1 
\IJ 
I 



-60-

BijIage F. Groepsopdracht voorzieningen T.H.E. 1966 

Behalve de voorzienin~en die rechtstreeks verband houden met de studie 

en naast het vele dat de studentenorganisaties te bieden hebben, zijn 

er aan de Technische Hogeschool nog een hele reeks voorzieningen, die 

tot doel hebben de studenten een of andere manier bijstand te verlenen 

gedurende hun studietijd. Deze voorzieningen zijn op het aangehechte 

blad genummerd van 1 tot en met 45. 
De personen en instanties waarbij U daarvoor terecht kunt en de plaatsen 

waar U bepaalde voorzieningen en inlichtingen kunt vinden, zijn aan omme

zijde genummerd van 1 tot en met 35. 

OPDRACHT 

EEN VOORBEELD 

Vermeld op het hieraan gehechte blad achter elke zin de 

personen of instanties waar U voor de in die zin genoemde 

voorzieningen terecht kunt. 

U kunt dit doen door achter elke zin het nummer te zetten 

van een of meer van de aan ommezijde genoemde personen, 

instanties of plaatsen. 

Achter sommige zinnen kan dus meer dan een nummer worden 

gezeto Dat doet zich vO<Jr, wanneer U voor de in die zinnen 

genoemde aangelegenheden op meer dan een plaats terecht kunt. 

Wanneer dat het geval is, vermeld dan de nummers in de volg

orde waarin U de betreffende personen of instanties het 

beste zou kunnen raadplegen. 

30. Psychologisch advies kan worden gegeven door • • • • 

Stel dat Uw antwoord is, dat je voor psychologisch advies 

in de eerste plaats naar de hogeschoolarts moet gaan, en 

in de tweede plaats naar secretaressen van hoogleraren, 

dan zou U dat als voIgt invuIIen: 

30. Psychologisch advies kan worden gegeven door: iO~ ~1~ 

De juiste antwoorden kunt U in de meeste gevallen vinden in de T.H.-gids, 



1. aanmelding voor examens en schriftelijke tentnmens moet geschieden bij: 

2. academie-diensten worden gehouden door: 

3. adreswijzigingen moe ten worden opgegeven aan: 

4. adviezen over persoonlijke aangelegenheden kunnen worden verkregen bij: 

5. algemeen geneeskundig onderzoek wordt gehouden door: 

6. bericht van studie-beandigingdient te worden gericht aan! 

7. bibliotheek van Studium Generale staat voor iedereen ter beschikking in: 

8. boekencatalogus kan worden geraadpleegd bij: 

9. excursies worden georganiseerd door: 

10. fotokopie;n van literatuur kunnen worden gemaakt in: 

11. gebitscontrole kan worden aaneevraagd bij: 

12. gezondheidszorg voor studenten wordt behartigd door: 

13. hospitiumkamers kunnen worden verkregen via: 

14. indoor-training voor student en wordt verzorgd door: 

15. informaties over militaire dienst staan vermeld in: 

16. inlichtingenboekjes voor eerste-jaars zijn verkrijgbaar bij: 

17. inlichtingen over werkstudentschap worden gegeven door: 

18. kamervoorzieningen worden behartigd door: 

19. collegedictaten zijn verkrijgbaar bij: 

20. college- en practicumroosters zijn verkrijgbaar bij: 

21. krantenhoek is gevestigd in: 

22. lunchconcerten en tentoonstellin,~en worden georganiseerd door: 

230 mensa-maaltijden worden verstrekt in het gebouw van de: 

24. militaire dienstaangelegenheden worden behandeld door: 

250 ongevallenverzekering kan worden afgesloten bij: 

6 d 1 " t t moet gesch1."eden biJ": 2 • opgeven voor man e 1.nge en amens 

27. pedel is bereikbaar bij: 

28. practicum-handleidingen en -roosters zijn verkrijgbaar bij: 

I 
~ 
~ 

I 



29. proeftentamens, tentamens en examens worden aangekondigd in: 

30. psychologisch advies kan worden gegeven door: 

31. rijksstudietoelagen worden uitbetaald door: 

32. schrijfmachines kunnen worden beschikbanr gesteld door: 

33. sportbeoefening door studenten wordt verzorgd door: 

34. sportkeuringeri worden verricht door: 

35. S.S.G.Z.-paspoort is verkrijgbaar bij: 

36. studentenparbchie sta'lt onder leiding van: 

37. studie-adviezen kunnen worden verkregen bij: 

38. studietoelage-aangelegenheden worden behandeld door: 

39. talen-practicum wordt verzorgd door: 

40. technische en niet-technische literatuur, tijdschriften en naslagwerken 

staan voor ieder ter inzage in: 

41. terugtrekken van tentamens en exam ens moet geschieden bij: 

42. uitleendiscotheek staat onder de zorg van: 

43. voorschot op rijksstudietoelagen kan worden aangevraagd bij: 

44. wijzigingen in het studie-programma worden bekend gemaakt in/op: 

45. ziektekosten en sanatoriumverzekering kan worden afgesloten via: 

[ ~ 

I 
~ 
N 
I 
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1. administrateur Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven (S.S.E.) 

2. adviseuse voor kamervoorzieningen 

3. afdelings-administratie 

4. algemene ontmoetingsruimte (A.O.R.) 

5. bedrijfsarts 

6. beheerder studenten-hospitium 

7. bureau studentenadministratie 

8. Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap 

9. federatie van sportverenigingen 

10. hogeschool-arts 

11. hogeschool-tandarts 

12. hoogleraren 

13. ··.instrutteurs 

14. kassier 

15. leeszaal 

16. mede-studenten 

17. pedel 

18. portiers 

19. publikatie-borden 

20. rector-magnificus 

21. secretaressen van hoogleraren 

22. sportleider 

23. Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven (S.S.E.) 

24. studentendecaan 

• studentenpastoor, -kapelaan 

26. studentenpredikanten 

27. studentenpsycholoog 

28. studievereniging 

29. Studium Generale 

30. T.Ho-berichten 

31. T.H.-gids 

32. telefoongids 

33. uitleenbure~u bibliotheek 

34. v.v.v .. 
35. veiligheidsfunctionaris 



Bijlase G. Ervaringen bij het groepswerk 

1. Hoe vond U het, lid te zijn van Uw groep? 

zeer 

prettig · :---8---:---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: 
. : 

-64-

zeer 

vervelend 

2. Hebt U de indruk dat de andere groepsleden U wel mochten en in hun midden 

accepteerden? 

andere groeps

leden ac-

cepteerden 

andere groe: 

leden accep· 

teerden mij 

· mij :---8---:---7---:---6---:---5---~---4---:---3---:---2---:---1---: niet 

3. Voelde U zich tijdens het groepswerk plezierig en ontspannen? 

zeer ple

zierig en ont-

zeer onple

zierig en 

· spann en :---8---:---7---:---6---:---5---!---4---:---3---:---2---:---1---: gespannen 

4. Bent U tevreden over Uw eigen bijdrage aan het groepswerk? 

zeer te- zeer onte-
· vreden :---8---:---7---:---6---:---5---~---4---:---3---:---2---:---1---: vreden 

5. Raakte U tijdens het groepswerk wel eens geprikkeld door het optreden van 

een of meer leden van de groep? 

nooit · :---8---:---7---:---6---:---5---~---4---:---3---:---2---:---1---: dikwijls 

6. Hoe interessant vond U het werk dat de groep moest doen? 

zeer inte- zeer oninte 

· ressant :---8---:---7---:---6---:---5---!---4--~:---3---:---2---:---1---: ressant · · 
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7. Hoe belangrijk vond U het, dat Uw groep van aIle groepen de beste prestatie 

zou leveren? 

zeer be- zeer onbe-
· langrijk:~--B---:---7---:---6---:---5---~---4---:---3---:---2---:---1---: langrijk · 

B. Hebt U zich tijdens het groepswerk weI eens kwaad gemaakt of gespannen gevoeld? 

nooit · :---8---:---7---:---6---:---5---:---4---:---3---:---2---:---1---: dikwijls 
. : 

9. Had U weI eens het gevoel dat de anderen niet begrepen wat U zei? 

nooit :---B---:---7---:---6---:---5---~---4---:---3---:---2---:---1---: dikwijls 

10. Hebt U tijdens het groepswerk weI eens het gevoel gehad dat de groep vast

gelopen was en niet verder kon gaan met de taak? 

heIemaal 

niet · :---B---:---7---:---6---:---5---!---4---:---3---:---2---:---1---: dikwijls 

11. Hoe goed denkt U dat de prestatie van Uw groep is geweest in vergeIijking 

met de andere groepen? 

zeer zeer 

goed 
. : . 

:---B---:---7---:---6---:---5---~---4---:---3---:---2---:---1---: slecht 


