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Effecten van de begeleiding 

van eerstejaarsstudenten door oUderejaarstutoren1 ) 

W. Meuwese en L. van Rooijen 

Samenvatting 

In twee flats van het studentenhospitium "de Looyackers" werden 

26 eerstejaars gedurende het eerate jaar van hun studie begeleid door 

4 ouderejaars tutoren. De tutoren pasten een vorm van begeleiding toe, 

die kan worden aangeduid als actieve, controlerende studieleiding. 

Het begeleidings-gedrag van de tutoren werd gecontroleerd door drie

maal gedurende het jaar de tutees oordelen over hun tutoren te laten uit

brengen op gedragsbeschrijvende schalen. Bovendien werd de tijdsbesteding 

van de tutees gecontroleerd door middel van multi-momentppname~. 

De proefgroep werd aan het eind van het studiejaar vergeleken met een 

controlegroep op criteria voor studieresultaten, studiemotivatie en hou

ding ten opzichte van de studie, aanpassing aan de hogeachoolaitilatie't, 

studeergewoonten, en de zekerheid de juiste studie gekozen te hebben. 

Uit het onderzoek kon worden geconcludeerd, dat ala de tutor gedrag 

vertoonde dat meer overeenstemt met de oper~tionele omschrijving van het 

gewenste studiebegeleidingsgedrag, een positief effect op de studi,prest*ti 

van de pupillen, hun studiemotivatie en hun attitude ten opzichte van de 

studie optreedt. 

De studiebegeleiding bleek geen effect te hebben op de aanpassing, 

de zekerheid van de studiekeuze en de studeergewoonten van de pupillen. 

Gewezen werd op de noodzaak, tutoren die psychologische technieken 

aan te leren, die nodig zijn om het gedrag van anderen te kunnen beIn

vloeden. 

1) Onderzoek met steun van het Eindhovens Hogeschool Fonds uitgevoerd 

in opdracht van de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven door 

de Groep Onderwijsreaearch aan de T.H.E., met L. van Rooijen ala 

projectleidero Dank is verschuldigd aan Iro G.W. Smits, beheerder 

van het Studentenhospitium "De Looyackers", en aan de tutoren. 



Aan de Technische Hogeschool te Eindhoven is door de sec tie Studenten

huisvesting van de nStichting StudentenToorzieningen Eindhoven" in het 

studiejaar 1962-1963 een onderzoek over begeleiding van de studie van 

de eerstejaarsstudenten ingesteld t dat in het studiejaar 1963-1964 enigs

zins gewijzigd herhaald werd. Het doel van dit onderzoek was na te gaan 

of de aanpassing aan de hogeschoolsituatie en het doelmatig studeren 

van eerstejaars bevorderd worden als zij van ouderejaarsstudenten (tuto

ren) met wie zij samenwonen 9 raad krijgen in studie- en andere problemen. 

Het eerste onderzoek (1962-1963) 
In september 1962 werden in twee flats in het studentenhospitium 

ttDe Looyackers" elk dertien eerstejaars- met twee ouderejaarsstudenten 

als tutoren gehuisvesto Over de feitelijke vorm van de studiebegeleiding 

die deze ouderejaarstutoren hebben toegepast, bestaan geen concrete ge

gevens. Aan het einde van het studiejaar 1962-1963 werden de studieresul

taten vergeleken van de proefgroep van 26 flatbewoners met die van een 

even grote en voor wat betreft studierichting, middelbare school-resul

taten, leeftijd en sociaal-economisch milieu vergelijkbare controlegroep 

buiten de flats, die geen hulp van tutoren had gekregen. De studieresul

taten van de proefgroep verschilden niet significant van die van de con

trolegroep (Boezeman e O a. 9 1963). WeI werden tussen de beida flatgroepen 

versehillen aangetroffen in de waardering voor de groep en voor de tuto

ren, in de mate Van onderling contact en in de tijdsbesteding" Deze we

zen op een uiteenlopende ontwikkeling van het groepsproces in de beide 

flats (Roskam, 1963). 

Het tweede onderzoek (1963-1964) 
In september 1963 werden in elk van de beide flats opnieuw 13 eerste

jaarsstudenten met twee ouderejaarstutoren geplaatsto De tutoren hielden 

groepsdiscussies over studieproblemen, zogenaamde ntutorials"9 waarbij 

gezamenlijk vraagstukken opgelost werden (vod. Berg eOao t 1964)0 Het fei

telijke begeleidingsgedrag van de tutoren gedurende het studiejaar 1963-
1964 is niet empiriach geanalyseerd. 

Aan het einde Van het studiejaar is door de Graep Onderwijsresearch van 

de T.H.E. vastgesteld of er effecten waren die aan hat samenwonen en 

aan de toegepaste vorm van atudiebegeleiding konden worden toegeschreven. 

De tentamenresultaten en de uitslagen van het propaedeutisohe examen 

van de 26 proefpersonen werden daartoe vergeleken met die van een eontro

legroep van 26 eerstejaarsstudenten, die niet in hat studentenhospitium 

woonden en geen begeleiding ondervonden haddeno Elke peraGon in de con

trolegroep had dezelfde atudierichting, vooropleiding, middelbare school-
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examencijfers en was afkomstig uit hetzelfde sociaal-economische milieu 

ala iemand in de proefgroepo Bovendien werden bij de 26 proefpersonen 

en bij een subgroep van 19 man uit de controlegroep (die wat studie

resultaat en middelbare schoolcijfers betreft niet van de voltallige 

controlegroep afweek) onderzocht: 

1. de studieijver, met een studiemotivatietest die uit 45 beschrijvende 

uitspraken over het eigen gedrag bestond; 

2. de houding van de student tegenover snel, doelmatig en hard studeren9 
met een studieattitudetest: 27 uitspraken die opinies aangeven, wel

ke iemand over universitaire studie kan hebben; 

3. de aanpassing aan de hogeschoolsituatie, met een aanpassingstest die 

8 zelfbeoordelingen bevatteo 

De flatbewoners beantwoordden ook nog enige vragen over verschillende 

aspecten van het samenwonen, over de "tutorials" en over hun subjectieve 

opinies over het afgelopen studiejaaro (Meuwese en Crombag, 1964)0 

De tentamenresultaten van de proefpersonen uit twee van de vier studie

richtingen waren significant beter dan die van hun controlepersoneno 

De uitslagen van het propaedeutische examen bleken na het tweede semester 

echter niet te verschillen tussen de proefgroep en de controlegroepo 

De flatbewoners waren significant minder gemotiveerd om ijverig te stu

deren en hadden een significant minder positieve attitude tegenover snel 

en doelmatig studeren dan de personen in de controlegroepo Er bestond 

geen verschil in aanpassingo De mening over het samenwonen. over de groep 

en de waardering voor de tutoren en voor de "tutorials" vertoonden con

sistente verschillen tussen beide afzonderlijke flatgroepeno Hieruit 

viel op te maken dat ook in het studiejaar 1963-1964 uiteenlopende groeps

processen in de flats plaatsgevonden haddeno 

De result at en van bovenbeschreven twee onderzoekingen lieten geen 

ondubbelzinnige gevolgtrekkingen toe. Het tweede onderzoek gaf aanwijzing9 

dat de toegepaste vorm van begeleiding effect kan hebben op de studie

prestaties zoals die in tentamencijfers totuitdrukking komen o Maar dit 

effect trad niet algemaen op, het ward slechta bij twee van de vier 

studierichtingen geconstateerdo Met de beachikbare gegevens kon echter 

niet worden nagegaan, welke factoren in de toegepaste vorm van begelei

ding, in het groepsproces of anderszins dit effect hebben teweeggebrachto 



Ook over wat de toegepaste begeleiding in concreto inhield bestonden 

nauwelijks gegevens. De activiteiten van de tutoren waren noodzakelijker

wijs tastend en veranderden onder invloed van wat in de flats gebeurde o 

Uit de ervaringen, die de tutoren hadden opgedaan kon echter worden 

afgeleid t dat gedurende het eerste jaar een straffere aanpak van de 

begeleiding. die erop gericht is de eerstejaars tot regelmatige studie 
\ 

aan te zetten, het meeste sueces belootdeo 

Methode 

Opzet Van hat derde onderzoek 

Bij de opzet van het derde, hier gerapporteerde onderzoek is uitge

gaan van twes overwegingen: 

(a) de ~ van studiebegeleiding waarvan het effect zou worden onderzocht 

moest gemakkelijk toepasbaar zijn en weinig investering vergen. Deze 

overweging sloot inschakeling van stafleden en intensieve voorberei~ 

ding van studiebegeleiders uit. 

(b) in de studiebegeleiding zou ~'n aspect van de eerstejaarsstudie cen

traal gesteld moeten worden~ namelijk het systematisch studeren en 

daaraan gekoppeld het maximaliseren van de prestatie op tentamens en 

examens. Dit grenst deze vorm van studiebegeleiding af van andere 

mogelijke vormen, die ook gericht zijn op zaken, die kunnen worden 

samengevat onder het hoofd "persoonlijkheidsontwikkelingrt. 

Verondersteld werd, dat deze manier van begeleiding van eerstejaars 

hun studieresultaten, studiemotivatie en -attitude, aanpassing, studie

gewoonten en gevoel van zekerheid over de studiekeuze gunstig beInvloedt. 

Met deze overwegingen als uitgangspunt werden in september 1964 opnieuw 

in twee flats van het studentenhospitium "De Looyackers" 26 eerstejaars

student en geplaatst samen met 4 tutoren. Deze tutoren waren vijfde- en 

zesdejaarsstudenten respectievelijk in de electrotechniek, de technische 

natuurkunde, de chemische technologie en de werktuigbouwkunde. Aan elke 

tutor werden zes of zeven eerstejaarsstudenten van dezelfde studierichting 

toevertrouwd. De opdracht aan de tutoren was, hun student en op een strak

ke en formele wijze lei ding in de studie te geven. Zij moesten bijvoor

beeld met hun studenten studieschema's opstellen en controleren of de 

student en zich daaraan hielden; zij moesten hun studenten aanzetten tot 

studie, en de hand eraan houden, dat hun studenten op de voorgeschreven 

studie-uren werkten. 

Voor de aanvang van het studiejaar zijn de tutoren geInstrueerd over 

de wijze waarop zij de studie van de aan hen toe te vertrouwen eerste

jaars moesten begeleideno Kort hie rna ontvingen zij uitgewerkte schrifte-
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lijke richtlijnen (zie bijlage A). Deze schriftelijke richtlijnen 

gaven aan wat de operationele vorm van het toegepaste begeleidingssys

teem in feite moeat inhouden. Met regelmatige ~s~np~en1 werden de 

tutoren in persoonlijke gesprekken met de projectleider (in het eerate 

semester om de twee weken, in het tweede eens per maand)'opnieuw gern

strueerd t telkens mede naar aanleiding van feitelijke ontwikkelingen en 

van beoordelingen van het do en en laten van hun tutor door de studenteno 

Studenten en tutoren ontmoetten elkaar voor het eerst tijdena de 

"Introductiedagen'f van de ToHoE. Direct na de introductiedagen hebben 

de tutoren de studenten over het doel en de gang van zaken van het onder

zoek ingelicht en hun medewerking verkregeno In de loop van het eerate 

seMester is het belang en de werkwijze van het onderzoek hun nogmaals 

uitvoerig uiteengezet door sen van de leden van de Groep Onderwijsresearch 

van de hogeschoolo 

Samenstelling van de groepen 

Uit de eerstejaars die zich vrijwillig opgaven voor deelname aan het 

experiment werden er 26 geselecteerd en verdeeld over twee flats van 

het hospitium. In elke flat werden 13 studenten samen met 2 tutoren 

geplaatsto Een controlegroep van 26 eerstejaars ward samengesteld t die 

niet in het hospitium woonden en niet begeleid werden tijdens hun studie2 ). 

De controlepersonen kwamen met de deelnemers aan het experiment overeen 

in: studierichting, vooropleiding, leeftijd, middelbare schoolresultaten, 

sociaal-economisch milieu van herkomst 9 intelligentie, studiemotivatie, 

en -attitudeo De laatate drie gegevens waren verkregen uit een onderzoek 

onder de eerstejaarsstudenten tijdens de introductiedagen, waarbij van 

alle 308 aanwezigen tests voor intelligentie, motivatie en attitude waren 

afgenomen o De controlepersonen waren er niet van op de hoogte, dat zij 

als zodanig fungeerdeno 

In tabel 1 staan de gemiddelden van de twee flatgroepen voor de se

lectievariabelen vermeldo Geen enkel verschil tussen daze groepen is 

significanto Tabel 2 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van de 

selectievariabelen van de proefgroep en de controlegroep weer in verge

lijking met de gegevens van de totale groep van onderzochte eerstejaars

studenten. De gemiddelden en standaarddeviaties van de proefgroep ver

schillen niet significant van de correaponderende van de controlegroepo 

Tusaen de proefgroep en de totale groep van eerstejaara zijn all"n sig

nificant de verschillen tusaen de gemiddelde eindexamencijfers voor 

wiskunde 3 (z = 2,62, pc:O,01) en voor natuurkunde (z = 2,56, pc:O,05)o 

2) Het was technisch niet mogelijk, eveneens een controlegroep op te nemen, 
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De proefpersonen vormen dus ten aanzien van de eindexamencijfers voor 

de exacte vakken enigszins een positief geselecteerde groep uit de 

totale groep. De proefgroep en controlegroep zijn bovendien signifi

cant meer homogeen dan de totale groep met betrekking tot de leeftijd 

en de eindexamencijfers. 

!abel 1 

Gemiddelde scores op de selectievariabelen van flat A en flat B 

Variabele Flat A Flat B 

N=13 N=13 

Leeftijd per 109.'64 17,8 18,2 

Intelligentie 18,2 19,2 

Studiemotivatie 11,9 13,5 

Studieattitude 117,2 119,6 

Eindexamencijfer: 

Wiskunde 1 8,5 7,8 

Wiskunde 2 7,3 7,3 

Wiskunde 3 8,3 8,1 

Natuurkunde 7 95 79 9 

Scheikunde 8,0 7,3 

Controle op neurotische labiliteit 

Omdat de proefpersonen zich vrijwillig voor een ongebruikelijke wijze 

van studiebegeleiding hadden aangemeld, bestond de mogelijkheid, dat de 

wat meer labiele of onaangepaste eerstejaars in de proefgroep overver

tegenwoordigd waren. Ala controle op deze zelfselectie is van proefgroep 

en controlegroep de "Amsterdamse Biografische Vragenlijst" (A.B.V.) af

genomen. Dit geschiedde in februari 1965 bij de verzameling van gegevens 

over andere in het onderzoek betrokken variabelen o Deze A.B.V. bestaat 

uit 107 vragen naar gedragingen, opinies, gewoonten, psychoaomatische 

verschijnaelen eod. Elke vraag kan met "jaff , ttneen", of U?tt worden beant

woord. Enkele voorbeelden: 

Voelt U zich vaak schuldig over ieta? ja ? neen 

Bent U wel eena duizelig? ja ? Been 

Voelt U zich vaak lusteloos en moe , zonder 

dat U weet waarom? ja neen 
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Tabel 2 

Selectiegegevens van de proef-, controle- en totale groep 

Proefgroep Controlegroep Totale groep 

Variabele N=26 N=26 N=308 

Gemiddelde S.D. Gemiddelde S.D. Gemiddelde S.D .. 

Leeftijd per 1 .. 9. 964 18,0 1,3 17,8 1,0 18,5 2,0 

Intelligentie 18,7 3,7 19,6 3,3 19,2 4,2 

Studiemotivatie 12,7 5,6 12,2 3,9 11,3 5,3 

Studieattitude 118,4 19,4 119,8 16,1 121,3 17,9 

Eindexamencijfer: 

Wiskunde 1 8,1 1,0 8,0 1,0 7,1 2,1 

Wiskunde 2 7 93 1,3 79 0 1,6 6,8 2,0 

Wiskunde 3 8,2 1,0 7,9 1,1 7,6 2.,1 

Natuurkunde 7,7 1,0 7,2 1,4 7.1 1.9 

Scheikunde 7,6 1,1 7,6 1,2 7,5 2,0 

Uit empirisch onderzoek (Wilde, 1963) is gebleken, dat uit de ant

woorden op de A .. B .. V .. vier zinvolle scores kunnen worden afgeleid, res

pectievelijk voor neuroticism., (of neurotische labiliteit), voor neu

roticisme op somatische basis, voor extraversie, en voor de testattitude, 

die waarschijnlijk de mate van betrouwbaarheid van de beantwoording aan

geeft. 

Verondersteld werd, dat de proefpersonen meer neurotisch labiel zou

den zijn dan de controlepersonen .. Aangenomen werd, dat over de peri ode 

van september 1964 tot februari 1965 zich geen grote verschuivingen wat 

de AoBoV. variabelen betreft hebben voorgedaan. De A.BoV.-gemiddelden 

verschilden niet significant tussen de flatgroepen. Tabel 3 bevat de 

relevante gegevens. 

Er zijn aanwijzingen dat de proefpersonen neurotisch labieler z~Jn 

dan de controlepersonen: de NS-score differentieert significant en de 

neurotieismescore wijkt in dezelfde richting af. Bovendien hebben de 

proefperaonen een lagere gemiddelde T-score dan de controlepersonen. 
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'l'abel 3 

Gegevens van de Amsterdamse Biografische Vragenlijst 

Flat A Flat B Proefgroep Controlegroep t-waarde v.h. verschil 

N=13 N=13 N=26 N=26 tussen de gemiddelden 
Variabele v.d. proef- en de con-pemidd .. Gemidd. Gemidd .. S.D. Gemidd. S.D. 

trolegroep 

Neurotioisme 65.0 56,8 60,9 29,5 52,8 24,2 1,08 

NS-soore1 ) 19,4 19,5 19,5 6,8 16,6 5,0 1,71* 

Extraversie 62,5 61,5 62,0 17,6 59,4 15,2 0,57 
T-score2 ) 34 ,8 36,5 35,6 8,1 39,9 9,4 -1,78+ 

*p<:0,05. eenzijdig; + p~Ot10. tweezijdigo 

1) Neuroticisme op somatisohe basis. 

2) Testattitude-score. 

Dit kan betekenen dat de proefpersonen zelfkritischer (minder zelfdefen

sief) zijn dan de controlepersonen. Bij de proefpersonen is echter de 

A.B.V. groepsgewijze afgenomen, bij de controlepersonen individueel. 

Oak hebben de proefpersonen wat meer ervaring in het invullen van vra

genlijsten dan de controlepersonen.. Dit kan op de 'l'-scoresrvan de proef

personen een verlagende invloed gebad hebben. 
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Controle op de begeleiding 

Om te controleren of de tutoren de begeleiding van de studie van de 

proefpersonen ook overeenkomstig de oorspronkelijke richtlijnen uitge

voerd hebben, is aan de proefpersonen in november 1964, februari 1965 
en juni 1965 gevraagd het feitelijke gedrag van de hen toegewezen tutor 

te beoordelen. Voor deze beoordelingen werden 41 uitspraken opgesteld. 

die mogelijke gedragaaspecten van een tutor beschrijveno Daze gedrags

beschrijvingen zijn voor een deel ontleend aan onderzoekingen over leiders

gedrag (Fleishman, 1953; Stogdill and Coons, 1957) en voor een ander deel 

afgeleid uit de richtlijnen voor de tutor (bijlage A). 

De proefpersonen moesten van elke uitspraak aangeven, in hoeverre 

deze op hun tutor van toepassing was~ door op de eronderstaande 8-punts

achaal een cijfer te omcirkelen (zie bijlage B). Zo werden voor elk van 

de vier tutoren driemaal 6 of 7 beoordelingen over 41 gedragsaspecten 

verkregen. Aan de hand van deze beoordelingen is de tutoren gewezen op 

eventuele tekortkomingen in hun praktische aanpak van de studiebegelei

ding en werden in overleg met de onderzoekers verbeteringen daarin aange

bracht. 

Controle op de tijdsbesteding van de proefpersonen 

Gedurende het studiejaar zijn steekproeven genomen om de tijdsbeste

ding van de proefpersonen enigszins na te gaan e Elke avond tussen half 

aaht en half elf, behalve ~'zaterdags en ·s zondags, liebben de tutoren 

volgens vooraf opgestelde schema's gecontroleerd of de proefpersonen: 

thuis waren en studeerden; wel thuis waren maar niet studeerden; of 

niet thuis waren. Het aantal observaties dat op een avond gedaan werd 

en de tijdstippen waarop die plaatsvonde~9 werden volgens toeval, met 

behulp van !1randomtabellenu , geTarieerd .. De proefpersonen vonden deze 

umultimomentopnamen" niet hinderlijk, integendeel Zijl namen vaak de ge

legenheid te baat om de tutoren studieproblemen voor te leggen. 

Vragen over de opinies van de proefpersonen 

In februari 1965 kregen de proefpersonen een vragenlijst voorgelegd 

waarop zij hun mening konden geven over de studiebegeleiding, zoals zij 

die tot dat moment hadden meegemaakt. In november 1964 en februari 1965 
is de proefpersonen gevraagd hun twee beste vrienden aan de hogeschool 

te noemen. Dat konden medeflatbewoners zijn of niet (bijlage C). 

In juni 1965 werd opnieuw een Tragenlijst voorgelegd, waarop de proef

personen hun ervaringen konden weergeven.. Nu werd echter dezelfde vragen

lijst gebruikt als die in het tweede Looyackers onderzoek, om vergelijkingen 

met het vorige jaar mogelijk te maken (bijlage D). 
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Criteria voor het effeot van de begeleiding en het samenwonen 

Van de beida groepen, de experimentele groep en de oontrolegroep, 

zijn gegevens verzameld over de volgende oriteria. 

1. Studieresultaten 

Aan het eind van het studiejaar werden aIle tentamencijfers die in 

de loop van het jaar behaald waren, en het resultaat van het propae

deutisoh exam en verzameld. 

2. Studiemotivatie en attitude tegenover de studie 

In april 1965 werden de tests voor studiemotivatie en attitude opnieuw 

afgenomen van alle eerstejaarsstudenten. De motivatietest bestond uit 

31 uitspraken op het gebied van de studieijver, waarvan de respondent 

moest aangeven of ze al dan niet op hem van toepassing waren. Hij kon 

antwoorden met I1waar" of Uniet waar" op elk van de uitspraken. De mo

tivatiesoore van de respondent was het aantal keren dat hij een ant

woord gaf dat een hoge motivatie indiceert. 

De attitudetest bestond uit 20 uitspraken die opinies inhouden die 

iemand over de studie kan hebbeno De respondent kon de mate, waarin hij 

het eens was met elke uitspraak op een zevenpuntsschaal van "zaer mee 

eens" tot "zaer mee oneens,,3) aangeven. 

3. De aanpassing aan de hogesohoolsituatie 

Omstreeks half december 1964 ward een aanpassingstest afgenomen die 

uit 18 zelfbeoordelingen bestond. Bijvoorbaeld: "Ik vind het leven ala 

student heel prettig", "Ik voel me aan de T.H. niet erg op mijn plaata". 

De student moest op een 7-puntsschaal aangeven in hoeverre hij elks 

uitspraak op zichzelf van toepassing achtte. 

40 De studiegewoonten en de tevredenheid ermee, 

In februari 1965 is een lijst voorgelegd met 119 uitspraken over het 

eigen studiegedrago Van iedere gedragsbeschrijving moest men aangeven 

of die van toepassing was of niet. 

Nadat vooraf vijf dimensies gedefinieerd waren, onder andere op 

grond van een onderzoek over de studiegewoonten van psyohologiestuden

ten (Van Parreren en Schutte-Poen, 1964)9 beoordeelden zes deskundigen 

onafhankelijk van elkaar door welke uitspraken deze dimensies werden 

gekenmerkt. Bovendien beoordeelden zij of een uitspraak een positieve 

dan weI een negatieve karakterisering van een dimensie betrof. Als 

minstens vier beoordelaars het eens waren over de olassifioatie ran 

een uitspraak, werd deze tot de desbetreffende dimensie gerekend. Zo 

ontstonden de volgende vijf "a priori dimensies" (zie bijlage E)i 

3) Voor details zie Meuwese en Crombag (1964 en 1965) en Crombag (1966)0 



De formalisering van de studeerwijze: het gelijkmatig, nogal star ,01-
gens schemats voor indeling van tijd en werkwijze studeren, tegenovler 

soepel, ongelijkmatig of improviserend studeren (27 uitspraken). . 

De sociale instelling bij het studeren: het 

hebben met collegats g tegenover studeren in 

tact met anderen (8 uitspraken). 

samen studeren en contart 

afzondering of zonder crn-

De stofinstelling: gerichtheid voornamelijk op de te bestuderen sto~t 
tegenover de gerichtheid hoofdzakelijk ophet behalen van een tenta~. en 

(8 ui tspraken) 0 I 

De aandachtsconcentratie bij de studie: het gemakkelijk bepalen vani aan

dacht bij de studie 9 tegenover het gauw afgeleid zijn, afleiding zor· ken 

of ontwijken van het studeren (14 uitspraken)o 

De tevredenheid met de studiewijze en de studieresultaten, tegenover de 
! 

orttevredenheid ermee (7 uitspraken). 

50 De zekerheid betreffende de juiste studiekeuze 

Eveneens in februari 1965 zijn vijf vragen gesteld, die verband 

houden met de zekerheid t die de student heeft dat hij de juiste tich

ting gekozen heeft (bijlage F). De antwoorden werden gegeven op ~-punts
schalen. De zekerheidsscore was een combinatie van de antwoorden op 

deze vijf vrageno 

Het verloop van het gehele onderzoek is schematisch weergegeven in 

f1guur 1. 

Resultaten 

Analyse van het begeleidingsgedrag van de tutoren 

De beoordelingen, die de 26 proefpersonen in november en in februari 

over 41 aspecten van het begeleidingsgedrag van hun tutor gegeven hebben, 

zijn samengevoegd o Daarmee werden voor elk van de 41 gedragabeschrijvingen 

52 scores verkregen. ~ussen deze 41 variabelen zijn de correlaties berekend. 

De matrix van correlatiecoefficienten (met enen op de diagonaal) is onder

worpen aan een factoranalyse vol gens de hoofdassenmethode. De eerste vijf 

factoren, die elk tenminste 5 procent tot de totale variantie bijdroegen, 

z1jn geroteerd volgena het Varimax criterium (Harman, 1960). Slechta de 

aerate twee factoren verklaren een rede11jke proportie (meer dan 10%) 

van de var1antieo Tabel 4 laat de ladingen op deze twee factoren zieno 



Figuur ~~ Schematisch overzicht van het verloop van het onderzoek 

Aanmelding deelnemers 
experiment aug. v64 

Keuze van 
tutoren 

Indeling van deel
nemers en tutoren 

I Inschrijving van de eerstejaars I 
.J" 

I Eerste instructie van de tutoren I 
,J, 

Vooraf'gaand testonderzoek bij de eerstejaars van de: 
Algemene intelligentie 

Studiemotivatie 
1 8 90'64 Studieattitude 

J.. .. 
Eerste instructie van de ppn en aan- Selectie van controlepersonen die 
vang van de begeleiding door de tu- noch begeleiding genieten t noch sa-
toren menwonen t volgens de kriteria: 

.J, Studierichting 
Vanaf 2tso9 .. ~64z door tutoren Vooropleiding 
9S avonds mUlti-momentopnamen van de Leeftijd 
tijdsbesteding van de ppn Algemene intelligentie 

"I, Studiemotivatie 
Eerste meting van de feitelijke bege- Studieattitude 
leiding van de tutoren~ gedragsbe- Eindexamencijfers exacte vakken 
schrijvingen door de ppn.. De ppn noe= 
men 2 vrienden aan de T .. H" 40 11 .. 9 64 

wb 'lIII 

I Proeftentamens in november '64 I 
.J. 

I Meting van de aanpassing aan de hogeschoolsituatie" Cao 15.12 .. '64 I 
.J,. 

I Tentamens aan het einde van het eerste semester in jannari '65 I 

• Tweede meting van de feitelijke bege-
leiding van de tutoren~ gedragsbe-
schrijvingen door de ppn" 
Subjectieve opinies van de ppn 
over de studiebegeleidingo 22020 9 65 
Ppn noemen weer 2 vrienden aan de ToHo 

J, ,:;-

Controle op de selectie van de groepen: afname A .. B.V. 
Meting van: Formalisering van de studeerwijze 

Sooiale instelling bij het studeren 
Stofinstelling 
Aandachtsconcentratie bij de studie 
Tevredenheid met de studiewijze en -resultaten 

febr .. 065 De zekerheid over de juiste studiekeuze 
.J. 

I Meting van de studiemotivatie en studieattitude. april t65 I 
,~ 

Derde meting van het tutorengedrago 
1651 Subjectieve opinies van "'e Ppn9 juni 

.l " 

I Propaedeutische examens in juli '65 I 

I Ontslag van de ppn en tutoren 
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30 
40 
50 
60 

70 
8 0 

90 
10. 

110 
120 
13. 

14. 
15. 
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170 
18 0 

190 
20 0 

210 

220 
23. 
240 

270 

28 0 

290 
30" 
310 
320 
330 
340 
350 

360 
370 
38 0 

390 
40. 
41. 

Tabel 4 

De eerste twee geroteerde factoren 

Uitspraak 

Hij is vriendelijk 
Je kunt gemakkelijk met hem praten 
Hij is de echte leider van zijn groep tutees 
Hij legt alles duidelijk uit 
Hij is soms wat tegen de draad in 
Hij beinvloedt mijn meningen 
Hij behandelt mij als zijn gelijke 
Hij valt me nogal eens in de rede 
Hij houdt strak vast aan zijn programma 
Hij aanvaardt nieuwe ideeen, ook die waarmee 
hij het niet eens is 
Hij bekritiseert slordig werk 
Hij luistert altijd aandachtig naar mij 
Hij bekritiseert degenen met wie hij het niet 
eens is 
Hij helpt mij met mijn studieproblemen 
Hij houdt toezicht op wat ik doe 
Hij zoekt veel contact met mij 
Hij houdt zich op een afstand 
Hij houdt strak vast aan orde en regals 
Hij stimuleert mij om te werken 
Hij werkt goed samen met de anderen 
Zijn ins telling gaat tegen het belang van de 
grosp in 
Hij lijkt een gespannen 9 nerveuze figuur 
Hij is meestal Os avonds thuis 
Tijdens het weekeinde is hij gemakkelijk te 
vinden 
Hij houdt zich stipt aan zijn afspraken 
Hij geeft mij studieopdrachten en let erop, 
dat ik ze uitvoer 
Hij stelt werkschemavs met mij op en let erop, 
dat ik me eraan houd 
Hij controleert of ik mijn stof bijhoud 
Hij geeft mij goede raad in persoonlijke kwesties 
Hij geeft mij waardevolle studieadviezen 
Hij is zakelijk in zijn manier van optreden 
Hij is han dig in zijn manier van optreden 
Hij is vasthoudend 
Hij is zelfstandig 
Hij heeft gauw een oplossing bij de hand voor 
een studieprobl.em 
Hij zit mij flink achter de broek 
Hij bemoeit zich veel met mij 
Hij vertelt me precies wat ik moet doen 
Je kunt merken~ dat hij veel van de studie afweet 
Hij leert mij ~ijn tijd goed in te delen 
Hij leert mij de juiste manier van studeren 

Proportie varian tie 

*Ladingen tussen -.30 en +030 zijn weggelaten. 

Factor: 
I II 

.74 
073 
039 
.72 

-067 
o 

075 
-071 

o 

o 

• 
.70 

• 
.64 
• 

• 
o 

.61 

-.74 
-.50 

035 

o 

.34 

o 

o 

• 
055 
o 

.65 
o 

035 

o 

o 

'" .50 
• 
.30 

'" 
• 
o 

o 

o 

o 

o 

• 
• 

• 
o 

• 

• 
• 
.38 
.50 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

.75 

.64 

.49 
• 
o 

• 
• 
• 

.79 

.59 

.62 
o 

.61 

.51 

0,13 

-12-



Factor I wordt aan de positieve zijde gekenmerkt door de items: 

70 Hij behandelt mij als zijn gelijkeo 

10 Hij is vriendelijko 

2. Je kunt gemakkelijk met hem prateno 

4. Hij lagt alles duidelijk uit. 

12. Hij luistert altijd aandachtig naar mijo 

321.1 Hij is handig in zijn manier van optredeno 

14" Hij helpt mij met mijn studieproblemeno 

20 0 Hij werkt goed samen met de andereno 
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350 Hij heeft gauw een oplossing bij de hand voor een studieprobleem. 

30. Hij geeft mij waardevolle studieadviezeno 

Aan de negatieve zijde wordt Factor I gekarakteriseerd door: 

22. Hij lijkt een gespannen g nerveuze figuur. 

170 Hij houdt zich op een afstand o 

5. Hij is soms wat tegen de draad in., 

8., Hij valt me nogal eens in de rede. 

210 Zijn ins telling gaat tegen het belang van de groep in. 

Deze factor lijkt op de £2nsideratie~leiderschap factor, die al gevonden 

is in verscheidene onderzoekingen over leidersgedrag in uiteenlopende 

situaties (ooa. Fleishman 9 1953; Bass, 1960; Meuwese, 1964)0 Consideratie

leiderschap is Tooral gericht op het handhaven van goede persoonlijke 

relaties in de groep en op het verkleinen van de psychologische afstand 

tussen de laider en zijn ondergeschikteno Een leider van dit type houdt 

rekening met de gevoelens van de ondergeschikten en toont waardering voor 

hun prestatieso 

Op Factor II hebben een hoge lading: 

36., Hij zit mij flink achter de broak. 

26 0 Hij 

270 Hij 

28., Hij 

38 0 Hij 

geeft mij studieopdrachten en let erop, dat ik ze uitvoer. 

stelt werkschemats met mij op en let erop, dat ik me eraan houdo 

controleert of ik mijn sto! bijhoud. 

vertelt me precies wat ik moet doen., 

40 0 Hij leert mij mijn tijd goed in te delen. 

370 Hij bemoeit zich veel met mij., 

(410 Hij leert mij de juiste manier van studeren). 

Deze dimensie kan men bestempelen als een factor van actieve en contro

lerende studieleiding., De factor heaft wat weg van het structurerende 

type leiderschap (IlInitation of structureU ), dat eveneena in bovengenoemde 

leiderachapsstudies ala een duidelijke dimenaie naar voren gekomen is, 

maar wijkt daar toch op enkele punten vanaf, omdat het karakter van deze 
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factor vooral bepaald wordt door de studie-situatieo De wijze waarop 

de tutoren de begeleiding van de studie van de proefpersonen allereerst 

ten uitvoer moesten brengen,zoals vastgelegd in de doelstelling van 

dit ondarzoek, komt dus in grote trekken overeen met daze factor. 

Om een overzichtelijk beeld te krijgan van de manier waarop de 

tutoren zich in de praktijk van hun taak gekweten hebben, zijn voor ieder 

van hen scores op de twee factoren vastgesteldo Daartoe ward eerst voor 

elke uitspraak het gemiddelde van de beoordelingen van een tutor door 

zijn pupillen berekend o Vervolgens werden (na spiegeling van de nega

tief geladen uitspraken voor elke factor) de gemiddelden van die items 

opgesteld, welke een hoge lading hebben op deze factor en tegelijk een 

lage lading hebben op de overige factoren" Daarna~s deze som gedeeld 

door het aantal van de items waarover gesommeerd wase> 

In formula: 

1 m N X 
"Factorscore lf van de tutor - - L .I:: ip' waarin: - mN i p=1 ' 

p=pupil'l pc1, 2'1 " • 0 9 N; 

i = item met een hoge lading op de factor; i=1 0 .... 9 mo 

De ttfactorscoras" zijn af'zonderlijk bepaald op basis van de beoordeling 

in november, februari en juni<:> Tabel 5 geeft deze flfactorscoresu van 

de tutoren weer. De absolute grootten van daze "factorscoresn zijn niet 

te interpreteren, omdat er geen norm voor kan worden vastgesteld. Even~ 

min is het duidelijk9 welke betekenis voor het gedrag er kan 

worden aan de verschillen in grootte tussen de factoren" Het is '9 

dat de variantie in de beoordelingen die door Factor I wordt verklaard 

in niet geringe mate samenvalt met het gedeelte van de variantie dat te 

maken heeft met de sociale wenselijkheid (lfsocial desirabilit;rU) van de 

uitsprakeno Een hoge score op Factor r zou dan mede kunnen ontstaan we

gens het sociaal wenselijke karakter van de consideratie-leidersohaps

itemso Evenzo is het zeker niet uitgesloten dat de uitspraken met een 

hoge lading op Factor II weinig sociaal wenselijk zijn, waardoor betrek

kelijk lage factorscores verkregen wordeno Verschillen in scores op 

dezelfde factor tussen de tutoren zijn echter wel ondubbelzinnig inter

preteerbaar en zouden ter verklaring kunnen dienen voor de eventuele 

effecten van studiebegeleidingo Op deze manier zijn twee afzonderlijke 

kriteria beschikbaar naar elk waarvan de tutoren onderling vergelijkbaar 

zijno 
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Tabel 5 

Factorscores van de tutoren 

I .. Consideratie- II .. Actieve en 

Tutor leiderschap controlerende 

studieleiding 

Werktuigbouwkunde 

november 7,01 3,31 
februa.ri 69 59 3,61 
juni 6,61 29 86 

Chemische technologie 

november 6,62 2,55 
februari 5 9 76 2,78 
juni 5,60 1,77 

Technische natuurkunde 

november 6,84 3 9 17 
f'ebruari 6,67 3,09 
juni 6,47 1,67 

Electrotechniek 

november 69 36 3,62 I 
februari 5,51 2,16 
juni 5,92 1.28 

De criteria voor het effect van begeleiding en samenwonen 

studieresultaten 

Per studierichting werd een drie-factoren variantie-ana.lyse zonder 

replicaties toegepast op de tentamencijf'ers van januari en juli af

zonderlijk. 

De variatiebronnen waren (a) conditie: proefgroep versus controle

groep; (b) proefpersonenpaar: proefpersoon plus bijbehorende vergelijk

bare controlepersoon; en (c) het vak, waarin tentamen was afgelegd. 
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Ala een bepaald tentamen niet was afgelegd, werd daarvoor de score 

"0" ingevoerd. Als een tentamen voor de tweede maal was gedaan, ward 

het laatst behaalde cijfer gebruikto 

Deze analysemethode maakt het mogelijk, de verschillen tussen proef

groep en controlegroep na te gaan, terwijl verschillen tussen vakken en 

tussen proefpersoonparen constant worden gehouden. Significantie van het 

verschil tussen proefgroep en controlegroep werd bepaald met behulp van 

de F-ratio voor variatiebron (a). De resultaten staan vermeld in tabel

len 6 en 7. ~abel 8 geeft de resultaten van het P_examen voor elke stu

dierichting 9 per oktober 1965. 

Tabel 6 

Analyse van de cijfers voor de januari=tentamens 

Studierichting Gemiddeld cijfer Overschrijdingskans 

Proefgroep Controlegroep 

Werktuigbouwkunde 5.,06 4,78 n.s. 

Chemische Technologie 4,71 5.69 p<0,001 

Natuurkunde 5 9 05 49 42 } p<O,005 
Electrotechniek 5 .. 00 4,31 

Tabel 7 

Analyse van de cijfers voor de juni-tentamens 

Studierichting Gemiddeld cijfer Overschrijdingskans 

Proefgroep Controlegroep 

Werktuigbouwkunde 49 06 4,39 nos. 

Chemische Technologie 3,95 5,33 p<0,01 

Natuurkunde 5,05 4920 p<0,01 

Electrotechniek 4,38 3,90 n.s. 



-17-

Tabel 8 

Uitslagen van de propaedeutische examena voor Proefgroep en Controlegroep 

Studierichting Proefgro~p Controlegroep 

geslaagd niet geslaagd geslaagd niet geslaagd 

Werktuigbouwkunde 1 5 1 5 
Chemische Technologie 1 6 3 4 
Natuurkunde 3 3 2 4 
Electrotechniek 2 5 2 5 

Totaal 7 19 8 18 

Uit deze tabellen blijkt9 dat de grootte en richting van het effect 

van de gebruikte vorm van studiebegeleiding, uitgedrukt in verschillen 

in tentamencijfers tussen begeleide en onbegeleide groep, verschillend 

is voor verschillende studierichtingen o De uitslagen van hat P-examen 

lopen hieraan parallelo Daar aan elke studierichting-groep een andere 

tutor was toegevoegd, rijst hat vermoeden, dat de studieresultaten sterk 

worden befnvloed door het gedrag van de tutoro Voor deze veronderstelling 

zullen in een volgende paragraaf verdere gegevens worden aangevoerdo 

Motivatie en attitude 

De significantie van het verschil in studiemotivatie en -attitudescore 

tussen experimentele en controlegroep werd bepaald met de t-toets voor 

kleine gecorreleerde steekproeveno De resultaten zijn vermeld in tabel 90 
Uit deze tabel blijkt, dat ook het effect dat de begeleiding op motivatie 

en attitude van de pupillen heeft teweeggebracht~verschillend is voor 

de afzonderlijke studierichtingeno Mogelijk is ook dit te wijten aan het 

apecifieke gedrag van de tutor ten opzichte van zijn tuteeso 

Studiegewoonten, zekerheid over de studiekeuze, en aanpassing 

Voor de studiegewoonten en de tevredenheid met de studeerwijze voor 
de zekerheid over de juiste studiekeuze en vo.or de aanpassing, bleken 

de effecten niet te verschillen tussen de afzonderlijke atudierichting

groepen o Daarom zijn de scores voor deze criteria vergeleken tussen de 

gehele proefgroep en de gehele controlegroep, en tussen flat A en flat Bo 

Tabel 10 geeft een overzicht van de resultaten hiervano 
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Tabel 9 

Verschillen in motivatie- en attitudescores 

Studierichting Gemiddeld verschi11 ) tussen proef- en controlegroep 

Werktuigbouwkunde 

Chemische Technologie 

Natuurkunde 

Electrotechniek 

Motivatiescore 

+ 3,00 p<O,10 

- 2,86 p<O,05 

+ 3,67 p<O,01 

+ 0,43 nos. 

Attitudescore 

+ 14 9 00 

- 9,57 

+ 6,33 

+ 1,43 

p<.O ,01 

p<O,02 

p<.O,05 

1) Een positief teken duidt aan, dat de gemiddelde score in de proefgroep 
',~ :1: . ",,-, -, ", ;j 

hoger is dan die in de controleg~oepo'~ 

Tabel 10 

Gegevens over de studiegewoonten, de tevredenheid, de zekerheid over 

de studiekeuze en de aanpassing 

Variabele 

Formalisering 

Sociale instelling 

Stofinstelling 

Aandachtsconcentratie 

Tevredenheid 

Zekerheid studiekeuze 

Aanpassing 

+ p<..O,10; tweezijdig 

Flat A 

N=13 

10,15 

3,61 

4,38 

6,54 

2,69 

2,77 

16,38 

Gemiddelde score 

Flat B Proef-

N=13 

8,92 

2,61 

5900 

8,61 

2,85 

5,15 

16,15 

groep 

N=26 

9,54 

3,11 

4,69 

7,58 

2,77 

3,96 

16,27 

t-waarde van het 

verschi+ tussen 

Controle- Flat A Proefgroep 

groep 

N=26 

10,38 

2,69 

4,42 

8,65 

3,11 

2,88 

19,61 

en Flat B en 

Controlegroep 

0,59 -0,63 

1,58 0,84 

-0,92 0,48 

-1,46 -1,07 

=0,17 -0,50 

-1,75 + 0,92 

0,04 -0,87 

Uit de tabel blijkt, dat de proefgroep en de controlegroep niet signi

ficant verschillen op deze variabelen o In de proefgroep hebben aIleen de 

bewoners van flat Been grotere zekerheid dat zij de juiste studie geko-
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Invloed van het gedrag van de tutor 

De studenten in de experimentele groep hebben hun tutor in de loop 

van het jaar driemaal beoordeeld op 41 gedragsbeschrijvende schalen. 

De oordelen die in november en februari uitgebracht zijn, werden aan 

factoranalyse onderworpen,. Uit deze analyse bleek, dat het gedrag van 

de tutor kon worden herleid tot twee onafhankelijke factoren: een fac

tor die aangeeft in hoeverre de tutor consideratie heeft met zijn tutees, 

de afstand tot hen tracht te verkleinen, vriendelijk en informeel met 

hen omgaat, eed .. ; en een factor die de mate aangeeft, waarin de tutor 

actieve en controlerende studieleiding g~§ft aan zijn pupillen. Het is 

juist het gedrag dat met deze tweede factor samenhangt, dat in dit on

derzoek is gemanipuleerd. 

Indien de vorm van studiebegeleiding die in dit experiment is toege

past - actieve en controlerende studieleiding - wel effect heeft op stu

dieresultaten, motivatie en attitude van de tutees, maar de mate waarin 

de tutoren gedrag vertoonden conform de voorschriften voor de verschil

lende tutoren niet dezelfde is, dan moet de beoordeling van de tutor op 

de factor tlactieve en controlerende studieleiding" samenhangen met het 

effect dat hij teweegbrengt op de motivatie, attitude en studieresulta-, 

ten van zijn pupilleno 

Vergelijkingen tussen de tutoren kunnen echter alleen worden uitge

voerd tussen de twee tutoren die op een flat hebben gewerkt. Het is 

namelijk uit andere gegevens van het onderzoek - o.a. de multimoment

opnamen en sociometrische vragen4) - gebleken dat tussen de twae flats 

die in het onderzoek waren betrokken aanzienl~keverschillen bestondeno 

Deze verschillen kunnen invloed gehad hebben op de criteriumvariabelen 

en op de beoordeling van het tutorengedrag, onafhankelijk van het wer

kelijk gedrag van de tutor. 

In tabel 11 staan vermeld de gemiddelde oordelen over de tutor op 

de factor "aotieve en controlerende studieleiding" in februari en in 

juni 1965. Bovendien bevat deze tabel de gemiddelde verschillen in 

studieresultaten 9 motivatie- en attitudescores tussen de begeleide

en de controlepersonene Deze gegevens zijn overgenomen uit tabellen 

5, 6, 7, en 9 .. 

4) Hierop komen wij later terug. 



Flat 

A 

B 

'label 11 

Gemiddeld oordeel over de tutoren op de factor "actieve en controle

rende studieleiding" en gemiddelde effecten op studieresultaten, 

~motivatie en =attitudeo 

Gemidd" oordeel Gemidd. verschil tussen proef- en eontrolepersonen 

over factor II 
Tutor Studieresultaten 

.~. febr" juni jan juni studiemotivatie studieattitude 

Werktuig~ 

bouwkunde 3 9 61 2,86 +0,28 -0 933 +3 9 00 +14,00 
Chemische 

Technologie 2978 1,77 =0,98 -1,38 -2,86 - 9,57 

Natuurkunde 3 909 1~67 +0?63 +0,85 +3 9 67 + 6,33 
Elektro-

techniek 29 16 1,28 +0\)69 +0,48 +0,43 + 1943 

liit tabel 11 blijkt inderdaad dat g voor elke flat afzonderlijk9 de 

tutor met het meest positieve of minst negatieve effect op studieresul

taat, motivatie en attitude van de studenten, het hoogst wordt beoordeeld 

op de in dit experiment onderzochte factor "actieve en controlerende stu

dieleidingft • 

De tijdsbesteding van de proefpersonen 

De observaties die de tutoren is avonds verricht hebben van de tijds

besteding van de flatbewoner~ zijn samengenomen over twee periodens 

Het eerste tijdvak loopt van 28 september tot en met 6 november 1964; 
het tweede van 9 november 1964 tot 14 januari 1965 (de datum van het 

laatste tentamen in het eerste semester), met een onderbrekeing van 19 
december 1964 tot 4 januari 1965" (De derde periode, tot mei, is niet 

in de vergelijking betrokken, omdat de gegevens onvolledig waren)" In 

beide perioden afzonderlijk en over de totale periode zijn voor elke 

proefpersoon het aantal malen, dat hij thuis aangetroffen werd terwijl 

hij aan de studie was of terwijl hij niet studeerde en het aantal keren. 

• . 
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dat de tutor hem niet op de flat aanwezig Yond, omgerekend in percenta

ges van het totaal aantal verrichte observatiea per periode. De gemid

delden van deze observatiepercentages zijn tussen de twee flats verge

leken. De reeultaten hiervan staan in tabel 12. Bovendien zijn de ver

anderingen in de tijdsbesteding van de eerste naar de tweede periode van 

flatgroep A ten opzichte van die van flatgroep B nagegaan, nadat deze 

eerst voor elke flat afzonderlijk getoetst waren. Tabel 13 laat de resul

taten zien. 

Tabel 12 

Gemiddelde observatiepercentages van flat A en flat B 

Flat A Flat B t-waarde van het 

Obaervatie 
N=13 N=13 

versohil tuesen 

flat A en flat B 

Eerete periodeg 

Thuie zijn en studeren 39,1% 43,6% -0,76 

Thuis zijn maar niet studeren 27,0 26,0 0,26 

Niet thuie zijn 33,9 30,4 0,68 

Tweede periode: 

Thuie zijn en studeren 36,2 41,5 -0,92 

Thuis zijn maar niet studeren 29,5 33,0 -0,72 

Niet thuie ziju 34,3 25,5 2,00+ 

Totale periode: 

Thuis zijn en studeren 36,8 42,5 -1,02 

Thuis zijn maar niet studeren 29,2 29 9 9 -0,17 

Niet thuis zijn 34,0 27,6 1,60 

+ p<=0,10 9 tweezijdig 

In de tweede periode zijn de bewoners van flat A meer afwezig ge

weest van de flat dan de bewoners van flat B. Deze tendens vertoonde 

zich al in de eerste periode en is in de tweede periode versterkt, om

dat flatgroep B in dit tijdvak Minder van huis weg is en meer niet

studerend aangetroffen wordt dan in de eerate periode. 



... 22~ 

Bij de 26 proefpersonen zijn de correlaties van de observatiepercenta

ges onderling en met de belangrijkste criteria voor het effect van de 

begeleiding en het samenwonen berekendo In tabel 14 zijn deze correlaties 

opgenomeuo 

Tabel 13 

Veranderingen van de observatiepercentages in twee perioden 

Gemiddeld verschil tus- t-waarde 

de 26 e van het ver-sen en 1 periode 

Observatie Flat A Flat B schil tussen 

N:::13 N:::13 flat A en 

flat B 

Thuis zijn en studeren -2,9% -2,1% -0,20 
Thuis zijn maar niet studer en 2~5 7,0* -1,07 
Niet thuis zijn 0,4 -4,9 1,05 

'* De t-waarde van dit verschil tussen de 2e en 1e periode is 2,28; 
p~0905; tweezijdig 

. 

Uit de onderlinge samenhang van de observatiepercentages valt weinig 

op te maken, omdat deze variabelen afhankelijk van elkaar gemeten zijno 

De flatbewoners die vaak thuis studeren hebben een meer geformaliseerde 

en sociale manier van studeren g behalen betere tentamencijfers in januari 

en zijn meer tevreden over hun studiewijze en studieresultaten dan dege

nen die thuis vaak met andere dingen dan studie be zig gevonden worden .. 

Het veel weg zijn van de flat houdt verder verband met een lager gemid

deld cijfer voor de januari-tentamens zonder wiskunde en met een lagere 

aandachtsconcentratie bij de studieo Het zijn echter vooral de mensen 

die weI thuis zijn maar niet studeren, die slechte tentamenresultaten 

boekeno 

Deze gegevens geven een indirecte aanwijzing, dat het toegepaste be

geleidingssysteem - veel thuis op geformaliseerde wijze studeren - inder

daad factoren bevat, die samenhangen met studiesucceso 
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Tabel 14 

Correlaties van de observatiepercentages met effect-maatstaven 

Thuis zijn Thuis zijn Niet 

Variabele en maar niet thuis 

studeren studeren zijn 

Thuia zijn en studeren ~ ",.63 -072 

Thuis zijn maar niet studeren -063 - -.08 

Niet thuis zijn -072 - .. 08 -
Formalisering 057 - .. 61 -019 

Sociale instelling .. 29 - .. 39 -003 

Stofinstelling -024 .,11 .21 

Aandachtsconcentratie .19 .07 -.30 

Tevredenheid .20 - .. 42 .11 

Zekerheid studiekeuze 016 -019 - ... 04 

Aanpassing 019 - .. 22 - .. 04 

Wiskunde 1 (januari) 039 - .. 42 - .. 13 

Gemiddelde van de januari-tentamens 

zonder wiakunde .. 49 -.,36 -e31 

N=26, Ir\>0,33-7P<O,10; Irj>0,39-7p-<.O,05; IrJ>0950~p<O,01o 

Opinies van de proefpersonen over de begeleiding 

De mening die de proefperaonen in februari en juni gegeven hebben over 

de studiebegeleiding, zoals zij die meegemaakt hebben, is aamengevat in 

tabel 15. 

In februari oordeeldende flatbewoners tamelijk neutraal over de 

studiebegeleiding9 zoals zij die hadden ervaren .. Stelt men een gemiddelde 

van 5,0 ala ondergrena voor een gunstig oordeel, dan blijkt dat de stu

dent en de begeleiding ala sociaal, handig, sympathiek en vrij ervaren .. 

Wordt een gemiddelde van 3,5 als bovengrens voor een ongunstig oordeel 

gebruikt, dan blijkt echter ook, dat de begeleiding nogal slecht geregeld, 

slap, vaag en oppervlakkig gevonden wordt. 
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Tabel 15 

Het gemiddelde oordeel over de studiebegeleiding 

februari juni Verschil 1) 
Aspect Gemiddelde S.Do Gemiddelde S.D. juni-febro 

(N=25) (N=23) 
vaag-duidelijk 3 9 4 19 6 297 197 -0,7 
remmend-stimulerend 493 1,2 4,3 1,1 0 
formeel-informeel 4 t o 1,5 495 196 +0,5 
nadelig-voordelig 49 8 0,8 4,4 1,1 -0,4 
waardeloos=waardevol 4,3 1,5 3 9 9 1,6 -0,4 
saai-geanimeerd 4,8 1,2 4,0 1,3 -0,8 
nutteloos-nuttig 49 5 1,3 4,0 1,7 -0 9 5 
zinloos-zinvol 497 1,1 4,0 1,5 -0,7 
gespannen-ontspannen 49 6 1,1 49 6 0,9 0 
onzakelijk-zakelijk 49 2 197 3,3 1,4 -0 9 9 
asociaal-sociaal 5,0 1,1 49 6 1,2 -0,4 
niet serieus=serieus 49 1 19 6 3,6 19 8 -0,5 
traag-vlot 3,8 1,4 398 1,4 0 
vervelend-plezierig 4,6 1,2 4,9 1,2 +0,3 
ongezellig-gezellig 4,8 1,2 5,2 1,2 +0,4 
niet enthousiast-enthousiast 4,0 1,4 29 9 1,6 -1,1 
overbodig-noodzakelijk 4,1 1,4 390 1,6 -1,1 
lastig-handig 5 90 1,1 4,6 193 -0 9 4 
oppervlakkig-diepgaand 3,2 1,4 295 1,1 -0,7 
eentonig-afwisselend 4,0 1,1 3,5 1,3 -0,5 
moeilijk-gemakkelijk 4,6 190 4'15 1,3 -0,1 
sleeht-goed 3,6 1,6 3,4 1,8 -0 9 2 
onrustig-rustig 4,0 1,1 4,3 1,2 +0,3 
antipathiek=sympathiek 5,0 19 4 4,8 192 -0,2 
ondoelmatig-doelmatig 3 9 9 1,5 2,9 1,6 -1,0 
onvrij~vrij 5,0 1,1 593 1,4 +0,3 
hinderlijk-niet hinderlijk 4 9 9 1,3 5,0 1,3 -0,1 
niet leerzaam-leerzaam 4,4 19 5 3 9 9 19 9 -0,5 
oninteressant-interessant 4,6 1,3 4,1 1,5 -0,5 
gedwongen-ongedwongen 4,6 1,0 4,8 1,5 +0,2 
slap-krachtig 3 9 2 1,5 2,7 1,6 -0,5 
passief-actief 3 9 7 1,6 3,0 1,5 -Ot7 
ingewikkeld-eenvoudig 49 2 19 1 4,7 0,9 +0,5 
onpraktisch-praktisch 4,4 1,2 3.7 1,7 -0,7 
slechtgeregeld-goedgeregeld 3,2 197 2 9 5 1.4 -0.7 

1) Een negatief teken duidt aan~ dat het oordeel in juni gemiddeld lager was 
dan in februario 

In juni is vooral het negatieve oordeel meer extreem geworden. De bege

leiding wordt nog steeds ervaren als vrij, gezellig en niet hinderlijk, 

lDaar a,an de negatieve kant als eentonig 9 slecht, onzakelijk 9 overbodig, 

passief, niet enthousiast, ondoelmatig, vaag, slap, oppervlakkig en 

slecht geregeld .. 

In de laatste kololD van tabel 15 zijn de verschuivingen in oordeel van 

februari naar juni weergegeven o Aan het eind van het jaar wordt de bege

leiding beoordeeld als meer informeel, plezieriger, gezelligery rustiger, 
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vrijer, ongedwongener en eenvoudiger dan halverwege het jaar. Aan de 

andere kant zijn de oordelen ook meer in de richting van vaag, saai t 

zinloost onzakelijk 9 niet enthousiastt overbodig, oppervlakkig, passief~ 

onpractisch en slecht geregeld terecht gekomen. 

Uit deze gegevens kan worden geconcludeerd, dat de sociale kant van 

de begeleiding - wellicht het samenwonen - wel positief wordt ervaren. 

maar dat het toegepaste systeem er niet in is geslaagd, aan de studenten 

de ervaring van enthousiasme 9 motivatie, zakelijkheid en activiteit over 

te brengen die ale conditie kan worden gesteld van een optimale werking 

van het systeem. 

De sociometrische vragen 

In november, februari en juni hebben de flatbewoners opgegeven wie 

hun beste twee vrienden aan de hogeschool waren o Daarbij konden zij 

kiezen uit collegaVs binnen hun flatgroep of daarbuiten. De verhouding 

tussen het aantal keuzen uitgebracht op medeflatbewonere en het aantal 

keuzen van niet-groepsleden kan men als een maat voor de samenhang van 

vriendschappelijke aard binnen een flatgroep beechouwen. (Een dergelijke 

maat is gebruikt door Festinger, Schachter & Back, 1963). In tabel 16 

etaan de frequenties van de opgaven van collegate binnen of buiten de 

flatgroep ale beste vriendeno 

Tabel 16 

Aantal keuzen van vrienden binnen of buiten de flatgroep 

Keuze Flat A Flat B 
, 

November: 

Binnen de flatgroep 11 5 

B~iten de flatgroep 15 19 

Februari: 

Binnen de flatgroep 5 3 
Buiten de flatgroep 21 22 

Juni: 

Binnen de flatgroep 4 5 

Buiten de flatgroep 18 18 
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In alle dtie de gevallen is voor beide flatgroepen het aantal 

vrienden buiten de flat groter dan dat binnen de flat. In novem

ber is dat echter in meerdere mate het geval Toor de bewoners van 

flat B dan voor die van flat A, (p=O,09). In februari is dit ver

schil tussen de flats verdwenen, omdat flatgroep A dan significant 

Minder groepsleden als vrienden aanwijst dan in november, (p<O,02). 

De vriendschappelijke samenhang is dus in flatgroep B steeds zeer 

gering geweest. In flatgroep A was de samenhang van vriendschappe

lijke aard aanvankelijk wat groter, maar in de loop van het studie

jaar is zij sterk afgenomen o 

Vergelijking van enkele opinies met die uit het onderzoek in 1963-1964 

In juni is de flatbewoners dezelfde vragenlijst voorgelegd, als 

die, welke bij hat tweede onderzoek was gebruikto Dit maakt het 

mogelijk, de oordelen over enkele aspecten van hat in dit rapport 

behandelde experiment te vergelijken met die van een groep van een 

jaar daarvooro 

Gemiddelde oordelen in 1964 en 1965 zijn weergegeven in tabellen 

17, 18, en 19. 

De oordelen van 1965 vall en over het algemeen lager uit dan die 

in 1964. De in 1965 toegepaste vorm van begeleiding wordt signifi

cant Minder nuttig, stimulerend en waardevol gevonden dan de in 

1964 toegepaste Torm, (tabel 17). In 1965 hebben de pupillen Minder 

dan in 1964 de indruk, dat begeleiding en tutor geholpen hebben 

bij de aanpassing, (tabel 18). De grootste verschillen treden op 

bij de vragen over de wenselijkheid van herhaling, (tabel 19). 

De proefpersonen zouden nuldejaars niet aanraden aan iets als het 

Looyackers experiment deel te nemen, en achten herhaling van het 

experiment zinloos o 
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Tabel 17 

Oordeel over het wonen op de flat 

Aspect Gemiddeld oordeel Overschrijdingskans 

1964 1965 van het verschil 

overbodig-nuttig 5,8 5,0 <0,05 
onrustig-rustig 490 3,4 
saa1-geanimeerd 6,0 59 6 
ongezellig-gezellig 6 9 1 5,8 
oninteressant-interessant 5,7 5,4 
rernmend-stimulerend 5,0 4,0 <0,01 
waardeloos-waardevol 5,6 4,9 <0,05 
oncomfortabel-comrortabel 6,2 5,9 
onvrij-vrij 5,8 5,7 
vervelend-prettig 6,2 5 9 7 

Tabel 18 

Oordelen over aanpassing en studievrijheid 

Gemiddeld oordeel Overschrijdings-

vraag1 } 1964 1965 kansvan het ver-

schil 

Heart flatwonen geholpen bij aanpassing? 5,7 4,5 <.0,01 
Heeft tutor daaraan meegeholpen? 4,1 3,1 <:::: 0,05 
Is Uw studievrijheid beknot? 2.6 2,4 

1) Verkorte formulering van de gestelde vraag, voor de volledige vragen 

zie bijlage D. 
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Tabel 19 

Oordeel overwenselijkheid van herhaling 

Gemiddeld oordeel Overschrijdings-

Vraag1 ) 

Wilt U volgend jaar opnieuw op een flat? 

Met dezelfde groep? 

Met een tutor? 

Met dezelfde tutor? 

1964 

Zoudt U het nuldejaars aanraden? 5,7 
Is groep van zelfde gezelligheidsvereniging 

wenselijk? 

Is groep van zelfde studierichting 

wenselijk? 

Is het zinvo19 experiment te herhalen? 

1) Verkorte formulering van de gestelde vraago 

Discussie 

1965 kans van het ver

schil 

4,7 
2,0 

<0,01 

Dit onderzoek heeft niet aangetoond i dat de hier door ouderejaars

tutoren toegepaste vorm van begeleiding van met hen samenwonende eerste

jaarsstudenten na ~~n studiejaar over het geheel genomen een gunstige 

invloed uitoefent op de aanpassing aan de hogeschoolsituatie van de pu

pillen, op hun zekerheid de jUiste studiekeuze gemaakt te hebben en op 

hun studiegewoonteno Met betrekking tot studieresultaten, studiemotiva

tie en -attitude ten opzichte van de studie is echter een differentieel 

effeot opgetreden. Het bleek dat de ene tutor een positief, de andere 

een negatief, en een derde geen effect had op de bovengenoemde oriterium

variabelen. Richting en grootte van deze effecten bleken samen te gaan 

met de mate waarin - naar hat oordeel van de pupillen - de tutor ala 

een actief controlerend en dirigerend studieleider waa opgetreden. Dit 

waa juist de gedragavorm, waarvan het effect in dit experiment werd on

derzocht. Hierin ligt dua een aanwijzing, dat een vorm van atudiebege

leiding, die hoofdzakelijk het karakter draagt van een door de tutor 

uitgeoefend actief controlerend, dirigerend en formaliatiach leider

achap, een gunatig effect kan hebbeno 
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Daar staat tegenover, dat de gehanteerde vorm van studiebegeleiding 

door de eerstejaars als niet erg waardevol wordt ervareno Subjectieve 

gevoelens over de effectiviteit van de begeleiding behoeven niet noodza

kelijk verband te houden met studiesucces, maar kunnen op zichzelf wor

den gezien als een oriterium, waaraan een optimale vorm van studiebege~ 

leiding moet voldoen. 

Het is dus niet voldoende dat de tutor aotief en controlerend leider

schap uitoefent, hij moet dit ook op een zodanige wijze doen, dat dit 

door zijn pupillen wordt aanvaard en als positief wordt ervaren o AIleen 

op die wijze kan een in principe zinvol gebleken vorm van begeleiding 

leiden tot de motivatie en het enthousiasme van de pupillen, die nodig 

zijn om te komen tot een optimale, doelgerichte aanpak van de studie .. 

De in dit experiment optredende tutoren hebben dit niet kunnen bereiken. 

Dit kan de tutoren niet verweten worden; hun enthousiasme en volledige 

inzet voor het welslagen van de begeleiding lijden geen twijfel. Veel

eer moet de oorzaak worden gezocht in ~6n van de uitgangspunten van dit 

experiment, dat ook een uitgangspunt van veel reeds in de praktijk wer= 

kende "patroon!!., "mentoren!!.9 of "tutoren!!. stelsels is, namelijk dat het 

systeem weinig investering mag vergeno Deze eis maakt het onmogelijk, 

dat tutoren goed getraind worden, dat slechts de meest bekwame studie

begeleiders geselecteerd worden, en dat zij voor hun diensten vrijge

maakt en goed betaald worden. 

De conclusies uit dit onderzoek hebben het karakter van veronderstel= 

lingeno Het verdient daarom aanbeveling, het experimenteel onderzoek 

over begeleiding van de studie van eerstejaarsstudenten voort te zetteno 

Daarbij zou dan nagegaan moeten worden, in hoeverre het mogelijk is het 

geven van actieve en controlerende studieleiding door tutoren te manipu

leren. Uit de gang van zaken in het onderzoek is gebleken, dat de actieve 

en controlerende studieleiding door ouderejaarsstudenten als tutor, 

enkel aan de hand van richtlijnen en herhaalde beraadslagingen, moeilijk 

blijvend is door te voeren o Vermoedelijk is dit hieraan te wijten, dat 

zij de concrete psychologische technieken missen om een blijvende struc

turerende invloed uit te oefenen in een situatie van eerstejaars die 

een groep vormen met een eigen sfeer en eigen groepsnormen, en die ook 

nog van buitenaf andersgerichte invloeden ondergaan. In een grondige trai

ning zouden de tutoren zich die psychologische technieken eigen moeten 

maken, die in een groepssituatie kunnen worden gebruikt om het studiege

drag van anderen te wijzigen. Als zij daze machtig zijn is het voor hen 

waarschijnlijk beter mogelijk een effectiave vorm van studieleiding te 
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realiseren. 

Het blijft dan natuurlijk weI de vraag, of ean dergelijke grote 

moeite en kosten vergende wijze van studiebegeleiding ook op grote schaal 

ingang zal moeten vinden. 
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BIJLAGE A 

Richtlijnen voor de taak van tutor in het studiebegeleidingsexperiment 

10 september 1964 

1. Het studiebegeleidingsexperiment is op 1 september 1964 begonnen en ein

digt na de examens voor de grote vakantie. 

Het doel arvan ia ervoor te zorgen, dat aIle tutees aan het sind van 

hat studiejaar voor hun propaedeutische examen geslaagd zijn 9 (onder 

hat mottog ttWerk mee2 allemaal ons P; zonder ijver geen blijver")" 

De studie (hat leren zi.n tijd in te deleng het aanleren van goeds 

studiamethoden 9 eod.) komt dua op de eerate plaatBo 

20 Aanwezigheid van de tutoren 

2,,1 0 Van maandag tot vrijdagavond (etenstijd) zijn beide tutoren 's avonds 

op de flat" 

2.2. Van vrijdagavond tot en met zondagavond is altijd minstens "n van 

beide tutoren aanwezig 9 d.woz o hij is bereikbaar voor afspraken 9 

gebruikt de maaltijden op de flat en houdt in de gaten wat er op 

de flat gedaan wordto 

2,,30 De tutoren hebben met Kerstmis en Pasen ca. 7 dagen vakantie. 

2040 Van dit schema kan afgeweken worden na overleg met de beheerdero 

3. Tutorials 

3.10 Elke week moet iedere tutee een bezoek van oa" 20 minuten afleggen 

bij zijn tutor. Dit bezoek is verplicht, geschiedt op een van te

voren vastgestelde tijd 9 individueel 9 hoogstens met twes man tege

lijk. Tijdens dit bezoek worden taken opgegeven g werkschema's op

gesteld, gecontroleerd of de opgegeven taken uitgevoerd zijn, of 

de tutee zijn stof bijhoudt, enz. Allereerst dus een zakelijke aan

gelegenheid 9 persoonlijke problemen komen op de tweede plaatso 

3020 t6n keel' per week (of 14 dagen) gezamenlijke instructie van ca. 

1 uur. Deze is eveneens verplicht en houdt in: groepsdiscussie 

over vraagstukken g vraagstukkan oplossen9 bespreking van de vorde

ringen van de tutees 9 enzo (zakelijk 9 betrekking hebbende op de 
stof)o1) 

1) In oktober 1964 afgeschaft in onderling beraad o 



4. Handhaven van regels en afspraken 

4.1. Alle tutees moeten alle colleges lopeno Om dit te bereiken staan 

allen op een vastgestelde tijd op (worden allen op deze tijd 

gewekt). 

4.2. De tutees gaan pas vrijdagavond na 18.00 uur (na het eten) Itnaar 

moeders" en zijn 's zondagsnachts weer terug om maandagoahtend 

op tijd op college te. zijn (degenen, die niet ver van Eindhoven 

wonen kunnen zondagnacht wegblijven, mits zij maandag op tijd op 

college zijn)o 

4.3. Men gaat niet meer dan eens in de 14 dagen op weekend. In overleg 

met de tutor kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Deze be

kijkt of de tutee met zijn werk ttbijff is, en of de redenen om wag 

te gaan steek houden. Het weekend, dat men in Eindhoven blijft 

dient voor het afmaken van zijn taak en voor sociale activiteiten 

van de groep (om de groepsbinding en de aanpassing aan het Eind

hovense leven te bevorderen, samen naar de film9 caf'; enz.). 

4.4. De tutees zijn verplicht om aan de tentamens deel te nemen~ de 

proeftentamens en de kersttentamens. Daarna maakt de tutor voor 

de gezakten een tentamenschema, waaraan zij zich moeten houden. 

4.5. Van 19.30 tot 22.30 uur is er g'en onderling bezoek op de flat 

(de bedoeling is dat de tutees deze tijd zullen gaan gebruiken 

voor studie, lezen,fe.do). 

In deze tijd geschieden de Itmulti-momentopnamen". 

4.6. De tutor stimuleert de een of andere sport te beoefenen. 

4.7. Na overleg met de beheerder kunnen er gezamenlijke flat-feesten 

gevierd worden in de keuken, maar alleen op zaterdago Bijvoor= 

beeld na de uitslag van de proeftentamens o 

De tutor zorgt ervoor, dat deze regels in gang vinden en controleert 

of stimuleert, dat men er zich aan houdt. 

5. Aanpak van de tutees 

Dit is het punt waar het werkelijk op aankomto Het studiebegeleidings

experiment is nog het beste op te vatten als een 6e klas HBS of eea 

7e 
klas gymnasium: de tutees zitten als hat ware nog gewoon op school. 

Vooral de 'erste drie maanden is dit zeer belangrijko 

5.1. De tutor moet zijn pupillen aan het werk zetten en houden (deel

name aan het studentenleven is uitstekend, mits de studie de be

langrijkste plaats krijgt). 

5.2. De tutor helpt de tutees om elke maand een studiesehema op te 

stellen en controleert of zij volgens deze schemats te werk 

blijven gaano 



5.3. De tutor moet alles voor zijn tutees structureren, voorkauwen 

wat zij dienen te doen. Hij is de grote specialist, leidt de 

diseussies, weet wat er gebeuren moet. Hij haalt zijn tutees 

over om te studeren, beinvloedt hun opinie en motiveert ze 

steeds opnieuw om "keihardu te werken. Hij leert ze hun tijd 

zo goed mogelijk in te delen (zodat naast studie genoeg tijd 

voor ontspanning en sociaal contact overblijft) en de juiste 

methodische aanpak van de studie. 

5.4. De tutoren controleren de tijdsbesteding van de tutees door 

middel van de "multi-momentopnamen" .. Deze vinden elke avond 

"at random" plaats (tussen 19.30 en 22.30 uur). De tab ellen 

worden elke maand ingeleverd bij de Groep tlOnderwijsresearch". 

Deze steekproeven beginnen 28 september a.s. 

6. Al deze regels en verplichtingen zijn van kracht na afloop van de 

groentijd. 

7. Als iemand van studie wil veranderen of wil ophouden met studeren 

moet hij met de Groep "Onderwijsresearchtl in overleg treden. 

8. De tutoren verlenen verder nog medewerking aan het samenstellen 

van controlegroepen1), het verzamelen en systematiseren van gege

vens1 ) t besprek:Lngen"meten" vrersl.agen ;'aan de Groep "Onderwijsresearch'f t 

enzovoorts. Komen de tutoren voor ernstige moeilijkheden te staan dan 

kunnen zij met de Groep "Onderwijsresearch" contact opnemen" 

Organisatorische t huishoudelijke kwesties worden opgelost in overleg 

met de beheerder van "De Looyackers tl • 

1) In~eite niet door de tutor en gedaan. 
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BIJLAGE B 

Beoordeling van het feitelijke begeleidingsgedrag van de tutoren 

Instructie: 

"11 krijgt een lijst voor 119 waarop een aantal uitspraken staan o Bovenaan 

bladzijde 1 staat: "Wie is 11w tutor?1t o Op de stippellijn ernaast vult 11 

de naam in van de tutor bij wie 11 behoort. Vervolgens staat er:~"Geef 

aan in hoeverre ieder van de volgende uitspraken op 11w tutor van toepas

Sing is, door telkens ~'n van de cijfers op de bijbehorende schaal te om

cirkelen. Lees iedere uitspraak aandachtigo Sla geen enkele uitspraak 

over fl • Bijvoorbeeld als 11 vindt dat l1w tutor tamelijk vriendelijk is, 

dan is de eerste uitspraak: tlHij is vriendelijklf op hem toepasselijk. 

Op de betreffende schaal die van "helemaal niet toepasselijk" oploopt 

naar "zeer toepasselijkl1, omcirkelt 11 dan het cijfer 6 .. Of als 11 vindt 

dat l1w tutor zeer onvriendelijk is, dan is de uitsp:caak nHij is vriende

lijk" op 11w tutor helemaal niet van toepassing enomcirkelt 11 op de bij

behorende schaal het cijfer 1~ Dit gaat zo voor aIle 41 uitsprakeno Op 

elke schaal komt dus een en niet meer dan een cirkeltje om een cijfer 

te staan .. 

Hat gaat erom, dat l1w oordeel het werkelijke gedrag van l1w tutor aangeeft 

en niet hoe 11 denkt, dat dat zou moe ten zijno Geef ook geen oordeel, dat 

naar 11w idee van 11 verwacht wordt, aIleen dua het feitelijke gedrag van 

11w tutor zoals 11 dat meemaakto Het mag geen beoordeling zijn of 11 11w tu

tor goed vindt of niet, het moet een beachrijving wezen van wat l1w tutor 

in de praktijk doet. 

uGaat 11 nu aan de alag en werk vlot doorn" 

Gedragsbeachrijvingeng 

Wie is 11w tutor? .. .. • .. .. .. • 0 .. • • • .. .. .. • • .. .. (naam invullen) 

Gee! aan in hoeverre ieder van de volgende uitspraken op 11w tutor van 

toepassing is, door telkens een van de cijfers op de bijbehorende schaal 

te omcirkelen. Lees iedere uitspraak aandachtigo Sla geen enkele uitspraak 

over9 



1. Hij is vriendelijk. 

helemaal 

niet toe

passelijk 

:-1-:-2-:-3-:-4'-!-:-1-:-5-:-6-:-7-:--8--: 

(Onder de volgende uitspraken staat steeds deze schaal). 

2. Je kunt gemakkelijk met hem praten. 

3. Hij is de echte leider van zijn groep tutees. 

4. Hij legt alles duidelijk uit. 

5. Hij is soms wat tegen de draad in. 

6. Hij beinvloedt mijn meningen. 

7. Hij behandelt mij als zijn gelijke. 

8. Hij valt me nogal eens in de rede. 
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seer toe-

passelijk 

9 •. Hij houdt strak vast aan zijn programma. • 

10. Hij aanvaardt nieuwe ideeen, ook die waarmee hij het niet eens is. 

11. Hij bekritiseert slordig werk. 

12. Hij luistert altijd aandaohtig naar mij. 

13. Hij bekritiseert degenen, met wie hij het niet eens is. 

14. Hij helpt mij met mijn studieproblemen. 

15. Hij houdt toezicht op wat ik doe. 

16. Hij zoekt Teal kontakt met mij. 

17. Hij houdt zichop een afstand. 

18. Hij houdt strak vast aan orda en regela. 

19. Hij stimuleert mij om te werken. 

20. Hij werkt goed samen met de anderen. 

21. Zijn instelling gaat tegen het belang van de groep in. 

22. Hij lijkt een gespannen, nerveuze figuur. 

23. Hij is meestal 's avonds thuis. 

24. Tijdens het weekeinde is hij gemakkelijk te vinden. 

25. Hij houdt zioh stipt aan zijn afspraken. 

26. Hij geeft mij studieopdrachten en let erop, dat ik ze uitvoer. 

27. Hij stelt werkschema's met mij op en let erop, dat ik .e eraan houd. 

28. Hij kontroleert of ik mijn sto! bijhoud. 

29. Hij geeft mij goede raad in persoonlijke kwesties. 

30. Hij gee!tmij waardevolle studieadviezen. 

31. Hij is zakelijk in zijn manier van optreden. 

32. Hij is handig in zijn manier van optreden. 

33. Hij is vasthoudend. 



340 Hij is zelfstandigo 

350 Hij heaft gauw een oplossing bij de hand voor een studieprobleem. 

36 0 Hij zit mij flink aehter de broek. 

370 Hij bemoeit zieh veel met mij. 

38 0 Hij vertelt me preeies wat ik moet doen. 

39. Je kunt merken, dat hij veel van de studie afweeto 

40. Hij leert mij mijn tijd goed in te delen. 

41. Hij leert mij de juiste manier van studeren. 
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BIJLAGE C 

Vragen over de opinies van de proefpersonen 

Instructie: 

Beantwoord vlot de volgende vragen door telkens &&n van de cijfers op 

de bijbehorende schalen te omcirkeleno Lees de vragen en de schaalonder

schriften aandachtigo Sla geen enkel schaaltje overo Vindt U bij vraag 1 

een bepaald schaalonderschrift niet van toepassing, dat het er niets mee 

te maken heaft dus, dan omcirkelt U de 40 U omcirkelt ook de 4 als de 

onderschriften onder een schaal naar Uw mening allebei evenzeer het ge

val zijn. Verder kunt U Uw opvatting nuanceren door de andere cijfers 

te omcirkelen, steeds natuurlijk maar &&n per schaal. 

Over de studiebegeleiding: 

1. Hoe vindt U de studiebegeleiding, zoals U die tot nog toe hebt meege

maakt? 

duidelijk g---7---g---6---:---5---~--~II--_:---3---:---2---:---1---: vaag 

Hieronder stonden 34 schalen t oplopend van 1 tot en met 7, van het on

gunstige naar het gunstige onderschrift, in deze volgorde: 

stimulerend remmend 

formeel informeel 

voordelig nadelig 

waardeloos waardevol 

geanimeerd saai 

nuttig nutteloos 

zinloos zinvol 

gespannen ontspannen 

zakelijk onzakelijk 

sociaal asoeiaal 

serieus niet serieus 

traag vlot 

verve lend plezierig 

ongezellig gezellig 

enthousiast niet enthousiast 

noodzakelijk overbodig 
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han dig lastig 

oppervlakkig diepgaand 

afwisselend eentonig 

gemakkelijk moeilijk 

~lecht goed 

rustig onxustig 

sympathiek antipathiek 

ondoelmatig doelmatig 

onvrij vrij 

hinderlijk niet hinderlijk 

niet leerzaam leerzaam 

interessant oninteressan.t 

gedwongen ongedwongen 

slap krachtig 

passief actief 

eenvoudig ingewikkeld 

onpraktisch praktisch 

goed geregeld slecht geregeld 

Noem Uw beste twee vrienden aan de THE. Zij behoeven ~ uit Uw medeflat

bewoners gekozen te worden. 

1
e 

k eust 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 • • 0 • • 

e 2 kens: • • • • .00 0 • • 0 • o • • 



BIJLAGE D 

Hleronder vlndt U een lljst met vragen dle zo gesteld zljn dat U Uw ant

woord kunt geven door "n van de cljfers van een schaal te omclrkelen. 

Lees ledere vraag en de onderschrlften blj de schaal aandachtlg. 

Sla geen enkele vraag over. 

1. Hoe heeft U het wonen In de flat gevonden? 

----1----:----2----:----3----:---~4----:----5----:----6----:----7---~ 
overbodlg zeer nuttlg 

----1-----: ----2----: ----3----: ----4----: ---,-5-----: ----6----:- ----7----
zeer on

rustlg zeer rustlg 

----1----:----2----:----3----:----4----:----5----:----6----:----7----
zeer saai zeer geani

meerd 

----1----:~---2----:----3----:----4----:----5----:----6----:----7----
zeer onge

zelllg 

zaer gezel

l1g 

----1----:----2----:----3----:----4----:----5----:----6----:~---7----
zeer onln

teressant 

zeer lnte

ressant 

----1----:----2----:----3~---:----4----:----5----:----6----:----7----
remmend zeer st1mu

lerend 

----1----:----2----:----3---~:----4----:----5----:----6----:----7~---
waardeloos zeer waar-

devol 

----1-~--:--~~2~---:----3----:----4~---:----5----:~--~6----:----7---~ 
zeer one om- zeer eom-

fortabel fortabel 
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~~--1~~-~:-~~-2----:----3----:----4----~~---5----:----6----:----7----
zaer onvrij zeer vrij 

----1----:----2---~:----3----:----4----:----5----:----6----:----7----
zeer ver ... 

velend 

zeer pret

tig 

2. Zou U het volgende jaar opnieuw in het hospitium willen wonen? 

basliat niet heel graag 

3. Zou U dan met dezelfde groep willen aamenwonan? 

----1----:----2~---:----3----:----4----:----5----:----6--~-:----7----
basliat niet heel graag 

4. Zou U dan ook weer met een tutor willen aamenwonen? 

besliat niet heel graag 

5. Wilt U dan met dezelfde tutor samenwonen? 

----1----:----2~---:----3----:----4----:----5----:----6----:----7--~-
beslist niet heel graag 

6. Zoudt U aan nieuwaangekomen atudanten (nuldejaara) aanraden om in 

hun eerate jaar in een groep met tutoren te gaan zitten? 

----1----:----2----:----3----:~---4----:----5----:----6----:----7----
bealiat niet besliat wel 

7. In hoeverre heeft het samenwonen met een groep eeratejaars studenten 

U geholpen bij de aanpassing aan de T.H.-gemeensehap? 

----1----:----2----:----3----:----4----1----5----:----6----:----7----
nieta zeer veel 
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8. In hoeverre heeft de tutor hieraan meegeholpen? 

niets zeer veel 

9. In hoeverre Tindt U dat Uw studieTrijheid is beknot door het wonen 

in de tutorenflat? 

--~-1----:----2----:----3----:----4----:~---5---~:----6----:----7----
helemaal niet zeer Teel 

10. Wat denkt U dat U in Uw studie zou hebben bereikt zonder hulp van 

de tutoren? 

--~-1----:----2----:----3----:----4----:----5----:-~--6----:----7----
Teel minder hetzelfde Teal meer 

11. Is het wenselijk leden van dezelfde gezelligheidsvereniging op 'en 

flat te laten wonen? 

----1----:---~2----:---~3----:----4----:----5----:----6----:----7----
zeer on

gewenst 

zeer wense-

'i'-',' l '1' 

12. Is het wenselijk studenten Tan dezelfde studierichting op een 

flat te laten wonen? 

----1----:----2----:----3----:----4----:----5----:----6----:----7~---
zeer on

gewenst 

zeer wense-

lijk 

130 Is het naar Uw mening zinvol hat tutoren-experiment te herhalen? 

----1----:----2----:----3----:----4----:----5----:----6----:----7----
zinloos zeer zinvol 
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BIJLAGE E 

De studiegewoonten en de tevredenheid ermee 

Instructie~ 

Hieronder vindt U een lijst met uitspraken9 die door U gedaan zouden kunnen 

wordeno U wordt verzocht voor iedere uitspraak aan te geven of die op U van 

toepassing is of niet. U kunt alleen antwoorden met "waar" of "niet waar", 

door '~n van beide te omcirkeleno U moet dus kiezen o Het is te begrijpen, 

dat niet ieder "waar" van U onvoorwaardelijk voor U opgaato U moet "waar" 

omcirkelen als de betreffende uitspraak voor U m'~r waar is dan onwaar. 

SLA GEEN ENKELE UITSPRAAK OVER. Omcirkel telkens het door U gekozen antwoord o 

Lees de uitspraken goed 9 maar werk vlot door. 

(Achter alle uitspraken stond steeds: 

Dimensies2 

I. De formalise ring van de studeerwijze. 

Positief gekenmerkt door de uitspraken: 

2. Ik werk gelijk op met de colleges. 

waar 

10. Ik leer heel systematisch wat ik moet kennen. 

niet waar). 

14. In de tentamenperiode hoef ik alleen een aanvullend deel van de 

stof te doen. 

15. Ik maak de verslagen en meetrapporten meestal nog op dezelfde avond. 

16. Ik maak mijn wiskundevraagstukken meestal thuis en lever ze op de 

geplande middagen in. 

26. Geruime tijd voor een tentamen maak ik een precies uitgewerkt sche~ 

ma over hoe ik mijn tijd zal indelen. 

27. Ik houd me aan mijn tijdschema door als het moet verloren studietijd 

in te halen. 

28. Als ik studeer maak ik uittreksels 9 die de hoofdzaken van de tenta-

menstof bevatten. 

35. Ik werk mijn college-dicta ten regelmatig uit. 

370 fS Avonds tevoren bereid ik de colleges voor. 

49. Geruime tijd voor een tentamen maak ik een globaal schema over 

wat ik de komende tijd ga doen. 

570 Ik begin Vs avonds als regel op dezelfde tijd te studeren. 

59. Ik studeer als regel elke dag een paar uurtjes o 
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60 0 Ik bereid meestal direct na de colleges de volgende colleges v~~r. 

610 Ik bereid een practicum meestal de avond tevoren vooro 

80 0 Ik volg aIle eerstejaars practicao 

820 Ik houd Os avonds als regel op dezelfde tijd met studeren OPe 

850 Ik hou.d gedu.rende het semester de stof goed bij. 

96 0 Ik houd me zonder veel moeite aan het tijdschema dat ik opgesteld hebe 

1020 Ik maak op gezette tijden een schema voor wat ik de komende paar maan-

den ga doan .. 

103.. Als ik studeer werk ik eerst aan ~~n vak9 dan aan een andero 

1090 Ik maak mijn wiskundevraagatukken meestal op de daarvoor geplande 

middageno 

113. Kart voor een tentamen werk ik even gelijkmatig als anders. 

Negatief gekarakteriseerd doorz 

340 Ik leer wat ik moet kennen niet volgens een vaste lijn. 

36 0 Ik werk meestal voor meerdere tentamens tegelijk. 

740 Ik maak helemaal geen tijdschema voor een tentamen. 

840 Ik studeer soms geruime tijd vrijwel niet. 

II. De sociale instelling bij het studeren. 

Positief getypeerd doorz 

24. Ik praat veel over de stof met anderen~ die in hetzelfde schuitje 

zitten als ik .. 

76 0 Ik ga na of ik de stof voor een tentamen ken~ door er met iemand 

anders over te praten o 

78. Ala ik een stuk van de tentamenstof niet dadelijk begrijpg ga ik 

iemand anders om opheldering vrageno 

94e Ik studeer dikwijla met iemand anders samen. 

117. Ik studeer dikwijls samen met een groep. 

1180 Als ik een studieprobleem heb 9 blijf ik er niet lang bij stilstaan, 

maar ga het met iemand anders beapreken. 

Negatief gekenmerkt doorg 

71. Ik atudeer meestal aIleen. 

720 Als ik een studieprobleem heb 9 probeer ik zo lang mogelijk er eerst 

zelf uit te komeno 

III. De stofinstelling 

Positief gekenmerkt door de uitsprakeng 

60 Als ik voor een tentamen werk, bestudeer ik ook aanverwante pro= 

blemen, die ik tegenkomo 

230 Alles wat ik leer probeer ik met elkaar in verband te brengeno 



250 Ik bestudeer mijn boeken en dictaten min of meer los van het 

eerstvolgende tentamen wat ik ga doeno 

93. Ik bestudeer meer dan alleen datgene wat voor een tentamen ver

eist wordt. 

Negatief getypeerd door: 

1. Ik bestudeer alleen de boeken en dictaten voor het eerstvolgende 

tentamen wat ik ga doen. 

8. Over het algemeen loop ik de colleges voornamelijk omdat het nu 

eenmaal moet om niet te zakken. 

48. Ik bestudeer alleen de verplichte boeken en dietaten. 

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

IV. De aandachtsconcentratie bij de studie 

Positief gekarakteriseerd door~ 

9. Als ik studeer werk ik meestal in "n ruk achter elkaar door. 

17. Ik blijf studeren als anderen in mijn buurt zitten te praten. 

69. Als ik zit te studeren 9 werk ik ook geconcentreerd. 

90. Ik kan gemakkelijk mijn aandacht bij mijn werk houden. 

Negatief gekenmerkt door: 

18. Dikwijls studeer ik niet omdat ik zit te piekeren. 

190 Als ik zit te studeren ben ik er gemakkelijk voor te vinden om met 

iemand te gaan zitten kletsen o 

400 Ik word gemakkelijk afgeleid bij het studeren. 

63. Ik heb weI eens last van een zinloze gedachte, die bij het werken 

door mijn hoofd blijft spelen. 

64. Als ik gestoord word bij het studeren ben ik er meteen "uit". 

65. Vaak zit ik tijden te werken zonder dat ik een klap opsehieto 

89. Dikwijls studeer ik niet9 omdat ik zit te suffen. 

111. Dikwijls studeer ik niet, omdat ik zit te fantaseren. 

112. Als ik zit te studeren ben ik er gemakkelijk voor te vinden om 

met iemand naar de film, een feest, een eaf' of zo te gaan. 

114. Dikwijls studeer ik niet. omdat ik zit te klungeleno 

v. De tevredenheid met de studiewijze en de studieresultaten. 

Positief gekenmerkt door~ 

21. Ik ben heel tevreden over mijn manier van werken. 

45. Ik ben heel tevreden over mijn studieresultaten aan de T.R. 

68. Ik ben tamelijk tevreden over mijn studieresultaten aan de T.R. 

92. Ik ben tamelijk tevreden over mijn manier van werken. 
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Negatief gekenmerkt door: 

220 Ik ben ontevreden over mijn studieresultaten aan de T.R. 

91. Zelfa ala ik geruime tijd hard gewerkt heb, merk ik achteraf dat 

ik niet opgeschoten ben. 

115. Ik ben ontevreden over mijn manier van werken. 
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BIJLAGE F 

De zekerheid over de juiste studiekeuze 

Instructie: 

Beantwoord vlot de volgende vragen door telkens 'en van de cijfers op 

de bijbehorende schaal te omcirkelen. Lees de vragen en de schaalonder

schriften aandachtig. Sla geen vraag over. 

Vragen: 

1. Vindt U, dat U door te gaan studeren een goede stap hebt gedaan? 

zeer 

zeker :---1---:---2---:---3---:---~:---5---:___6---:---7---: 

niet 

2. Hoe graag zou U iets anders willen gaan studeren? 

helemaal 

niet 

graag 

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

zeer 

zeker 

wel 

heel 

graag 

3. Hoe zeker bent U ervan. dat U de juiste studie TO or Uzelf gekozen heht? 

onzeker:---1---:---2---:---3---:--~II---:---5-:---6---:---7---: 

40 Hoe graag zou U in een baan willen gaan werken? 

helemaal 

niet 

graag 

:---1---:---2---:---3---:---~:---5___:---6---:---7---: 

5. Hoe graag zou U naar de HTS willen gaan? 

helemaal 

niet 

graag 

:-1-:-2--:-3-:-~lt--:-5___:-6_:_:--?-.-: .' 

heel 

zeker 

heel 

graag 

heel 

graag 


