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Een onderzoek naar de samenhang van enkele factoren met studieduur 

W. Meuwese, Mevr. N. Nelissen en H. Tielens 

Samenvatting 

Onderzoek werd uitgevoerd naar de samenhang van enkele mogelijk remmende 

factoren met de studieduur aan de Technische Hogeschool Eindhoven, en naar de 

mening van afgestudeerden over maatregelen die de studieduur zouden kunnen 

verkorten. 

Gegevens uit enqueteformulieren van afgestudeerden van de inschrijvings

generaties 1957 en 1958, en adminstratieve gegevens van studenten en afgestu

deerden van de inschrijvingsgeneraties 1957, 1958 en 1959 werden geanalyseerd. 

De verzameling gegevens werd door middel van factoranalyse gereduceerd 

tot 15 factoren, van elke factor werd een correlatiecoefficient met de studie

duur per studiefase berekend, voor elke afdeling en voor elke inschrijvings

generatie afzonderlijk. 

Uit dit onderzoek is gebleken, dat er geen factoren gevonden kunnen 

worden, die de studiesnelheid in aIle fasen van de studie zouden kunnen 

voorspellen. Sommige factoren - studievermogen en aanpassing - hebben invloed 

op de snelheid in de beginfase, andere factoren - vooral van sociale aard ~ 

houden verband met studiesnelheid in de eindfase. Bovendien bleek, dat de 

studieduur van de ene fase geen voorspeller is van de studieduur in een andere 

fase van de studie. Tenslotte zijn ook per afdeling de resultaten verschillend. 

Als meest aannemeIijke hypothese werd gesteld, dat de wisselwerking 

tussen de onderwijsomgeving en de student bepaalt, welke factoren van invloed 

kunnen zijn op de studiesnelheid. Deze hypothese zal door nader onderzoek meer 

inhoud moeten worden gegeven. 

Naar de mening van studenten kan vooral van groepswerk, strengere controle 

en selectie, van een meer schools systeem, van meer en betere communicatie met 

hoogleraren en staf en van grotere duidelijkheid en betere begeleiding studie~ 

duurverkortende werking worden verwacht. Het werkelijke effect van deze maat

regelen kan echter niet worden vastgesteld, zolang niet in gecontroleerde 

experimenten de werking van deze maatregelen is nagegaan. 
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Het doen van een onderzoek naar factoren die samenhangen met studie

duur impliceert niet noodzakelijkerwijze de visie dat de studieduur zo 

kort mogelijk dient te zijn. Waardering van een studieduur als kort of 

lang dient mede afhankelijk te zijn van inzicht in wat de student gedurende 

zijn studietijd geleerd heeft. Als aangetoond kan worden, dat de doelstel

lingen die gegeven worden in de wet op het wetenschappelijk onderwijs on

voldoende verwezenlijkt worden, dan zou een langere studieduur dan de 

huidige wellicht verantwoord zijn. 

Efficient onderwijs is dat onderwijs dat in zo kort mogelijke tijd de 

doelen die het zich stelt zo goed mogelijk verwezenlijkt. Het hier besproken 

onderzoek richt zich uitsluitend op de tijd die nodig is voor het behalen 

van de verschillende examens. Slechts in zover het behalen van een examen 

het bereikt hebben van bepaalde doelen garandeert is er sprake van een 

onderzoek naar de efficientie van onderwijs. 

De discussie over dit onderwerp gaat nu door gebrek aan feitenkennis 

uit van onbewezen veronderstellingen. Deze veronderstellingen betreffen ener

zijds voor individuele studenten kenmerkende factoren die studieduur-bepalend 

zouden zijn, zoals zijn studiemotivatie, zijn intellectuele capaciteiten, zijn 

aanpassingsvermogen en zijn betrokkenheid bij het studentenleven. Adderzijds 

worden veronderstellingen gemaakt over de samenhang van kenmerken van het 

studieprogramma, zoals zwaarte, omvang en organisatie, met de gemiddelde studie

duur van een groep studenten, die het programma voIgt. 

Maatregelen die op de een of andere wijze de individuele student manipu

leren, bijvoorbeeld selectie, beperking van verenigingsactiviteiten of studie

begeleiding, en daarmee bekorting van de gemiddelde studieduur beogen, doen 

een beroep op kennis van de eerstgenoemde soort: Kennis over verbanden tussen 

studieduur enerzijds, en anderzijds factoren waarop geselecteerd kan worden, 

verenigingsactiviteiten die beperkt kunnen worden, en aanpassing die door 

studiebegeleiding verhoogd kan worden. 

Maatregelen die ingrijpen in het studieprogramma, zoals verwijdering 

van bijvakken, vermindering van eisen, verandering van onderwijsmethode, doen 
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een beroep op kennis ten aanzien van de werking van het onderwijssysteem 

met betrekking tot de mechanismen die de studieduur reguleren, de manipu

leerbaarheid van deze mechanismen en de invloed van terugkoppelingen 

daarin. 

Dit rapport houdt zich slechts bezig met het eerste onderwerp. Verslag 

wordt gedaan van een onderzoek, waarin getracht wordt van een aantal fac

toren,waarvan verondersteld wordt dat zij ~erband houden met studieduur, 

richting en grootte van dit veronderstelde verband te toetsen. 

Aard van de gegevens 

Een vragenlijst (zie bijlage I) werd samengesteld met vragen over 

tesultaten aan het VHMO, voorgeschiedenis in termen van militaire dienst 

en maatschappelijke functie, over kamerwonen, verenigingsleven en werkstu

dentschap, activiteiten buiten de studie, wijze van financiering van de 

studie en dergelijke. Hieraan werden toegevoegd 3 vragen (vrg. 27, 28 

en 33) ieder bestaande uit een reeks van subvragen waarmee geprobeerd 

werd na te gaan, welke factoren stimulerend of remmend op de studie hadden 

gewerkt. Deze subvragen konden beantwoord worden op schalen van zeven 

punten, bijvoorbeeld: 

geheel niet 
remmend 

Moeilijkheden met bepaalde vakken 

2-- 3 4 5 6 7 
sterk 
remmend 

Deze vragenlijst werd toegestuurd aan aIle afgestudeerden van de Technische 

Hogeschool Eindhoven. Van de teruggekomen formulieren werden die verwerkt, 

die afkomstig waren van afgestudeerden van de afdelingen Chemische Techno

logie (T), Werktuigbouwkunde (W) en Electrotechniek (E), die zich in 1957 

of 1958 voor de eerste maal hadden ingeschreven en die niet eerder aan een 

instituut voor w.o. hadden gestudeerd. Deze twee jaren werden gekozen, omdat 

van de daarop volgende jaren nog vrij grote aantallen studenten bezig waren. 

Aan het materiaal werden toegevoegd uit de studentenadministratie: 

milieu van herkomst, vooropleiding, eindexamencijfers VHMO en dergelijke; 

er werd gebruik gemaakt van de gegevens over de inschrijvingsjaren 1957, 

1958 en 1959. Deze gegevens zijn ook wat niet-afgestudeerden betreft geana

lyseerd. 
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Eveneens werden gegevens verkregen over het criterium: de studieduur. 

Van iedereen, die in het onderzoek werd betrokken werd de studieduur in 

maanden berekend van het begin tot het moment dat hij zijn propedeutisch 

diploma had, van het propedeutisch examen tot het moment dat hij kandidaat 

was, en van dit examen tot het eind: het ingenieursexamen. 

Voor analyse kwamen zo beschikbaar: 

a. 68 vragenlijsten van afgestudeerden in de Chemische Technologie, 56 van 

afgestudeerden in de Werktuigbouwkunde, en 58 van electrotechnici. 

h. administratiegegevens van totaal 848 mensen (afgestudeerden en niet

afgestudeerden) van verschillende afdelingen en lichtingsjaren. 

In verband met de generaliseerbaarheid van de resultaten is het belang

rijk te weten of zij die de enquete hebben teruggestuurd representatief zijn 

voor de gehele groep afgestudeerden van de betreffende afdelingen en lichtingen. 

Daartoe zijn beide groepen vergeleken met betrekking tot een aantal factoren, 

waarop zij zouden kunnen verschillen (tabel I). 

De verschillen tussen beide groepen z1Jn steeds klein. Nadere analyse 

leerde dat enige afgestudeerden van de lichting '57 van vrij hoge leeftijd 

de enquete niet hebben teruggestuurd, waardoor het verschil in leeftijd 

tussen enquete-groep en gehele groep in 1957 verklaard wordt. 

We kunnen zeggen, dat de groep, die de enquete heeft teruggestuurd 

representatief is voor de gehele groep afgestudeerden. 
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Tabel I 

Gegevens van de aigestudeepde studenten, die de enquete ingevuZd hebben, 

vepgeZeken met de administpatiegegevens van aZZe aigestudeepden van de 

Zichting 19S? en 1958 

1957 1958 

enquete (n=90), administr.(n=125) enquete (n=85) administr.(n=148) 

geboortejaar okt. 1936 maart 1936 febr. 1938 jan. 1938 

godsdienst: 

%RK 66% 61% 76% 72% 

burg. staat: 

% ongehuwden 73% 70% 75% 75% 

provincie: 

% Brab.+ Limb. 89% 91% 81% 80% 

milieu: laag 19% 14% 26% 19% 

midden 58% 56% 55% 61% 

hoog 23% 29% 19% 19% 

vooropleiding: 

% HBS/Gymn.-opl. 77% 76% 72% 76% 

leeftijd Ie in-

schrijving 19.8 j. 20.5 j. 19.7 j 19.9 J • 

aantal jaren 

tussen VHMO en . 
Ie inschrijiling 1.5 j. 2.0 j. 1.5 j 1 .5 j. 

aantal mnd., 

nodig voor: 

propedeutisch ex. 14.79 14.65 13.8 14.1 

kandidaats examen 25.32 26.46 26.45 27.46 

ingenieurs examen 37.24 37.15 31.93 33.75 

, n = aantal 
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Analyse 

Voorbereiding 

Alle antwoorden op de vragenlijsten, met uitzondering van vragen 27, 

28 en 33 werden zodanig gecodeerd dat met het resultaat van deze codering 

correlatie-analyse mogelijk was. De antwoorden per vraag werden omgezet 

in een tweedeling of een rangordening, volgens het in bijlageII opgenomen 

schema. 

De antwoorden op vragen 27 en 28, die elk uit een aantal schalen bestaan, 

werden aan factor-analyse onderworpen, om te komen tot groepen van schalen, 

die onderling samenhangen. Hiermee wordt bereikt, dat de antwoorden op deze 

vragen door een kleiner aantal factoren kan worden weergegeven dan door de 

tot ale verzameling van schalen. Bovendien leveren de per schalengroep ge

combineerde antwoorden meer betrouwbare gegevens op dan de antwoorden per 

schaal. 

In het volgende overzicht zijn de schalen per factor gegroepeerd. Bij 

elke schaal is de lffactorlading" gegeven. Deze lading, die maximaal gelijk 

aan 1.00 kan zijn is een index voor de mate waarin een factor door de be

treffende schaal wordt gedefinieerd. 

Door de factoren een naam te geven is getracht, de gemeenschappelijke 

inhoud van de schalen die op een factor samenvallen uit te drukken. 

Vraag 27, Remmende factoren 

Rt: Aanpassingsproblemen 

c. Moeilijkheden met bepaalde vakken 

k. Aanpassingsmoeilijkheden 

1. Gebrek aan capaciteiten 

R2: Externe factoren 

g. Financiele zorgen 

h. Familie-omstandigheden 

i. Woonomstandigheden 

.56 1) 

.75 

.28 

.53 

.55 

.27 

1): Factorladingen en correlatie-coefficientenzijn in overeenstemming 

met het heersend gebruik op amerikaanse wijze genoteerd. 



R3: Studie-organisatie 

a. Literatuur moeilijk te krijgen 

b. Wijzigingen in het studieprogramma 

d. Wachttijden voor practica 

R4: Oscillatie 

e. Inzinkingen in de studiezin 

f. Afleiding door gezelligheid 

j. Onregelmatig studeren 

.28 

.68 

.52 
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.41 

.65 

.56 

De 12 schalen van vraag 27 konden dus worden gereduceerd tot 4 meer 

omvattende variabelen. Voor elke afgestudeerde werden 4 factorscores 

berekend, door zijn scores op de schalen binnen een factor op te tellen. 

Vraag 28, Stimulerende factoren 

SI: Stimulering door werk 

k. Assistentschappen 

n. Werk buiten de studie 

S2: Studie-activiteiten 

f. Studievereniging 

g. Hoogleraren, medewerkers 

i. Studie buiten het programma 

j. Algemene ontwikkeling 

S3: Contact met milieu thuis 

d. Ouders 

e. Verloofde, meisje, vrouw 

54: Vrienden 

a. Contact met vrienden 

m. Prestaties van jaargenoten 

55: Pressie 

h. Leeftijd bij aanvang van studie 

1. Financiele pressie 

o. Gevoel niet productief te zijn 

.39 

.66 

.66 

.59 

.50 

.45 

.54 

.69 

.37 

.70 

.45 

.45 

.42 



86: Verenigingen 

b. Lidmaatschap gezelligheidsverenigingen 

c. Lidmaatschap levensbeschouwelijke verenigingen 

.29 

.62 
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De 15 schalen van vraag 28 konden dus worden teruggebracht tot 6 

factoren. Factorscores werden berekend op dezelfde wijze als bij vraag 27. 

Proaedure 

Van alle gecodeerde antwoorden, samen met de factors cores voor vragen 

27 en 28 werden de intercorrelaties berekend. Deze matrix van intercorre

laties werd aan factor-analyse onderworpen, om te komen tot het kleinst 

mogelijk aantal fundamentele factoren, dat kon worden gebruikt in de 

analyse van de wijze waarop studieduur wordt bepaald. In dit type analyse 

wordt de specificiteit van elke vraag dus voorlopig verwaarloosd, en de 

aandacht gericht op meer globale factoren. 

Per afgestudeerde werden op grond van deze factor-analyse factor-

scores berekend, door de vragen binnen de gevonden factorgroepen te standaar

diseren, zodat aIle variabelen hetzelfde gemiddelde (=50) en dezelfde 

standaardafwijkingen (=10) kregen; en ze vervolgens per factor op te tellen. 

Daarna werden per studierichting aIle factors cores gecorreleerd met de 

studieduurcriteria. Deze studieduurcriteria zijn de volgende: 

Voor de afdeling T: 

~, het aantal maanden van begin tot P-examen; !, het aantal maanden van 

P-examen tot K-examen, en 1., het aantal maanden van K-examen tot'I-examen. 

Voor de afdelingen W en E werd de studieduur voor het I-examen gesplitst 

in: 

!i, het aantal maanden van K-examen tot Il-examen, en 12, het aantal maanden 

van Il-examen tot I2-examen. 

De correlaties van de factoren met de studieduurcriteria werden ten

slotte over de studierichtingen gemiddeld met behulp van Fisher's z-trans

formatie. 

De gegevens uit de studentenadministratie, die betrekking hebben op de 

gehele groep (dus niet alleen afgestudeerden), werden geheel analoog bewerkt. 

Aan de criteria werd echter een "uithoudingsindex" toegevoegd, namelijk een 

code voor het laatste examen dat de student had gehaald. 
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ResuZtaten 

De iaator-anaZyses 

De resultaten van de factor-analyse op de enquetevragen waren als voIgt: 

Variabele 1) 

nummer 

FI: B versus A studenten2) 

5. Vertraging 

4. Leeftijd eerste 

46. Leeftijd 

7. HTS-opleiding 

8. Functie gehad 

Korte inhoud 

van de vraag 

inschrijving 

6. In militaire dienst geweest 

F2: Studietoelagen 

13. Beurs of voorschot tussen P en K 

14. Beurs of voorschot tussen K en I 

12. Beurs of voorschot tot P 

47. Proportie Rijksstudietoelagen 

F3: AanEassingsmoeilijkheden 

31 • Factor Rtt Aanpassingsmoeilijkheden 

32. Factor R2, Externe oorzaken 

34. Factor R4, Oscillatie 

39. Factor SS, Pressie stimulerend 

33. Factor R3, Studie organisatie 

F4: Werk aan de T.H. 

19. In dienst van de T.H. geweest 

18. Aantal maanden werk van K tot I 

15. Werk in de vakanties 

1) Zie hiervoor ook bijlage II 

Factor 

lading 

1.00 

.96 

.91 

.78 

.72 

.61 

.91 

.91 

.78 

.65 

.71 

.• 70 

.68 

-.53 

.50 

.87 

.82 

.77 

2) Een A-student is een student die direct na het eindexamen VEMO gaat 

studeren, B-studenten zijn aIle andere. 



F 5: Kamerwonen 

9. 

]0. 

11 • 

Op kamers tot P 

Op kamers van P tot K 

Op kamers van K tot I 

F6: Lidmaatschap levensbeschouwelijke verenigingen 

23. Lidlevensbeschouwelijke verenigingen tot P 

24. 

25. 

Lid levensbeschouwelijke verenigingen van P tot K 

Lid levensbeschouwelijke verenigingen van K tot I 

F7: Activiteit buiten het programma 

38. Factor S4, vrienden stimulerend 

36. Factor S2, studie-activiteiten 

35. 

43. 

Factor SI, stimulering door werk 

Deelname aan Studium Generale 

F8: Activiteit in gezelligheidsverenigingen 

26. Bestuursfuncties gehad 

27. Andere activiteiten in gezelligheidsvereniging 

22. Lid gezelligheidsverenigingen van K tot I 

21. Lid gezelligheidsverenigingen van P tot K 

40. Factor S6, vereniging stimulerend 

F9: Leeftijd op VHMO 

3. Leeftijd eindexamen 

1. Leeftijd eerste klas VHMO 

FlO: Externe invloeden 

41. 

42. 

37. 

Stimulerende invloeden genoemd 

Remmende invloeden genoemd 

Factor S3, contact thuis stimulerend 

.86 

.87 

.84 

.82 

.82 

.91 

.68 

.56 

.53 

.50 

.79 

.78 

.74 

.65 

.65 

.82 

.60 

.83 

.72 

.53 
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De factor-analyse op de gegevens uit de administratie leverde het volgende 

op: 

F 11 : Ouderdom 

1 • Geboortejaar 

12. Leeftijd eerste inschrijving 

13. Vertraging 

8. Vooropleiding 

3. Burgelijke staat 

F12: Eindexamen-cijfers exacte vakken 

14. 

15. 

t7. 

Me etkunde 

Algebra 

Mechanica 

F13: Eindexamen-cijfers talen 

22. 

21. 

20. 

Duits 

Engels 

Frans 

F14: Eindexamen-cijfers natuurwetenschappen 

18. 

19. 

Natuurkunde 

Scheikunde 

F15: Regionale herkomst 

4. 

6. 

2. 

Provincie 

Milieu van herkomst 

Godsdienst 

-.98 

.98 

.92 

-.61 

-.54 

.83 

.77 

.58 

.80 

.77 

.70 

.54 

.54 

-.69 

.60 

-.44 
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Verbanden van de gevonden [aatoren met atudieduur-ariteria 

Tabel 2 bevat het eindresultaat van de analyse van de vragenlijsten, 

tabel 3 die van de administratiegegevens. Met een streepje (') zijn in de 

tabel de statistisch significante correlatie-coefficienten aangegeven. 

Statistisch significant betekent in dit verband, dat de kans dat de corre

latie-coefficient in de populatie waarnaar uit de steekproef gegeneraliseerd 

wordt afwijkt van nul, gelijk is aan of groter is dan 95%. Een positieve 

correlatie duidt aan, dat afgestudeerden, die een hogere score had den op de 

betreffende factor, gemiddeld een langere studieduur hadden dan afgestudeer

den, die een lagere score op die factor hadden. Een negatieve correlatie 

duidt aan, dat afgestudeerden met hogere factors cores een kortere studie-

duur hadden. 

Tabel 2 

Gemiddelde aorrelaties van de [aatorsaores uit de vragenlijst met 

de studieduur-ariteria 

F~ P K II 12 of I 

1. B versus A studenten -.02 -.08 -.29' -. J 6 t 

2. Studietoelagen -.22' -.15 -.1 J -.01 

3. Aanpassingsmoeilijkheden .34 ' .31 ' .09 .08 

4. Werk aan de T.H. .03 -.06 .10 -.02 

5. Kamerwonen .08 .02 .14 .16 ' 

6. Levensbesch. verenigingen -.09 -.07 .27' .1'0 

7. Activiteit buiten programma '.05 .06 .10 -.04 

8. Activiteit gezell. verenigingen -. J 2 • 'J 6' .30' .18 ' 

9. VHMO-leeftijd .10 .00 -.07 -.07 

10. Externe invloeden .08 -.05 -.09 I -.09 

Verschillende factoren blijken, globaal genomen, gerelateerd te zijn 

aan de studieduur. Het is echter belangrijk op te merken, dat geen enkele 

factor verb and houdt met aIle fasen van de ingenieursstudie. In aIle ge

vallen waarin betekenisvolle correlaties worden gevonden, is het verloop 

van de correlaties over de fasen of toenemend of afnemend. Dat betekent, 
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dat sommige factoren van belang zijn in het begin van het studieverloopt 

andere meer aan het eind. 

Tabel 3 

Gemiddetde corretaties van de factorscores uit de administratie-gegevens 

met studieduur-ariteria en taatste examen l
) 

F~ P K I laatste 
examen 

11. Ouderdom -.02 -.06 -.16 -.03 

12. Cijfers exacte vakken -.19' -.09 • 11 .26' 

13. Cijfers talen -.09 - .11 .06 .07 

14. Cijfers natuurwetenschappen -.22' -.08 .10 .28' 

15. Regionale herkomst • 11 .12 -.02 - .14' 

1): Correlaties met P, K, en I gemiddeld over 1957, 1958 en 1959, met 

laatste examen over 1957 en 1958. 

Ook hier geldt dat geen enkele factor met alle criteria tegelijk een 

betekenisvol verband in dezelfde richting heeft. De interpretatie hiervan 

is moeilijker dan die van de enquetegegevens, omdat correlaties van admi

nistratieve gegevens met de verschillende criteria niet steeds op dezelfde 

groep betrekking heeft. De correlaties zijn namelijk berekend voor de gehele 

groep mens en van wie de studieduur bekend is. Er zijn echter meer mensen 

van wie de studieduur tot het P-examen bekend is dan mensen van wie de stu

dieduur van K- tot I-examen bekend is, omdat na het P-examen door meerdere 

mensen de studie is gestaakt. Van de 848 studenten/afgestudeerden, met wie 

de analyse begonnen is, waren er 587 van wie ons bekend was dat ze P-examen 

hadden gedaan, 455 en 366 van wie wij wisten dat het respectievelijk K- en 

I-examen hadden afgelegd. Voorzichtigheidshalve moet aangenomen worden dat 

factoren die van invloed zijn op het al of niet staken van de studie ook 

van invloed zijn op de snelheid van studeren. Dit zou betekenen dat de 

correlaties met elk van de 3 studieduurcriteria telkens op een andere groep 

mensen betrekking heeft: de "slechtsten" vallen steeds af. Deze beperking 

geldt uiteraard niet het criterium "laatst behaalde tentamen". 
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Aan de hand van de tabellen 2 en 3 kunnen de volgende voorlopige con

clusies worden getrokken: 

De factor aanpassingsmoeilijkheden werkt studievertragend1), maar dit 

is slechts in het begin van de studie het geval. 

Studieversnellend aan het begin van de studie zijn studietoelagen en hoge 

cijfers voor exacte vakken en natuurwetenschappen op het eindexamen. Het 

zijn vooral soc.iale factoren, die de eindfase van de studie vertragen: 

het kamerwonen, het lidmaatschap van levensbeschouwelijke verenigingen en 

activiteit in gezelligheidsverenigingen. Versnellend werkt in die fase 

slechts de voorgeschiedeni~ van de student in termen van activiteiten tussen 

eindexamen en eerste inschrijving. B~studenten hebben een kortere eindfase 

dan A-studenten, wat een gevolg kan zijn van het feit, dat voor B-studenten 

een grotere maatschappelijke noodzaak tot snel afstuderen bestaat dan voor 

A-studenten. Dit openbaart zich echter niet aan het begin van de studiegang. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat men aan het begin van d-e studie 

sterker aan programmats gebonden is, en men aan het eind meer het eigen tempo 

kan bepalen. 

De kans, dat een student zijn studie afmaakt wordt min of meer voorspeld 

door de eindexamencijfers voor exacte en natuurwetenschappelijke vakken: 

studenten met hogere cijfers komen gemiddeld verder dan studenten met lagere 

cijfers. Ook regionale herkomst vertoont een verband met het laatste examen, 

dat werd afgelegd. Dit houdt in, dat studenten die niet uit de omgeving af

komstig zijn (niet R.K., uit het westen en noorden, gemiddeld hoger milieu) 

op het tijdstip van analyse minder ver met de studie waren gevorderd. 

Nagegaan is, in hoeverre deze bevindingen voor elk van de afdelingen 

apart gelden. 

Uit tabel 4 blijkt, dat de factoren aanpassing, cijfers exacte vakken 

en cijfers natuurwetenschappelijke vakken in aIle drie afdelingen systematisch 

met de studieduur samenhangen. 

Studietoelagen gaan het meest duidelijk samen met P-duur in de afdeling 

W, en lidmaatschap van een levensbeschouwelijke vereniging in de afdeling T. 

1): Uit een correlatie kan niet een causaal verband worden afgeleid. Een 

uitdrukking al8 "x werkt studievertragend" betekent dus strikt genomen 

niet meer dan neen groep studenten met een hoge x heeft gemiddeld een 

langere studieduur dan een groep met een lage XII. 
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Een markant verschil treedt op ten aanzien van activiteiten in gezelligheids

verenigingen; deze gaat samen met kortere studieduur, maar slechta in de af

deling E. Een zeer problematisch gegeven is de correlatie met regionale her

komst in de afdeling W; dit zou betekenen dat studenten, die niet uit het 

zuiden afkomstig zijn, langer over de P-fase doen, en dit zou dan aIleen 

voor de werktuigbouwkundige student gelden. 

Tabel 4 

COrFeZaties van factorscores met P-duur 

F~ T W E 

1. B versus A student -.01 -.01 -.04 

2. Studietoelagen -.20 -.33' -.18 

3. Aanpassingsmoeilijkheden .43' .32' .29' 

4. ·Werk aan de T.H. .12 .14 - .18 

5. Kamerwonen -.05 -.01 -.20 

6. Lidmaatschap levensbesch. ver. -.27' - .13 -. ) 6 

7. Activiteit buiten programma -.12 .12 .18 

8. Activiteit gezelligheidsver. -.16 .08 -.26' 

9. VHMO-leeftijd .18 -.11 .21 

10. Externe invloeden .14 -.07 .14 

11 • Ouderdom .03 -.01 -.07 

12. Cijfers exacte vakken -.16' -.17' -.27' 

13. Cijfers talen -.05 -.08 -.16 ' 

14. Cijfers natuurwetenschappen -.23' -.26 ' -.18' 

15. Regionale herkomst .09 • 17' .05 



Tabel 5 

CorreZatie8 van factor8cores met K-studieduur 

I. B versus A student 

2.Studietoelagen 

3. Aanpassingsmoeilijkheden 

4. Werk aan de T.H. 

5. Kamerwonen 

6. Lidmaatschap levensbesch. ver. 

7. Activiteit buiten programma 

8. Activiteit gezelligheidsver. 

9. VHMO-leeftijd 

10. Externe invloeden 

11. Ouderdom 

12. Cijfers exacte vakken 

13. Cijfers talen 

14. Cijfers natuurwetenschappen 

15. Regionale herkomst 

T 

-.10 

-.18 

.06 

-.02 

.15 

.09 

• 1 1 

.26' 

-.06 

-.04 

-. 15' 

.02 

-.13 ' 

-.03 

.04 

W 

-.22 

-.24 

.43' 

- .13 

-.16 

-.25 

.06 

.05 

- .10 

-.08 

.00 

-.17 ' 

-.05 

- .14 

.22' 
I 

E 

-.08 

-.03 

.53' 

-.05 

.06 

-.10 

.02 

.15 

.17 

-.04 

-.04 

-.17 ' 

-.12 

-.09 

.09 
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In de K-fase is het belaug van aanpassing voor de a£deling T ver

dwenen, in de twee andere a£delingen blijven de correlaties significant 

positie£ (tabel 5). 

Activiteitenm .gezelligheidsverenigingen werken voor T-studenten 

in deze £ase reeds vertragend. Voor W-studenten is nog steeds regionale 

herkomst gecorreleerd met studieduur. De predictiewaarde van cij£ers 

voor de exacte vakken is in deze £ase verdwenen in afdeling T. De cijfers 

voor natuurwetenschappen hebben voor aIle afdelingen in deze fase reeds 

hun predictieve kracht verloren. Dit geldt aIleen voor studenten, die hun 

K-examen gehaald hebben. Het is mogelijk dat een aantal studenten met 

slechte cijfers voor natuurwetenschappelijke vakken hun studie hebben af

gebroken voor ze hun K-examen hebben gedaan. 
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Tabel 6 

Coppetaties van faatopsaopes met I-studieduup 

F~ T W E 

1. B versus A student - .17 -.23 -.23 

2. Studietoelagen -.04 .06 -.] 3 

3. Aanpassingsmoeilijkheden .16 .06 .05 

4. Werk aan de T.H. -.07 -.06 . ] 6 

5. Kamerwonen .21 .02 .26' 

6. Lidmaatschap levensbesch. ver. .20 .13 . ] 6 

7. Activiteit buiten programma .04 .01 .02 

8. Activiteit gezelligheidsver. .15 .2] .30' 

9. VHMO-Ieeftijd -.12 -.09 -.03 

] O. Externe invloeden -.08 -.08 -.12 

11. Ouderdom -.06 -.30' - .15 

12. Cijfers exacte vakken -.01 .17 .23' 

13. Cijfers talen -.07 .10 .17' 

14. Cijfers natuurwetenschappen .01 .19 .13 

15. Regionale herkomst .14 -.21' -.05 

In de I-fase tens lotte blijkt kamerwonen voor studenten van de afdeling 

W niet van belang, maar wel de ouderdom: jongere studenten studeren in de 

eindfase minder snel (tabel.6). 

Opvallend is dat hog ere cijfers voor exacte en natuurwetenschappelijke 

vakken in geen van de drie afdelingen samengaat met een kortere I-studieduur; 

voor E en W is er zelfs een verb and in tegengestelde richting. Ret kan zijn 

dat deze studenten langer over hun afstudeerwerk doen en er meer werk van 

maken. Dit heeft aIleen betrekking op studenten die hun I-examen gehaald 

hebben. Weer moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat meer 

studenten met lagere eindexamencijfers niet aan het I-examen zijn toegekomen. 

Om dit te bepalen is nagegaan of zij die zijn afgestudeerd gemiddeld 

hogere eindexamencijfers voor de "beta"-vakken hebben dan zij die. hun studie 

nog niet hebben voltooid (tabel 7). 



Factor 12: 
cijfers 
exacte 
vakken 

Factor 14: 
cijfers 
natuurw. 
vakken· 

Tabel 7 

GemiddeZde atandaardaaorea voor de beta-vakken 

per Ziahting en per a[deZing 

afge- niet-af- overschrijdings 

studeerd gestudeerd kans (t-toets) 

lichting '57 52.79 48.46 p~O.OOI 

'58 52.18 47.78 p<O.OOt 

'59 50.54 49.36 niet significant 

afdeling T 51.54 47.32 p<O.OOl 

W 54.23 48.71 p<O.OOl 

E 50.55 49.38 niet significant 

lichting '57 51.90 48.57 p<O.OI 

'58 53.23 47.28 p<O.OOl 

' 59 52.29 48.96 p<O.OI 

afdeling T 52.46 46.90 p<O.OOI 

w 53.45 48.43 p<O.OOl. 

E 5 1.85 49.20 p<O.02 
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Zij die a£gestudeerd zijn hadden over het algemeen hogere eindexamen

cij£ers voor exacte en natuurwetenschappelijke vakken. Hoewel niet aIle 

niet-afgestudeerden hun studie op het moment van analyse hebben afgebroken 

is dit gedeelte zo groot dat deze conclusie zich vooral toespitst op het 

verschil afgestudeerden - studiestakers. 

In het bovenstaande zijn slechts enkele opvallende verschillen tussen 

studierichtingen in predictieve werking van de £actoren aangegeven. Deze 

verschillen zijn nog zeer problema tisch. In dit stadium van onderzoek lijkt 

de belangrijkSteconclusie, dat er verschillen bestaan tussen studierichtingen 

in de aard van de factoren die met studieduur samenhangen. 

Slechts enkele £actoren - aanpassing, activiteit in gezelligheids

verenigingen, VHMO-resultaten - blijken betrekkelijk onafhankelijk van de 

studierichting samen te hang en met de duur van een bepaalde fase. Andere 
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factoren zijn slechts in bepaalde afdelingen van belang. Ret is mogelijk, 

dat de specifieke eisen, die een afdeling aan een student stelt, en de 

specifieke structuur van het studieprogramma, in wisselwerking met per

soonlijkheidseigenschappen en activiteiten van de student, meer bepalend 

zijn voor de studieduur, dan de programmastructuur onafhankelijk van de 

student enerzijds, en de persoonlijkheid en het gedrag van de student 

onafhankelijk van zijn afdeling anderzijds. 

Ook bij vergelijking van de verschillende lichtingen (dit dan aIleen 

voor de administratieve gegevens) blijkt dat VHMO-resultaten (factoren 12 

en 14) in het begin van de studie steeds samenhangen met studieduur, terwijl 

de correlaties later steeds verdwijnen. Voor de lichting '58 gebeurt dit 

pas na het K-examen (tabel 8). 

Factor 

Tabel 8 

CorreZaties tussen administratie-gegevens en studieduur 

per Uahting 

; 
; 

P K I 

'57 '58 '59 '57 '58 '59 '57 '58 

t 1 • 11 -.07 -.1 J .07 - .14' - .12 -.11 -.12 

12 -.20' -.14 ' -.24' -.06 -.15 ' -.05 .12 • J 2 

13 -.07 - .14' -.05 .00 -.13 -.19 I .04 .01 

14 - .19' -.25' -.22' .00 - .15' -.08 .12 .04 

15 .22' -.02 .13 .17 -.11 -.29' 
I 

-.'01 -.03 

'59 

-.25' 

.10 

.12 

.13 

-.02 

Wat de factoren 11 (ouderdom), 13 (cijfers talen) en 15 (regionale 

herkomst) betreft is het patroon van verbanden met studieduur niet stabiel 

over de drie lichtingsjaren. 

Samenhang van de duurariteria 

Ret feit dat sommige factoren aan de duur van de beginfase gerelateerd 

zijn en andere aan de eindfase, doet vermoeden dat de duurcriteria onderling 

niet sterk positief gecorreleerd zijn. Deze veronderstelling is juist, zoals 

door tabel 9 wordt aangetoond. 



Tabel 9 

InteroorreZaties van de duuroriteria 

(gegevens van generatie 1957) 

~ T W 

P-duur met K-duur -.06 .21 

P-duur met I-duur -.08 -.40' 

K-duur met I-duur -.14 -.49' 
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E 

-.05 

-.28 

- .12 

De enkele correlaties die significant zijn, zijn negatief. De belang

rijkste implicatie van deze gegevens is, dat geen bewijsmateriaal kan 

worden aangevoerd voor de stelling, dat er in het algemeen gesproken 'trage 

en snelle studenten zijn. Als de negatieve correlaties op rekening van de 

betrekkelijke starheid van de examendata-mogelijkheden worden versehoven, 

zijn de werkelijke eorrelaties in de buurt van nul. Dat wil zeggen: de 

tijd die iemand nodig heeft om een fase te doorlopen, zegt niets over de 

tijd die hij nodig zal hebben om de volgende fasen te doorlopen. 

ConoZusies 

Uit dit onderzoek is gebleken, dat geen faetoren gevonden kunnen worden, 

die de studiesnelheid in aIle fasen van de studie zouden kunnen voorspellen. 

Sommige factoren - studievermogen en aanpassing - hebben invloed op de snel

heid in de beginfase, andere £actoren - vooral van soeiale aard - houden 

verband met studiesnelheid in de eindfase. Hoewel vaak statistisch signi

ficant, zijn deze verbanden meestal zo zwak, dat ook deze eonelusie een 

zeer beperkte betekenis heeft. Bovendien bleek, dat de studieduur van de 

ene £ase geen voorspeller is van de studieduur in een andere £ase van de 

studie. 

Tenslotte kan worden geconcludeerd, dat in veel gevallen de wissel

werking tussen de onderwijsomgeving (de a£deling) en de student bepaalt, 

welke £actoren van invloed kunnen zijn op de studiesnelheid. 
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Deze resultaten hebben een aantal belangrijke implicaties: 

!~g_~~!~!~: Voor zover uit dit onderzoek blijkt is selectie op basis van 

eindexamencijfers te rechtvaardigen als deze op een bepaalde manier ge

hanteerd wordt. De eindexamencijfers voorspellen enigszins de studieduur 

in de eerste fase, dit geldt niet voor latere fasen; dit komt mede omdat 

meer studenten met lagere eindexamencijfers voor de exacte en natuurweten

schappelijke vakken de studie hebben gestaakt. Meer studenten met goede 

cijfers halen hun K- en I-examen. Voor deze groep is er - wat het laatste 

gedeelte van de studie betreft - in het algemeen geen verband tussen eind

examencijfers en studieduur. Uitgaande van de opvatting dat de kans dat 

iedere student, die een studie aan de T.R. begint, deze ook afmaakt, zo 

groot mogelijk dient te zijn, zou het niet toelaten van studenten met dui

delijk slechte VHMO-resultaten zinnig kunnen zijn. Een selectie op minimale 

voorwaarden dus. Van de overige studenten is niet duidelijk te voorspellen 

of zij snel of langzaam zullen studeren. 

!~g_!!~~~~l Selectie op basis van de duur van de propedeutische studie 

is niet verantwoord. Deze duur voorspelt immers niet de duur van de volgende 

fasen. 

!~g_~~!~~l Effecten van veranderingen in het studieprogramma of de studie

organisatie op de studieduur kunnen niet worden voorspeld, zonder de onder

wijsomgeving (afdeling, faculteit) in de beschouwing te betrekken. Dit 

effect zal immers afhangen van de wisselwerking tussen de onderwijsomge

ving die gecreeerd wordt en persoonlijkheid en gedrag van de student in die 

omgeving. Over deze wisselwerking is nog vrijwel niets bekend. 
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Meningen van a[gestudeerden 

Ret eerste gedeelte van de analyse had vooral betrekking op het 

verband tussen feitelijke gegevens over studenten enerzijds en de duur van 

hun studie anderzijds. 

Ret nu volgende deel behelst meningen van afgestudeerden over de studie

duur: welke fac.toren zijn naar hun mening, die gebaseerd is op eigen ervaring, 

studievertragend of -verkortend en welke suggesties doen zij ten aanzien van 

studieduurverkorting. De hiervoor besproken enquete onder afgestudeerden 

leverde ook deze gegevens. 

In vraag 27 (zie bijlage I) werden 12 factoren genoemd, die mogelijk de 

eigen studieduur geremd hebben. Op de zevenpuntsschaal moest worden aangege

ven, in hoeverre elke factor van toepassing was geweest. 

In vraag 28 werden 15 factoren genoemd, die zowel remmend als stimule

rend op de eigen studie. konden hebben gewerkt. Ingevuld moest worden, in 

hoeverre elke factor van invloed was geweest. 

Tabellen 10 en 12 bevatten antwoordfrequenties, gemiddelden en standaard

deviaties van de antwoorden op bovengenoemde twee vragen. In de tabellen zijn 

in de laatste kolommen bovendien opgenomen de percentages studenten die een 

hoge of lage score hebben~ 

Opvallend is dat aIle gemiddelden in tabel 10 (vraag 27) vrij laag zijn 

(het hoogste gemiddelde is 2.83, moeilijkheden met bepaalde vakken) op een 

schaal die loopt van 1 tot 7 met 4 als middelste schaalwaarde. Dit betekent 

dat geen enkele factor door" het merendeel van de respondenten als erg remmend 

is geduid. De percentages in de laatste kolom laten zien dat iedere factor 

weI door of meer respondenten als tamelijk tot sterk remmend is gekenmerkt, 

maar dat het aantal wat dit doe.t nooit erg hoog is. Men dient er rekening 

mee te houden dat het"hier gaat om antwoorden van het kleine percentage 

gelukkigen, dat de kans heeft gezien de studie aan de T.R. te voltooien. Een 

ander en waarschijnlijk betekenisvoller beeld zou zich wellicht openbaren 

als een dergelijke vraag gesteld werd aan hen, die hun studie hebben afgebroken. 

Moeilijkheden met bepaalde vakken, inzinkingen in de studiezin, aflei

ding door gezelligheidsfactoren en onregelmatig studeren worden nog het meest 

als remmende factor aangegeven. Dit zijn duidelijk factoren van persoonlijke 

aard. 
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Tabel 10 

Antwoordfrequenties, gemiddelden en standa~ddeviaties voor vraag 27 

betreffende remmende faatoren 

Factor 
frequentie in categorie 

I 2 3 4 5 6 7 

a.literatuur moei-

lijk te krijgen 59 20 9 3 1 0 0 

b.wijzigingen van 

progranuna 60 19 8 1 2 1 1 

c.moeilijkheid met 

bepaalde vakken 31 15 20 6 5 7 5 

d.wachttijden voor 

practica e.d. 57 18 10 4 1 2 0 

e.inzinkingen in 

de studiezin 23 27 19 6 7 7 1 

f.afleiding door 

gezelligheids-

factoren 33 27 15 10 4 I 0 

g.financiele 

zorgen 70 10 5 3 4 0 0 

h.familieomstan-

digheden 67 9 8 2 4 1 I 

i.woonomstandig-

heden 71 12 4 1 2 2 0 

j.onregelmatig 

studeren 52 13 13 '6 5 2 1 

k.aanpassings-

moeilijkheden 69 10 4 4 4 ° 1 

l.gebrek aan 

capa:::iteiten 60 19 4 1 3 0 3 

categorie == "heeft geheel niet geremd" 

categorie 7 == "heeft in sterke mate geremd" 

gemid- standaard- % respondenten 

delde deviatie dat 4 of hoger 

heeft omcirkeld 

I ,55 0,88 4 

1,62 1 ,13 5 

2,83 1,88 25 

1,70 1 ,12 8 

2,75 1,63 23 

2,18 1,22 16 

1,49 1,04 8 

1,63 1,26 9 

1,44 I ,05 5 

2,01 1,44 15 

1,56 1,20 10 

1,52 1,06 6 
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Voor ieder van deze 4 factoren is nagegaan in hoeverre zijn aan

gegeven remmende werking samenhang vertoont met werkelijke studieduur 

(tabel II). Daarmee wordt duidelijk, of de mensen die op grond van eigen 

ervaring een bepaalde factor vertragend noemen inderdaad langer over hun 

studie hebben gedaan. Deze samenhang, uitgedrukt in een correlatie-coeffi

cient, kan dus gezien worden als een indicatie voor de geldigheid van deze 

mening. 

Tabel II 

CorreZaties tussen.remmende iaatoren en studieduur 

, ! Factor Correlatie met 

P-duur K-duur I-duur totaal 

c. moeilijkheden vakken 33' 22' 01 32' 

e. inzinkingen studiezin 20' 13 23' 40' 

f. afleiding gezelligheids-

factoren 09 31 ' 16 38' 

j. onregelmatig studeren 17 28' 13 38' 

Voor aIle 4 factoren is de correlatie met de totale studieduur signi

ficant positief. We kunnen dus aannemen dat eigen ervaring een rol heeft 

gespeeld bij deze beoordelingen, en dat de 4 factoren inderdaad een ver

tragende werking hebben geh~d. 

Geen enkele van de in tabel 12 (vraag 28) genoemde factoren wordt 

duidelijk als remmende factor opgegeven. 

Ais meest stimule~ende factoren worden steeds personen in de omgeving 

van de student genoemd: vrienden (duidelijk de meest belangrijke factor), 

ouders, verloofde of vrouw, hoogleraren of medewerkers, en jaargenoten. 

Dit blijkt zowel uit de gemiddeldenala uit de percentages respondenten, 

die een score. hadden van ] of 2 (de factor wordt dan duidelijk ala remmend 

gezie~ en van de 6 of 7 (de factor wordt duidelijk als stimulerend gezieq. 
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Tabel 12 

An~oordfrequentiea~ gemidde~en en standaarddeviatiea voor vraag 28~ 

betreffende faatoren, die zowel stimulerend ala remmend kunnen zijn 

lFactor frequentie in categorie gemid- standaard- % hoog 1) 

1 2 3 4 5 6 7 delde deviatie 

a.contact met 

vrienden 0 0 6 9 19 38 20 5,62 1 ,12 63 

~.gezelligheids-

verenigingen 1 3 11 35 12 6 4 4,17 1,05 I 1 

c.levensbesch. 

verenigingen 0 1 1 80 7 1 0 4,04 0,46 1 

d.ouders 0 0 5 32 26 17 12 4,99 1 ,13 31 

e.verloofde, 

meisje, vrouw 0 4 4 33 15 16 20 5,03 1,40 39 

f.studievereniging 0 0 2 57 19 13 0 4,47 0,76 14 

g.hoogleraren, wet. 

medewerkers 0 4 6 25 26 23 8 4,89 1,23 34 

~.leeftijd aanvang 

studie 3 7 13 53 5 3 7 3,98 1,28 1 1 

i. studie buiten 

programma 0 1 1 69 10 7 3 4,34 0,81 11 

j.algemene ont-

wikkeling 0 1 14 38 14 17 7 4,56 1 ,21 24 

k.assisten-

schappen 3 2 1 69 7 6 2 4,12 0,95 9 

l.financiele 

pressie 0 3 7 58 14 6 3 4,24 0,92 10 

m.prestaties 

jaargenoten 0 1 2- 27 30 24 8 5,06 1,04 35 

n.werk buiten 

studie 0 5 13 58 5 9 1 4,03 0,95 11 

o.gevoel niet pro-

ductief te zijn 1 3 6 53 15 9 4 4,33 1,06 14 

1): % respondenten, dat 6 of 7 omcirkeld heeft: duidelijk stimulerend 

2): % respondenten, dat of 2 omcirkeld heeft: duidelijk remmend 

categorie 1 = zeer remmend 

categorie 4 = geen invloed 

categorie 7 = zeer stimulerend 

% laag2) 

0 

4 

1 

0 

4 

0 

4 

1 1 

1 

1 

5 

3 

1 

5 

4 
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Van de antwoorden op deze 5 factoren hebben die op "Hoogleraren, weten

schappelijk medewerkers", een relatie met werkelijke totale studieduur in 

die zin dat zij die hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers stimulerend 

vinden inderdaad korter over hun studie hebben gedaan (tabel 13). 

Tabel 13 

Corretaties tussen factoren die stimuZerend of remmend kunnen zijn l 

en studieduur' 

Factor , Correlatie met 

P-duur K-duur 
, 

I-duur totaal 

a. contact met vrienden -08 -13 -07 -18 

d. ouders 08 -04 -07 -04 

e. verloofde, meisje, vrouw 24' -26' -08 -10 

g. hoogleraren, wet.medew. '-17 -25' -02 -26' 

m. prestaties jaargenoten -01 -07 -01 03 

Voor "ouders", 'contact met vrienden", en "prestaties van jaargenoten", 

ontbreekt deze relatie volkomen. Men zegt dus weI dat deze factoren stimu

lerend werken, maar in de duur van de eigen studie is daar echter niets van 

gebleken. Het verband tussen antwoorden op de factor "verloofde, meisje, 

vrouw" enerzijds en studieduur anderzijds is veel ingewikkelder: naarmate 

men deze factor meer stimulerend acht heeft men langer over de P-studie 

gedaan en korter over de K-studie. Wat de totaalduur van de studie betreft 

is er geen verband van betekenis. 

Voorzichtigheidshalve moet worden aangenomen dat aIleen "hoogleraren, 

wetenschappelijke medewerkers" van de hier genoemde factoren .een stimule

rende invloed op de snelheid van de studie heeft gehad. 

Vervolgens werd aan de respondenten gevraagd op een 7-puntsschaal 

aan te geven in welke mate zij van elk van 18 maatregelen een studiever

kortend effect verwachten zonder dat het niveau van de afgestudeerde in

genieur zou worden verlaagd (vraag 33 van het formulier). 

In figuur I staat het over aIle respondenten gemiddelde oordeel per maat

regel in volgorde van mate van verwacht effect. In de kolom daarachter 

zijn de standaarddeviaties vermeld. 
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Figuur 1 

standaard" 
Maatregelen 0 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 deviaties 

• I 

meer werken in I groepsverband X=4.14 
meer college-

I dictaten 3.85 
maximumtijd 

I voor examens 3.78 
tent./examens 

1 meer spreiden 3,67 
selectie aan I begin 3.32 
coll. in vraag I en antwoordvorm 3.24 
meer zelfwerk-
zaamheid 3.15 
strenge controle 
op verricht werk 3.15 
meer schoolse 

I instelling 3.01 
meer vrijheid 

I keuzevakken 2.85 
meer financiele 

1 steun 2.44 
keuzerichting in 

I vroeger stadium 2.36 
minder tentamens/ 

j examens 2.27 
extra semester I in zomer 2.22 
meer tentamens/ I examens 2.14 

minder stages ] .901 

meer stages 
L86 I 

studentenhuizen 173 I 
Gemiddelde score van alle respondenten van de lichtingen '57 en '58 op 

vraag 33: op een 7-puntsschaal moest de respondent aangeven in welke mate 

hij de verschillende maatregelen studiebevorderend acht. 

N.B.: De schaal heeft alleen een positieve zijde: men kan niet aangeven 

of men een bepaalde maatregel studievertragend vindt. 

1.94 

2.02 

1.91 

1.99 

2.15 

2.06 

2.05 

1.82 

1.81 

t. 70 

2.44 

2.36 

1.60 

1.67 

1.63 

1.43 

1.36 

1.29 
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De afgestudeerden verwachten het meeste heil van bepaalde didactische 

maatregelen (werken in groepsverband, verstrekken van meer collegedictaten), 

het stellen van strengere eisen aan het mogen beginnen en doorgaan met de 

studie (selectie en maximum tijden voor examens) en een grot ere spreiding 

van tentamens en examens. Interessant is te weten of de hoge scores op elk 

van deze 5 maatregelen tot stand komen op grond van hoge scores van ver

schillende groepen respondenten. Een gedeelte van de respondent en zou bijvoor

beeld het invoeren van maximumtijden voor examens zeer effectief kunnen 

achten, terwijl ze minder of weinig verwachten van bijvoorbeeld grotere 

spreiding van tentamens en examens. Een ander gedeelte van de afgestudeer-

den zou een exclusieve voorkeur voor een andere maatregel kunnen hebben. 

De correlaties tussen de verschillende maatregelen geven hie rover enig 

inzicht. Als de correlatiecoefficient tussen 2 maatregelen negatief is 

zien de respondenten deze over het algemeen als strijdig met elkaar; als 

hij positief is vindt men combinatie van de maatregelen mogelijk, en als 

hij in de buurt van nul ligt ziet men ze over het algemeen als onafhankelijk 

van elkaar. Tabel 14 laat zien dat men geen van de maatregelen strijdig acht 

met de andere. Er is een zwakke voorkeur (de correlaties zijn aIle positief, 

maar niet hoog) voor kombinatie van de 5 maatregelen. De beoordeling van 

selectie heeft aIleen positief verb and met "maximumtijd voor examens", en 

is onafhankelijk van de beoordelingen van de drie andere maatregelen. 

Tabel 14 

CO'1''1'e Zaties tus'sen aanbevo Zen maat'1'ege Zen 

j 
selectie groepsverb. col1.dict. max. tijd ex. l 

groepsverband + .15 

collegedictaten + .08 + .25' 

maximumtijd examens + .38' + .32' + • 17' 

spreiding tent./examens + .03 + .29' + .30' + .29' 

t: p<O.05 

Weinig of niets verwacht men van uitbreiding van de aantallen stages en 

tentamens/examens, een extra semester in de zomer en het stichten van studen

tenhuizen. Deze laatste gegevens zijn niet geheel ondubbelzinnig, omdat de 
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schaal geen negatieve zijde heeft: men kan niet aangeven of bepaalde 

maatregelen studievertragend worden gevonden. Een lage score kan dus 

betekenen dat men geen of een negatief effect verwacht. Van respondenten 

met een hoge score daarentegen is de verwachting duidelijk. Daarom is 

per maatregel nagegaan welk percentage van de studenten 4 (middelste 

schaalwaarde) of hoger scoorden (tabel 15) 

Tabel 15 

Peraentages respondenten die een 4 of hoger saoren OF de 

sahalen voor aanbevolen maatregelen 

meer collegedict. 62% strenge controle 36%!extra semester fS zomers! 25%! 

spreiding ex./tent. 58% coll.in vraag en antw.vorm 36% meer tentamens 25% 

in groepen werken 52% schoolse ins telling 34% minder stages 25% 

max.tijd examens 49% vrijheid keuzevakken 34% minder tentamens 23% 

zelfwerkzaamheid 46% keuzerichting vroeger 28% meer stages 15% 

selectie 45% financiele steun 27% studentenhuizen 14% 

veel respondenten ver- weinig respondenten ver-

wachten positief effect wachten positief effect 

Dit geeft nagenoeg hetzelfde beeld als wat hierboven beschreven werd: 

een intensiveringvan het onderwijs kan volgens veel respondent en bewerk

stelligd worden door enerzijds eisenstellende maatregelen (selectie, maxi

mumtijd voor examens/tentamens), anderzijds didactisch gerichte maatregelen 

(meer collegedictaten verschaffen, in groepen werken, stimuleren van zelf

werkzaamheid). Daarnaast vindt een groot aantal spreiding van tentamens/ 

examens belangrijk. Dit geldt zowel voor de gehele groep als voor de drie 

afdelingen apart. Er is weI verschil in accent tussen de studierichtingen 

(figuur 2). 

KenneIijk is vooral voor werktuigbouwkundigen (nog meer dan voor af

gestudeerden van de beide andere studierichtingen) de geringe spreiding 

van tentamens en examens een in het oog springende handicap geweest bij 

het vlot afwerken van hun studie. De gemiddelde score voor deze maatregel 

is hoog: 4.8 versus 3.3 en 3.7 bij respectievelijk T en E; 75% van de 

W-respondenten hebben een score van 4 of hoger versus 50% van de T- en 

E-respondenten. Het werken in groepen wordt door T-respondenten meer 
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Figuur 2 

GemiddeZde schaaZwaarde per maatregeZ en per studierichting 
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examens 
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W>T en W>E 

T>E 

W>T 
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geadviseerd dan door E-respondenten. 

Het betreft hier subjectieve schattingen van afgestudeerden. Wat het 

werkelijke effect van invoering van ieder van de maatregelen zou zijn is 

met deze schattingen niet geheel duidelijk1). WeI dient in aanmerking ge

nomen te worden dat deze resultaten "expert"-oordelen vertegenwoordigen. 

Zij zijn inmers afkomstig van mensen die vrij recent de gehele studie 

zelf hebben doorlopen. Deze resultaten kunnen dan ook gezien worden als 

een waardevolle indica tie voor de richting waarin verder onderzoek zou 

kunnen gaan. 

De vrije opmerkingen 

Vraag 34 in de enquete luidde: 

'tHebt U nog verdere opmerkingen over oorzaken en mogelijke oplossingen van 

net probleem studieduur? Wij zouden het op prijs stellen, als U die hier

onder zoudt willen vermelden". 

Het volgende heeft betrekking op de op deze vraag gegeven reacties van 

de respondenten die de enquete hebben teruggestuurd. Van deze respondent en 

heeft 64% op een of andere manier gereageerd op deze vraag. Per afdeling is 

dit percentage nagenoeg even hoog: T: 63%; W: 63%; E: 65%. 

Dit vrij grote aantal antwoorden, maar vooral de kwaliteit ervan, wek

ken de indruk dat de respondenten over het algemeen zeer serieus ziju inge

gaan op deze vraag. Hoewel de mate van uitwerking en de reikwijdte van de 

reacties sterk uiteenloopt, bevatten ze bijna zonder uitzondering een of 

meer suggesties voor studieduurverkorting, of aanwijzingen van oorzaken van 

een lange studieduur. 

Omdat het een orienterende open vraag betreft leek het niet verstandig 

van tevoren antwoordcategorieen op te stellen. De indeling naar thema's is 

gemaakt op grond van het materiaal zelf. Hierbij is de frequentie van bepaalde 

thema's bepalend geweest, niet een theoretisch kader of bepaalde opvattingen 

onzerzijds. 

I}: Grote behoedzaamheid ten aanzien van verwachtingen omtrent effecten van 

een ingreep in een zeer complex systeen van wisselwerking tussen onder

wijsomgeving en student is geboden. Om daarover meer zekerheid te krijgen 

is empirisch onderzoek nodig. 



Bijvoorbeeld aIle opmerkingen over practica vallen onder categorie 6 

(figuur 3). De algemeenheid van de categorie (de naamgeving) werd in 
# 

-31-

hoofdzaak bepaald door de wens dat er zoveel mogelijk opmerkingen, die 

betrekking hadden op practica, door gedekt zouden worden. Het zal dui

delijk zijn dat een op andere wijze groeperen van de gegevens zeer weI 

mogelijk is. Door samenvoeging van bepaalde categorieen zou men bijvoor

beeld meer algemene trends kunnen vaststellen. 

Voor een goed begrip van het volgende is het goed zich te realiseren 

dat een respondent een score kan hebben op meer dan een categorie, omdat 

hij verschillende suggesties doet. Bovendien kan - omdat de categorieen 

niet exclusief zijn ten opzichte van elkaar - een enkele opmerking een 

score op twee of meer categorieen opleveren. "Eerstejaars meer "schools" 

maken voor snellere aanpassing" is bijvoorbeeld gescoord op categorieen 

3 en 4. Een respondent krijgt echter nooit meer dan een score op een categorie. 

De resuitaten zijn samengevat in figuur 3. De getallen in deze figuur 

hebben dus betrekking op het aantal respondenten dat een opmerking maakt, 

die binnen een bepaalde categorie valt. 

Een ander belangrijk punt i.s dat de hier gestelde vraag een vervolg 

is op vraag 33, die ook betrekking heeft op maatregelen omtrent studieduur 

(vraag 34 was: "Hebt U verder nog opmerkingen enz."). Hieruit zou mogelijk 

te verklaren zijn dat thema's die in vraag 33 als - gemiddeid - het meest 

effectief werden gezien, in vraag 34 weinig genoemd worden; en andersom. 

Verder moeten we er rekening mee houden dat vraag 33 invloed heeft gehad 

op het soort problemen dat in vraag 34 aan de orde komt. 

In figuur 3 staat een overzicht van aantaIIen respondenten van aIle 

drie lichtingen en aIle afdelingen tesamen die een score hebben op iedere 

categorie. 

Van de 170 respondenten, die gereageerd hebben op de vraag, menen er 

18 (10,5%) dat studieverkorting niet wenselijk of mogelijk is. Van hen 

vrezen er 10 voor '~Iniveauverlies", 6 voor "beknotting van vrijheid". De 

overige 90% gaven oorzaken van studievertraging en/of suggesties tot studie

verkorting. Hoewel deze percentages de indruk geven dat er meer afgestu

deerden voor dan tegen studieverkorting zijn is de verdeling 90% voor en 

10% tegen waarschijnlijk overdreven, omdat in de vraag studieduurverkorting 

al impliciet als wenselijk wordt gesteld. Bovendien zijn er nog aItijd 36% 

van de respondenten, die niet gereageerd hebben op deze vraag. We kunnen 

wellicht aannemen dat voor hen geen zeer brandend probleem in de studieduur 

is gelegen. 
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Figuur 3 

Categorisering van de vrije opmerkingen 

~ scoort op iedere 
categorie 

Categorie 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

I d d 

1.betere en meer cornmu- I , .- I , 

nicatie met staf 
2.meer voorlichting 

en/of duidelijkheid 
3.schoolser systeem 

4.betere begeleiding 
I 

5.soepeler tentamen-
I regeling 

6.minder, betere 
I practica 

7.enthousiasme en onderwijs- I capaciteiten staf opvoeren 
8.selectiesysteem strenger I 
9.student moet hard werken, 

I minder verenigingsleven e.~ 
10.betere integratie colI. en I pract.en/of vakken onderling 
II.colleges beter 

I 
I2.betere voorzieningen en 

hulpmiddelen 
13.meer practisch dan theore-

tisch gericht 
I4.meer differentiatie, keuze-

mogelijkheid in studieprogr. 
I5.invoeren studieloon 

16.meer aandacht voor inzicht 
versus feitenkennis 

17.meer de zelfwerkzaamheid 
bevorderen 

18.meer aandacht voor onder-
wijs dan voor research 

I9.meer werken in kleine 
groepen 

20.gemeenschappelijk Ie jaar I 
21.P- en K-examens zelfstan-

dige waarde geven 
22.studie te moeilijk 

23.snellere feedback examens/ 
tentamens 

studieverkorting is niet 1 nodig en/of wenselijk 

Er zijn 170 proefpersonen die op vraag 34 gereageerd hebben, deze leveren in 
totaal 336 scores op. 

30 

I 
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Oorzaken van en sugaesties voor studieverkorting 

Commentaar op de gegevens in figuur 3 is nauwelijks nodig. We zullen 

slechts enige algemene tendensen aanduiden door verschillende categorieen 

samen te voegen. 

Een groot gedeelte van de opmerkingen (109 van de 336: 32%) heeft 

betrekking op de intensiteit en de aard van het contact tussen hoogleraren 

en staf enerzijds en studenten anderzijds: er is te weinig aandacht voor 

de student als onderwijsvolgend persoon (categorieen 1,2,4,7 en 18). 

Opmerkelijk is dat slechts in 2 van de 109 opmerkingen beleidskwesties ter 

sprake kwamen (inspraak, democratisering ten aanzien van samenstelling 

studieprogramma 1». De andere hebben betrekking op het studeren zelf. Over 

het algemeen kan men zeggen dat deze respondenten wensen dat hoo~raren en 

staf hun opvoedende, voorlichtende en onderwijzende taak intensiveren, opdat 

de studenten meer gemotiveerd (12 x expliciet genoemd), meer gericht en 

zodoende sneller kunnen studeren. 

Nagegaan is of er verschillen zijn tussen suggesties die men doet voer 

verschillende stadia van de studie: meer aandacht voor begeleiding, voor

lichting, duidelijk maken van doeleinden, opzet en eisen van onderdelen van 

de studie verlangt men vooral voor het begin van de studie of zelfs daarvoor 

op de middelbare school (in totaal 19 x expliciet genoemd). 7 maal wordt ge

zegd dat een gunstig effect wordt verwacht van intensievere begeleiding door 

en contact met stafleden en hoogleraren met betrekking tot het afstuderen. 

Een geheel andere benadering van het probleem zien we in categorieen 3, 

8 en 9: onderwijsvolgen aan de T.H. stelt zijn eisen; als de student daar

aan wil voldoen moet hij voldoende capaciteiten bezitten en hard werken. 

Studieversnelling kan bewerkstelligd worden door selecterende en sanctione

rende maatregelen. 60 van de 336 opmerkingen (18%) vallen binnen een van 

deze 3 "strenge" categorieen. Opmerkingen gescoord op categorieen 3 en 8 

hebben vaak betrekking op het eerste gedeelte van de studie: selectie voor 

of aan het begin van de studie wordt 11 maal expliciet genoemd, schoolsheid 

aan het begin van de studie wardt 12 maal expliciet genoemd. 

1): Hierbij moet opgemerkt worden, dat een groot deel van de formulieren al 

in 1966 werd terugontvangen. 
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Hoe selectie gerealiseerd dient te worden is over het algemeen weinig 

gespecificeerd. WeI wordt 5 maal gesuggereerd dat een hogere Ieeftijd, waar

op men met de studie begint, de studieduur zou verkorten, omdat bij oudere 

studenten het'verantwoordelijkheidsbesef" groter zou zijn. Ongeveer de 

helft van de suggesties binnen categorie 3 heeft betrekking op het invoeren 

van maximum examentijden (12 maal). De overige zijn vaak algemeen: 'schoolser 

systeem", "meer controle", e.d. Van de 16 respondenten die een score hebben 

in categorie 9, wijst de helft zonder meer capaciteit en/of inzet van de 

student a1s oorzaak van te lange studieduur aan; de andere helft zegt dat 

de studenten meer tijd aan hun studie dienen te besteden door niet te 

trouwen, geen baan te nemen, niet bij gezelligheidsverenigingen te gaan, 

enz. 

In categorieen 6, 10, 11, 12, 17 en 19 (samen 74 scores: 22%) komen 

didactische prob1emen aan de orde; ze hebben betrekking op de wijze van 
. d 1 1) • .. l' 'k presentat1e van e eerstof • De nummers van de categor1een geven tege 1J 

de volgorde van bijdrage tot het totaa1 aantal scores in deze groep aan 

(zie figuur 3). Ten aanzien van categorie 6 zij nog opgemerkt dat 1] van 

de 22 respondenten, die hierin een score kregen, vinden dat er teveel prac

tica zijn of dat deze verkort moeten worden, terwijl de anderen een wijziging 

in de vorm, waarin de practica gegeven worden, bepleiten. 

In categorieen 5, 14, 20 en 21 komen tot uitdrukking wensen met betrek

king tot veranderingen in regelingen en opvattingen omtrent studierichting, 

tentamens en examens. In totaal is in deze groep 40 maal gescoord (12% van 

het totaal aantal scores). Een minder rigide toepassing van tentamen- en 

examenregelingen, of verandering hiervan is de meest belangrijke van deze 

groep categorieen (25 maal categorie 5). 

5% van het totaal aantal opmerkingen gaat over de gerichtheid van het 

onderwijs (categorieen 13 en 16). II respondent en prefereren een practisch 

boven een theoretische gerichtheid; 8 achten inzicht belangrijker dan 

feitenkennis. 

Dan is er nog de restgroep van categorieen: 9 respondenten zien verbete-

ring van financiele omstandigheden, 3 vergemakkelijking van de studie en 3 

sne11ere en beter besproken uitslag van tentamens en examens als studieversnellend. 

I): Een gedeelte van de scores in categorie 7 zou zeker in deze groep te plaatsen 

zijn. Omdat deze scores dan in het hierboven gevolgde indelingssysteem 

dubbel zouden tellen, hebben we dit achterwege gelaten. 
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Tabel 16 

Categorisering van de vrije opmerkingen per studierichting 

en per Zichtingsjaar 

n=103: n= 8~ n= 81 n= 921 n= 90 n= 84 n=266 
i 

'59 T w E 
I 

'57. '58 Totaal 

I.betere en meer communi-
catie met staf 10 9 1 1 5 JO 15 30 

2. voorlichting, duidelijk- I 

heid 12 I 6 9 10 7 10 27 
3.minder vrijblijvend 

systeem 8 9 10 10 7 10 27 
4.betere begeleiding 6 15 5 6 8 12 26 
5.soepeler tentamenrege-

ling 7 12 6 5 11 9 25 
6.minder, betere prac-

tica 7 10 5 6 7 9 22 
7.enthousiasme en onder-

wijscapaciteit staf 
opvoeren 10 6 4 5 5 10 20 

8.strenger selectie-
systeem 7 2 8 10 5 2 17 

9.student moet harder 
werken 11 0 5 1 4 1 1 16 

10.betere integratie coll.-
practica en vakken 4 4 7 7 4 4 15 

II.colleges beter 2 8 2 4 4 4 12 
12.betere voorzieningen 

en hulpmiddelen 6 1 4 6 2 3 II 
13.meer practisch versus 

theoretisch 6 3 2 5 3 3 11 
14.differentiatie, keuze-

mogelijkheid 3 3 3 2 2 5 9 
15.invoeren studieloon 6 1 2 2 4 5 9 
16.meer inzicht versus 

feitenkennis 4 3 1 2 4 2 8 
17.zelfwerkzaamheid 6 1 1 2 2 4 8 
18.meer aandacht voor on~ 

derwijs versus research 2 2 2 3 3 0 6 
19.kleine groepen 2 2 2 0 4 2 6 
20.gemeenschappelijk Ie 

jaar 3 0 1 1 2 I 4 
21.P- en K-examen zelf-

standige waarde 2 I 0 2 0 1 3 
22.studie te moeilijk 1 2 0 0 2 1 3 
23.feedback examens/ 

tentamens I 2 0 1 2 0 .3 

24.niet nodig 11 3 4 3 
i 

10 
I 

5 18 

I 

In de eerste 3 kolommen staat het aantal scores per afdeling gesommeerd over 

de 3 lichtingsjaren. In de volgende 3 kolommen de aantallen per lichtingsjaar 

over de 3 afdelingen. In de laatste kolom staat het totaal aantal scores per 

categorie. Ret aantal respondenten per kolom is aangegeven met "n". 
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Tabel 16 vat de resultaten van de categorisering van de vrije opmer

kingen per studierichting en per lichtingsjaar samen. De tabel spreekt 

voor zichzelf. Omdat door de opsplitsing de aantallen scores klein worden 

zijn de scores per groep categorieen (zie hierboven) gesommeerd. Hierdoor 

worden event:uele algemere tendensen zichtbaar (tabel 17). 

Tabel 17 

Scunenvatting van tabe Z 16 

niet communi- "strenge' didact. veran- gerichth. overige gem.aantal 
nodi~ catie maatre- maatre- dering onderwijs scores 

gereageerd cat24 problemen gelen gelen rege- verande- per pp. die 
heeft op 
vr. 34 

65 

52 

53 

51 

61 

58 

caLl, 2, cat. 3, cat.6, lingen ren gereageerd 
4, 7, 18 8,9. 10,11, cat .5J4 cat. 13, cat. 15, heeft op 

12,17,19 20, 21 16 .22, 23 ivraag 34 

T 11 40 26 27 15 10 8 2.11 

W 3 38 I 1 26 ]6 6 5 2.02 

E 4 31 23 21 10 3 2 1. 78 

157 3 29 2] 25 10 7 3 1.92 

'58 ]0 33 16 23 ]5 7 8 1.84 

' 59
1 

5 47 23 26 16 5 4 2.17 

De meest opvallende verschillen zijn: 

a. Er zijn relatief veel T-studenten van de lichting 158, die studieverkor

ting niet nodig of wenselijk vinden. 

b. Meer respondenten van de lichting '59 dan die van '57 en '58, klagen 

over het gebrek aan aandacht voor de student als studerend persoon. 

Tussen de 3 afdelingen is, wat dit betreft geen verschil. Als we naar 

de aparte categorieen kijken die in deze groep vallen zien we wel dat 

meer werktuigbouwkundigen een betere begeleiding wenselijk achten, en 

dat wat meer T-respondenten onderwijscapaciteit en enthousiasme van de 

staf groter willen zien. 

c. Werktuigbouwkundigen maken opvallend weinig opmerkingen over invoering 

van een selectiesysteem en onvoldoende inzet van de studenten, als we 

ze vergelijken met T- en E-respondenten. In deze categorieen is er ook 

een merkwaardig verschil tussen de lichtingen 157 en '59. Meer responden

ten van '57 verwachten baat van een strenger selectiesysteem, terwijl 
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over de instelling van de studenten bijna niemand iets zegt; meer res

pondenten van '59 (vooral van afdeling T) zeggen dat studenten maar 

harder moeten werken, terwijl een strenger selectiesysteem slechts twee

maal wordt aanbevolen. 

d. In de groep categorieen die "didactische maatregelen" is genoemd, is er 

geen verschil tussen de 3 lichtingen, noch tussen de 3 afdelingen. Wel 

hebben meer werktuigbollwkundigen kritiek op de wijze van collegegeven 

en inrichting van de practica; meer T-respondenten verwachten studiever

snelling van het geven van betere hulpmiddelen en het bevorderen van de 

zelfwerkzaamheid der studenten. 

e. Tenslotte achten meer T-respondenten het invoeren van studieloon gunstig. 

Het gaat hier om kleine aantallen. De reden waarom de gegevens toch zo 

ver zijn uitgepeld is dat het hier spontane uitingen betreft. Aangenomen 

wordt dat de drempelwaarde van het bedenken van een opmerking en het op 

papier zetten ervan zo groot is, dat dit aIleen gebeurt met voor de respon

dent nogal saillante eigenschappen van het onderwijssysteem. 

ConaZuaiea 

Deze afgestudeerden (die in zekere zin gezien kunnen worden als experts) 

noemen geen factoren die duidelijk remmend zijn geweest voor hun studie. 

Contact met hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers is voor hen 

stimulerend geweest. Zij verwachten dat: intensivering van dit contact, aan

dacht voor de student als onderwijs-volgend persoon, de studie kan verkorten. 

Ook selectie en sancties, - vOQral maximumtijden voor het afleggen van examens 

en tentamens,- didactisch-gerichte maatregelen,~Terken in groepsverband, 

verbetering van colleges en.practica, e.d.,- grotere spreiding van tentamens 

en examens, zullen in hun verwachting een studieverkorting tot effect hebben. 
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Dis(]U88ie 

Roewel een gedeelte van de respondenten harde maatregelen ten opzichte van 

de student aanbeveelt, kan hieruit niet ondubbelzinnig worden afgeleid, dat die 

moeten worden ingevoerd. Riervoor zijn verschillende redenen aan te voeren: 

a. Ret betreft hier aIleen meningen van hen die succesvolle studenten zijn 

geweest. Zij die de studie hebben afgebroken denken er waarschijnlijk 

anders over. OpvattingEm van deze laatste groep (die het meest door deze 

maatregelen getroffen zouden worden) zouden bekend moeten zijn voor men 

tot dergelijke maatregelen zou besluiten. 

b. Sterke, consistente verbanden tussen studieduur en feitelijke gegevens van 

hen, die aan de T.H.E. hebben gestudeerd, werden niet gevonden. Zonder meer 

houvast zijn harde maatregelen niet verantwoord. We vonden aanwijzingen dat 

een onderzoek naar verbanden tussen feitelijke gegevens en het al of niet 

afbreken van de studie meer informatie zou kunnen geven. 

c. Ervan uitgaande, dat bepaalde doeleinden gerealiseerd moeten worden, zou men 

vooral aandacht kunnen schenken aan een inrichting van het onderwijssysteem 

zodanig dat de kans op realisatie van die doelen zo groot mogelijk is. Daar

bij kan men zich richten op ~enmerken van de student; ook op verschillende 

"s'oorten", bijvoorbeeld succesvolle en niet-succesvol1e, studenten. Wanneer 

de onderwijscondities zo goed mogelijk zijn kunnen selectie en sancties 

toegepast worden in gevallen, waarin men met voldoende zekerheid kan voor

spellen, dat de gestelde doelen niet bereikt kunnen worden. Dit lijkt tegen

over studenten een meer verantwoorde wijze van benadering dan, uitgaande van 

een bestaand onderwijssysteem, waarvan men niet weet of het zo goed mogelijk 

functioneert, de groep studenten zo te kiezen of zulke sancties op studenten 

toe te passen dat bereikt wordt dat ze in dit systeem zullen passen. 

De resultaten van dit onde.rzoek in dit licht ziende, lijkt het, dat maat

regelen in de volgende richting kunnen worden gezocht: 

a. Versnelling van de studie in de beginfase van diegenen, die lage eindexamen

cijfers hebben. Dit zou kunnen gebeuren door middel van een gedifferentieerd 

onderwijssysteem, waarbij de vorm van onderwijs is aangepast aan het niveau 

van de student. Dit zou betekenen dat de correlatie tussen eindexam~ncijfers 

en studieduur in de P-fase wordt doorbroken. 

b. Intensivering van het contact tussen hoogleraren en wetenschappelijke mede

werkers enerzijds en studenten anderzijds, met speciale aandacht voor aan

passingsproblemen in de beginfase, door middel van een of ander studiebege

leidingssysteem. 

c. Versterking van de studie-orientatie in de eindfase, waardoor de invloed 

van sociale factoren in deze fase wellicht kan worden doorbroken. 
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Bijlage I 

V RAG E N L I J STover de studie aan de THE 

Naam en voorletters 

De door U verstrekte gegevens dienen am een algemeen inzicht te krijgen in 

de factoren, die de studieduur aan de THE bepalen~ U kunt er zeker van zijn 

dat zij uitsluitend voor dat doel zullen worden gebruikt, en dat zij als 

vertrouwelijkzullen worden beschouwd. 

1. Wat was Uw leeftijd op 30 september van het jaar waarin U begon in de 

eerste klasse van het gymnasium, de HBS, de ULO, of ander schooltype 

voor voortgezet onderwijs? 

jaar ------' 
op welke school? ---------------------------------------

2. Hebt U op een van de in vraag 1 genoemde scholen een of meer klassen 

gedoubleerd? 

ja/nee 

3. Zo ja, in welke klassen? 

4. Wat was Uw leeftijd op 30 september van het jaar, waarin U eindexamen 

hebt afgelegd? 

____ .--:j aar 

5. Wat was Uw leeftijd op 30 september van het jaar van Uw eerste inschrij

ving aan de THE? 
_____ .jaar 

6. Als U~na Uw eindexamen niet direct naar de THE bent gegaan (d.w.z. als 

er verschil is in de leeftijden van vraag 4 en 5), wat is dan daarvan de 

oorzaak? (Wilt U maand en jaar van begin en einde van deze "tussenfase" 

aangeven?) 

1 • Mil ita ire dienst van tot 

2. Academische studie te in 

van tot 

3. Opleiding aan de HTS van tot 

4. Een andere opleiding van tot 

5. Langdurige ziekte van tot 

6. Maatschappelijke functie van tot 

7. Andere redenen: 



7. Bent U van studierichting veranderd gedurende Uw studie? 

ja/nee 

Bij sommige vragen is Uw studie verdeeld in drie hoofdperioden: 

de propaedeutische studie: van begin tot P of P2 examen; 

de kandidaats studie: van P of P2 tot K of K2; 

de do.ctoraal studie: van K of K2 tot I of 12. 

Wilt U deze vragen beantwoorden voor elk van de drie perioden? 

8. Hoe was Uw huisvesting hoofdzakelijk in elk van de drie perioden? 

(Omcirkel een antwoord in elk van de drie kolommen) 
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tot P (P2) van P (P2) van K (K2) 
tot K (K2) tot I (12) 

1 • Op kamers bij hospita met 1 1 1 
huiselijk verkeer 

2. Op kamers bij hospita zonder 2 2 2 
huiselijk verkeer 

3. In studenten hospitium 3 3 3 

4. Bij ouders thuis in Eindhoven 
of naaste omgeving 4 4 4 
(binnen 15 kIn.) 

5. Bij ouders thuis_buiten Eind-
hoven of naaste omgeving 5 5 5 
(verder dan 15 kIn.) 

6. Op kamers bij familie in Eind~ 6 6 6 
hoven of naaste omgeving 

7. Gehuwd: in eigen gezin 7 7 7 

8. Op andere wijze 8 8 8 
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9. Op welke wijze heeft U in elk van de drie perioden hoofdzakelijk in Uw 

levensonderhoud voorzien? 

(Omcirkel een antwoord in elk van de drie kolommen) 

tot P (P2) van P (P2) van K (K2 
tot K (K2) tot 1 (12 

1. beurs van het Rijk 1 1 1 

2. van een andere instantie 2 2 2 

3. renteloos voorschot van hetRijk 3 3 3 

4. van een andere instantie 4 4 4 

combinatie van beurs en renteloos 
voorschot 

5. van het Rijk 5 5 5 

6. van een andere instantie 6 6 6 

betaalde werkzaamheden 

7. vaste werkkring 7 7 7 

8. af en toe 8 8 8 

9. bijdra~e van ouders. familie. 9 9 9 voogd, e.d. 

10. stiEendium 10 10 10 

11. 0E andere wijze 1 1 11 11 

10. Ala U buiten de vakanties betaalde werkzaamheden verricbtte,. gebeurde 

dit in hoofdzaak om: 

) 
) 

(Omcirkel het nummer van het antwoord, dat het meest van toepassing is) 

1. in Uw levensonderhoud te voorzien 

2. studie- en bijkomende Kosten te kunnen betalen 

3. onafhankelijk van'Uw ouders te kunnen zijn 

4. wat ruimer rond te kunnen komen 

5. op gelijke voet met Uw medestudenten aan het studentenleven te 
kunnen deelnemen 

6. ervaring op te doen 

7. met vakantie te kunnen gaan 
8. andere redenen, namelijk ______________________________ ___ 

11. Hoe lang hebt U in elk van de drie eerder genoemde perioden buiten de 

vakanties betaald werk, verricht? 

(Het gaat hier aIleen om aaneengesloten perioden van tenminste 1 maand 

en tenminste 5 uur per week) 

Tot aan P (P2) maanden 

Van P (P2) tot K (K2) maanden 

Van K (K2) tot 1 (12) maanden 
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12. Hoeveel uren per week hebt U buiten de vakantie gemiddeld gewerkt 

door U in vraag t t aangegeven perioden? 

Tot aan P (P2) uur per week 

Van P. (P2) tot K (K2) uur per week 

Van K (K2) tot I (12) . uur per week . 
13. Bij welk bedrijf of instelling hebt U het langste gewerkt? 

14. Wat was Uw functie daar? 

IS. Bent U in dienst van de THE geweest? 

ja/nee 

16. Van welke gezelligheidsvereniging bent U lid geweest? 

tot P (P2) van P 
tot K 

1. Eindhovens Studenten Corps 1 1 

2. Eindhovense Studentenvereniging 
2 2 DEMOS 

3. Societas Studio sorum Reforma-
3 3 to rum Eindhoviensis (S.S.R.E.) 

4. Geen 4 4 

(P2) 
(K2) 

van K 
tot I 

1 

2 

3 

4 

17. Van welke levensbeschouwelijke vereniging bent U lid geweest? 

tot P (P2) van P (P2) van K 
tot K (K2) tot I 

J. Protestantse Gespreksgroep 1 1 1 

2. Sanctus Thomas Morus 2 2 2 

3. David Hume 3 3 3 

4. Desiderius Erasmus 4 4 4 

5. Geen 5 5 5 

in de 

(K2) 
(12) 

. (K2) 
(12) 
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18. Hebt U in studentenverenigingen bestuursfuncties gehad? 

1. herhaaldelijk 

2. eenmaal 

3. nooit 

19. Indien U vraag 18 met "herhaaldelijk" of "eenmaal" hebt beantwoord, welke 

waren dan die functie~? 

20. Hebt U in studentenverenigingen buiten de bestuursfuncties andere acti-

viteiten ontwikkeld die veel tijd vroegen? 

1. herhaaldelijk 

2. eenmaal 

3. nooh 

21. Indien U vraag 20 met "herhaaldelijk" of "eenmaal" hebt beantwoord, welke 

waren dan die activiteiten? 

22. Hebt U tijdens Uw studietijd andere dan de in vragen 18 tim 21 genoemde 

dingen gedaan die veel tijd vroegen, zoals andere verenigingen, lief

hebberijen of sport? 

ja/nee 

23. Zo ja, welke? 

23. Zijn er in Uw Eindhovense studietijd perioden geweest, die nu - bij nader 

inzien - "verloren tijd" kunnen worden genoemd? 

ja/nee 

25. Als het antwoord op vraag 24 "jail is, waaraan hebt U dan die tijd ver

loren? 
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26. Op welke wijze hebt U doorgaans de vakanties doorgebracht? 

(Omcirke1 het nummer voor het antwoord, dat het meest van toepassing is) 

1. in de vakanties meestal gestudeerd 

2. betaald werk verricht op het gebied van de studie 

3. betaald werk verricht los van de studie 

4, studiereizen gemaakt 

5, va~antie gehouden 

6, anders, namelijk ---------------------------------------
27. Hieronder voIgt een aantal factoren, die mogelijk Uw studie min of meer 

hebben geremd. Wilt U voor elke factor aangeven in hoeverre deze Uw stu

die geremd heeft, door een cijfer op de bijbehorende schaal te omcirkelen? 

Voorbeeld: 

Wachttijden voor practica: 

heeft geheel 
:--1--:--'-2--:--3--:----q..4---:--5--:---n6--:--7--: niet geremd 

AlB U vindt, dat deze factor sterk remmend gewerkt heeft, 

omcirkelt U de 7: 

heeft in sterke 

mate geremd 

heeft geheel heeft in sterke 
niet geremd :--I--:--2--:--3-:---4--:--5-:-6-:-@--:mategeremd 

A1s deze factor enigszins remmend heeft gewerkt, omcirkelt 

U bijvoorbeeld de 3: 

heeft geheel heeft in sterke 
:--1--:--2--: '3' :---4--:--5-:--f6'r--:--7--:mate geremd niet geremd --;;zr-

Zo kunt U Uw antwoord vrij precies differentiereno 

Wilt U op elke schaal een cijfer omcirkelen? 

a. Vereiste literatuur moeilijk te krijgen 

heeft geheel 

niet geremd 

heeft in sterke 
:--1--:--2--:--3-:---4--:--5-:---n6--:--7-: ' mate geremd 

b. Wijzigingen in het studieprogramma 

heeft geheel 

niet geremd 

heeft in sterke 
:--I--:--2--:--3--:---4--:--5-:--n6--o--7--' , 'mate gremd 
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c. Moeilijkheden met bepaalde vakken 

heeft geheel heeft in sterke 
niet geremd :--1--:--2--:--3-:--4--:-

0 
-5-:--n.6--:--7--:mate geremd 

d. Wachttijden voor practica, e.d. 

heeft geheel heeft in sterke 
:--1--:--2-

0 
-:--3--:--4--:--5-:--n.6--·--7--· niet geremd o. . 'mate geremd 

e. Inzinkingen in de studiezin 

heeft geheel heeft in sterke 

n1' et geremd :--1--:--2-:--3--:--4-:--5--:--46'>--'-7-' , 'mate geremd 

f. Afleiding door "gezelligheids"factoren 

heeft geheel heeft in sterke 
niet geremd :--I--:--2--:--3-:--4--:--S-:--n6--:--7--:mate geremd 

g. Financiele zorgen 

heeft geheel heeft in sterke 

n~et geremd :--1--:--2--:-3-:--4--:-5--:--t6 .... -·-7--· ~ . 'mate geremd 

h, Familie-omstandigheden 

heeft geheel heeft in sterke 

n~et geremd :-1-:--2--:--3--:--4--:--"'5-- --flo6--'--7--' ~ . 'mate geremd 

i. Woonomstandighede~ 

heeft geheel heeft in sterke 
niet geremd :--1--:--2--~--3-:--4--:--5--:--n.6--:--7--:mate geremd 

j. Onregelmatig studeren 

heeft geheel heeft in sterke 

n1.' et geremd : -1--:--2--:--3-:--4--:--5-:--46'>--'--7-' • 'mate geremd 

k. Aanpassingsmoeilijkheden 

heeft geheel heeft in sterke 
'-1 '-~2--:-3--:--'l-/1--:--5--:--6--:--7--: t d niet geremd' -. ma e gerem 

1: Gebrek aan capaciteiten 

heeft in sterke 
heeft geheel._1_._2_._'l0_-'--4_'_S-:--6-:-7-: . . . -;r--.. mate geremd 
niet geremd 
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28. Hieronder voIgt een aantal factoren, die zowel stimulerend als remmend 

kunnen hebben gewerkt. 

Wilt U voor elke factor aangeven, in hoeverre zij voor U stimulerend of 

remmend heeft gewerkt? 

Indien een vraag op U niet van toepassing is, omcirkel dan het cijfer 4 

(= geen invloed). 

zeer 

remmend 

zeer 

reimnend 

zeer. 

remmend 

zeer 

a. Contact met vrienden 

:--1--:-2--:--3-:--4--f-5--:--n6--:--7--: 

geen invloed 

b. Lidmaatschap gezelligheidsverenigingen 

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

geen invloed 

c. Lidmaatschap levensbeschouwelijke vereniging 

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

geen invloed 

d. Ouders 

:--1--:--2--:--3--:--4--:--'5'-- ---#6--:--7--: remmend 

zeer 

remmend 

zeer 

remmend 

zeer 

remmend 

geen invloed 

e. Verloofde, meisje, vrouw 

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

geen invloed 

f. Studievereniging 

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

geen invloed 

g. Hoogleraren, wetenschappelijke medewerkers 

:--1--:--2--:--3-:--4--:--5-:--n6--:--7--: 

geen invloed 

zeer sti

mulerend 

zeer sti

mulerend 

zeer sti-

mulerend 

zeer sti

mulerend 

zeer sti

mulerend 

zeer sti

mulerend 

zeer sti

mulerend 



zeer 

remmend 

zeer 

remmend 

zeer 

remmend 

zeer 

remmend 

zeer 

remmend 

zeer 

remmend 

zeer 

remmend 

zeer 

remmend 

h. Leeftijd bij aanvang studie 

:--1--:--2--:--3-:---4--:--5--:--n6--:--1-: 

geen inv10ed 

i. Technische studie buiten voorgeschreven programma 

:-l--:--2--:--3--:---4--:--5--:--n6--:--7-: 

geen inv10ed 

j. Tijd besteed aan eigen a1gemene ontwikkeling 

:--1--:--2--:--3-:---4--:--5---:--n.6--:--1--: 

.geen inv10ed 

k. Assistentschappen 

:-I--:--2--:--3-:---4--:--5--:--n6--:-7-: 

geen inv10ed 

1. Financiele pressie 

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

geen invloed 

m. Prestaties van jaargenoten 

:--1--:-2--:--3-:---4-:-5-:--66--:-7-: 

geen invloed 

n. Werk buiten de studie 

:--1-:--2--:--3-:---4-:--5--:--n6--:--j~: 

geen inv10ed 

o. Het gevoel niet productief te zijn 

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

geen invloed 
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zeer sti

mu1erend 

zeer sti

mu1erend 

zeer sti

mu1erend 

zeer sti

mulerend 

zeer sti

mulerend 

zeer sti

mu1erend 

zeer sti

mulerend 

zeer sti

m.ulerend 



-48-

29. Waren er omstandigheden, die hierboven niet genoemd zijn, en hetzij sti

mulerend, hetzij remmend op Uw studie hebben gewerkt? K~nt U de belang

rijkste noemen? 

Stimulerende,invloed ging uit van: 
-------------------------------------

Remmende invloed ging'ui~ Van: 
~------------------------------------

30. In welke mate hebt U deel genomen aan het "Studium Generale"? 

1. zeer regelmatig 

2. vrij regelmatig 

3. af en toe 

4. bijna nooit 

5. nooit 

31. Welke onderbrekingen kwamen in Uw studie voor? 

1. militaire dienst maanden 

2. langdurige ziekte maanden 

3. maatschappelijke functie __________ --____ maanden 

4. andere, namelijk 

maanden 
--------------------------------~--~ 

5. geen onderbrekingen 

32,. Ala U de indruk hebt, dat U.W studie sneller had gekund, welke veranderingen 

in Uw studie of in Uw omstandigheden zouden dat dan hebben kunnen bewerk

stelligen? 

33. Een belangrijk probleem van het wetenschappelijk onderwijs is gelegen in de 

lange duur van de academische studie. Hieronder volgt een aantal maatregelen, 

die genomen zouden kunnen worden om de studieduur te verkorten. Wilt U op de 

bijbehorende schalen aangeven in hoeverre elk van de maatregelen - getoetst 

aan Uw ervarlng - erin zou kunnen slagen, de studieduur te verkorten met 

behoud van het niveau van de afgestudeerde ingenieur? 



-49-

(Omcirkel 7 als U een sterke verkorting van de studieduur van de maatregel 

zou verwachten t als de maatregel geen of een tegengesteld effect zou 

hebben, en een cijfer daartussen als U wel een verkorting, maar niet zotn 

sterke verwacht). 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effe,ct 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

a. Meer schoolse ins telling 

:--1--:---2--:--3--=-:--4->-:--5--:--6-:--7--: 

b. Meer vrijheid van keuze tussen vakken 

:--1--:--2--:--3-:--4--:--5--:--6--:--':]-: 

c. Meer tentamens en/of examens 

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

d. Minder tentamens en/of examens 

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

e. Strenge contrale op verricht werk 

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

f. Keerwerken in groepsverband (Werkgroep, Seminaria) 

:--1--:--2--> :--~:-~4--:--5_:--6-:--7--: 

g. Colleges in vraag- en antwoordvorm 

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

h. Meer collegedictaten verstrekken 

:--J--:--2-:-3-:--Q4--:--5_:--n6--:--7--: 

i. Toelatingsonderzoek en selectie aan begin 

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

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 



geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

geen 

effect 

j. Bepaling van de keuzerichting in een vroeger 
stadium van de studie 

:--1--:--2-:-->--:--44--:--5---:-6--:--7--: 

k. Invoeren van maximum-tijden voor het afleggen van 
examens 

sterke 

verkorting 

sterke 
:-1-:-2-:-') :_---<t+-_, r: • t:.. • 7 • 

J--- .---j---.---Q---.--- ---. verkorting 

1. Tentamens en examens meer spreiden 

:---1--:--2-:-->--:'--- ..... 4--:--5---:-6---:--7---: 

m. Meer zelfwerkzaamheid 

:--1--:--2-:--3--:--<+4---:--5---:-6--:---7--: 

n. Een extra semester in de zomer 

:---1---:--2-:-3--:---"+'1---:--5-:-6--:--7--: 

o. Meer financiele steun 

:---1--:--2-:--3--:--<+4--:--5-:-6--:--7--: 

p. Studenten laten samenwonen in studentenhuizen 

:---1--:--2-:--3--:--<+4--:--5-:-6--:---7--: 

q. Meer stages 

:--1--:--2-:--3--:--44--:--5-:-6--:--7--: 

r. Minder stages 

:--t--:-~2-_:-3---:_--,,+IJ-_:-5--:-6--:--7--: 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 

sterke 

verkorting 
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34. Hebt U nag verdere opmerkingen over oorzaken en mogelijke oplossingen 

van bet probleem studieduur? 

Wij zouden bet op prijs stellen, als U die bieronder zoudt willen 

vermelden. 
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Bijiage II 

Lijst van variabelen 

Vragenlijst Code ring 

I. Leeftijd in de eerste klas VHMO aantal jaren 

2. Al of niet gedoubleerd ja = 1 , nee = 0 

3. Leeftijd eindexamen VHMO, aantal jaren 

4. Leeftijd eerste inschrijving T.H. " 
5. Vertraging (= 4-3) " 
6. In militaire dienst geweest ja = I , nee = 0 

7. H.T.S.-opleiding gehad II 

8. MaatschappeIijke functie gehad " 
9. Op kamers tot P " 

10. Op kamers van P tot K tI 

n. Op kamers van K tot I " 
12. Beurs of voorschot tot P " 
13. Beurs of voorschot van P tot K " 
14. Beurs of voorschot van K tot- I " 
15. Werk in vacantie 

II 

16. Aantal maanden gewerkt tot P aantal maanden 

17. Aantal maanden gewerkt van P tot K " 
18. Aantal maanden gewerkt van K tot I II 

19. In dienst T.H. geweest ja = 1 , nee = 0 

20. Lid gezelligheidsvereniging tot P " 
21. Lid gezelligheidsvereniging van P tot K " 
22. Lid gezelligheidsvereniging van K tot I " 
23. Lid levensbes-chouwelijke ver. tot P " 
24. Lid levensbeschouwelijke ver.van P tot K " 
25. Lid levensbeschouwelijke ver.van K tot I " 
26. Bestuursfuncties in verenigingen l=herhaaldelijk; 2=eenmaal; 3=nooit 

27. Andere activiteiten in verenigingen " 
28. Andere verenigingen, sport, etc. ja = 1, nee == 0 

29. Verloren tijd " 
30. Vacantie gehouden versus anders vacantie gehouden=l, anders=O 

31. Factor RI, aanpassingsmoeilijkheden 

32. Factor R2, externe oorzaken 

33. Factor R3, studie organisatie 

34. Factor R4, oscillatie. 



35. Factor 51 , werk 

36. Factor 52, studie-activiteiten 

37. Factor 53, contact milieu thuis 

38. Factor 54, contact vrienden 

39. Factor 55, pressie 

40. Factor 56, verenigingen 

41. 5timulerend.e invloeden gsnoemd 

42. Remmende invloeden genoemd 

43. Deelname aan 5tudium Generale 

44. Onderbreking in studie 

45. Jaar eerste inschrijving 

46. Geboortejaar 

47. Proportie rijksstudietoelagen 

t.o.v. mogelijk 

48. Sociaal economisch milieu 

49. Studieduur in maanden tot P 

50. 5tudieduur in maanden van P tot K 

51. Studieduur in maanden van K tot It 

52. 5tudieduur in maanden van II tot 12 
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stimul.invloed(en) genoemd • ja, 

niet genoemd • 0 

" 
• zeer regelmatig, 2 • vrij 

regelmatig, 3 • af en toe, 

4 = bijna nooit, 5 • nooit 

ja • 1, nee • 0 
1957 = 1, 1958 - 2, enz. 

jaartal - 1900 

aantal jaren dat toelage is ver

kregen gedeeld door aantal jaren 

men ingeschreven is geweest 

3 • hoog, 2 - middel, 1 • laag 

aantal maanden 

" 
" 
" 



Administratiegegevens 

I. Geboortej aar 

2. Godsdienst 

3. Burgelijke staat 

4. Provincie 

5. Urbanisatiegraad 

6. Sociaal-economisch milie~ 

7. Laatste afgelegde examen 

8. Vooropleiding 

9. Hoeveelste jaars 

10. Studie voltooid of niet 

11. Leeftijd eindexamen VHMO 

12. Leeftijd eerste inschrijving 

13. Vertraging 

14. Eindexamencijfer algebra 

15. Eindexamencijfer meetkunde 

T.H. 

16. Eindexamencijfer trigonometrie 

17. Eindexamencijfer mechanica 

18. Eindexamencijfer natuurkunde 

19. Eindexamencijfer scheikunde 

20. Eindexamencijfer frans 

21. Eindexamencijfer engels 

22. Eindexamencijfer duits 

23. Studieduur in maanden tot P 

24. Studieduur in maanden v~n P tot K 

25. Studieduur in·maanden van K tot I 

Codering 

100 - geboortejaar 

RK = 1, andere" 0 

ongehuwd" 1, andere" 0 
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Noord-Brabant en Limburg .. 1, andere" 0 

3 = zeer laag 9 .. zeer hoog 

haag = 3, middel = 2, laag .. 1 

P .. 1, Kl .. 2, K2 .. 3, II = 4, 

12 of I .. 5 

HBS en Gymn ... I, andere" 0 

aantal jaren dat men ingeschreven is 

afgebroken .. I, nag studerend .. 2, 

afgestudeerd .. 3 

aantal jaren 

" 
" 

eindexamencijfer 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

aantal maanden 

" 
" 


