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Een orienterend onderzoek naar versohillende onderdelen van de

normtijdbepaling

Temposohatt,!!!

blz. 7: A 1 18

A 2 8

moet zijn: A 1 8

A .2 18

blz. 8: tekening moet zijn:

uitvoerder mijnheer A mejuffrouw B mejuffrouw U

tijdopname proefronde experiment :proefronde experiment proefronde experiment

herhaling 1 .2 1 2 1 .2 1 .2 1 .2 1 .2

typen 156 ? 94 ? 90 75 50 70 90 90 94 94

buigen 16 11 11 8 24 20 11 11 '( 24 11 11

monteren 10 11 11 6 9 10 12 8 11 10 8 8

blZe 12: (4) Bosch, drs. A.J. A simple scheme for determining

the sum of squares, degrees of

freedom and expected mean squares

in the analysis of variance.

Internrapport THE 9 niet gepubliceerd.



Een orienterend onderzoek naar verschillende onderdelen van de

normtijdbepaling

Temposchatten

B. van Bronckhorst*

In de industrie zijn ten behoeve van de bedrijfsvoaring

regelmatig normtijden nodig, die als basis dienen voor voor

ealculatie, planning, afstemming, tart~ering enzovoort.

Onder normtijd wordt meestal verstaan die tijd die redelijker

wijs nodig is om een werkzaamheid onder redelijke omstandig

heden te kunnen verriohten. Hiermede is zo'n normtijd veelal

gebonden aan tijd en plaats en dient ook overeenkomstig te

worden gehanteerd.

Onder zekere voorwaarden, die betrekking hebben op de zorg

voor oonstante omstandigheden en een nominaal niveau van de

uitvoarder is hat gebruikelijk een normtijd voor langere tijd

geldig te laten zijn, zeker indien het z.g. basisbewerkingen

betreft. (Een basisbewerking is een groep handelingen die als

zodanig steeds Qij elkaar voorkomen en als groep in verschil

lende bewerkingen worden aangetroffen.)

Bij.het vaststellen van de normtijd voor zo'n basisbewerking

wordt meestal gebruik gemaakt van tijdstudie; de tijdsduur van
•

de handeling (or'de handelingen) wordt gemeten en tevens wordt

er een uitspraak gedaan over de normaliteit van de hanaeling.

Uit meting en uitspraak wordt dan de normtijd afgeleid. In

het meest eenvoudige geval wordt aangenomen dat all~~n de

uitvoeringssnelheid van de handeling variabel is. Bij de waar

dering van de normaliteit wordt dan het fttempoft van de uit

voering geschat. Doordat dit tempo in feite omgekeerd even

redig met de tijdsduur is moet gelden:

normtijd~ gemeten tijd x tempowaardering.

Dit is een hyperbolische relatie. Duidelijk is dat indien ~'n

punt vast ligt, het gehele verband bekend is (figuur 1).

* In opdraoht van prof.drs. A.H. Hulshof, met medewerking van

de groep Onderwijsresearch.
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Het verband tussen gemeten tijd en tempowaardering bij de

tijdstudie van een handeling.

gemeten tijd

norm

tijd

figuur 1.

norm

tempo

----~~ tempowaardering

Voor de praktijk van de tijdstudie betekent dit dat de

waarnemer aan de volgende eisen moet kunnen voldoen:

1. Hij moet het normtempo kunnen herkennen.

2. Hij moet ten opzichte van dat normtempo reciprook met

de tijdsduur van de handeling kunnen schatten.

Uit psychologisch onderzoek is bekend dat mensen in staat

zijn het onder punt 2 genoemde te leren (1). Het onder punt

1 genoemde is evenwel mnder onderzocht (2). Het gaat bij dit

punt om de vraag op welke wijze een normtempo wordt gekozen

en in hoeverre de waarnemer in staat is dit normtempo ook steeds

te herkennen.

Abbruzi (2) meent dat het kiezen van het normtempo het resul

taat is van de onderhandeling tussen leiding en uitvoerders

(d.i. de vakbonden), hierbij denkt hij voornamelijk aan het

gebruik van de normtijd als basis voor tarifiering, dus voor

verloningsdoeleinden. Laten we het probleem voorlopigtot de

waarnemer beperken en vragen we ons af hoe deze aan het norm·

tempo komt. In de praktijk van de arbeidsstudieopleiding is

het temposchatten een vast programma-onderdeel. De procedure

is dan meestal als voIgt:

1. de adspirant arbeidsanalist wordt een film vertoond

waarop een aantal bewerkingen (of handelingen) in

verschillende tempi worden uitgevoerd.
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2. voor bepaalde tempi wordt op de film (of door een

inst::ructeur) aangegeven lihoeveal. hat is".

3" de adspirant arbe:i.dsanalist moet dan de andere tempi

sohattan ..

4" zijn sehattingen worden vergeleken met de ltwerkelijke

waardenfi die bij de film gegeven word~n (of door een

instructeur vastgesteld)"

5" komen de schattingen "goed" overeen met de werkelijkheid 9

dan wordt de opleiding meestal afgerond met temposchat

tingen in praktische situaties, waarbij meestal het

oordeal van de instructeur vergeleken wordt met dat van

de waarnemer"

Blijkbaar verwerft de waarnemer het normtempo zoals dat in

een film (of in een instructeur) is gedefinieerd, met andere

woorden, hij wordt dealgenoot van een afspraak die in een groep

norm~pstellers werd gemaakt. Uit de ervaringen met de opleiding

tot srbeidsanalist blijkt dat de adspirant de hen gepresenteerde

norman meestal goed overneemt, de vraag die overblij f~ is dan

op welke wijze de normopstellers tot hun afspraken komen"

In deze besohouwing is nu nog een zaak niet ter sprake ge

komen, en wel of voor iedere te beschouwen bewerking zo9n

normtempo moet worden ~~stgesteld. Uit de opleidingsprocedure

voor de arbeidsanalist walt ~p te maken dat er normtempi voor

groepen IV solQII"tgelijkli werk wlorden aangeleerdo De oorzaak valt

te zoeken in de onmogelijkheid om alle handelingen of bewerkingen

in €len opleidingstijd te bes@houwen of in d.e (meestal niet

explic:iete) veronderstel1.ing dat een normtempo de basis kan

vormen voor vele 9 z@ niet alle andere bewerkingeno

Samenvattend omvat het ler@~ van temposchatten dua de

volgende atappeng

1. Het vaststellen van normtempi voor e~n of eRkele ":repre~

sentatieve V
! bewerkingen of handelingen.

20 Het leren voor elke bewerking of handeling reciprook

met detijdsduur te schatten (zog" ratio-oordelen).

3. Het toepassen van dit geleerde in de praktijk:

a .. het "herkennen" van hat normtempo"

be het reciprook met de tijd vanuit ~at normtempo sehatten ..



Experiment m~t tempoachattiuK in het_arbeidatudiepra~ti~um~

naja~, 196§

In het kader van het arbeidstudiepracticum dat is opge

nomen in het onderwijspr~grammavoer Bedrijfskundig Ingenieur

aan de ToHoE o is een experiment opgezet om de in hat voor

gaande genoemde stappen nader te onderzoeken. Met dit onder

zoek zouden twae doeleinden kunnen worden nagestreafd:

1 6 studenten te leren welk~ proo®ssen ean Tal spelen bij hat

beoordelen van de normalitait zoals dit bij hat opstallen

van normtijden gebeurto

20 informatie te krijgen omtrent de invloeden die daze be

oordelingen ondergaan.

De te onderzoeken hypothesen zijn:

1. ratio=oordelen is anal door iedereen te leren.

2~ eenmaal geleerd g ~~n men steeds een ratio-oordeel geven.

3. norm-stelling is een groepsprooeso

4. de norm is afhankelijk van de normstellende gToep.

5. is een norm van een situatie gekozen g dan zijn ten opziehte

daarvan ook andere situaties te beoordeleno

6. de normbepaling is onafhankelijk van de aituatie.

Wat betreft de hypothesen 1 tim 4 9 deze z~Jn reeds in eerder

onderzoek gesteund (1)9 (3). In dit experiment h~bben

ze tot doel:

1 6 d.e studenten de riloodzake1.ijk.e voorkennis te veraoha.ffen.

2. de studenten dit gedeelte v~n het proces van beoordelen van

de normaliteit te laten ervaren.

De hypothesen 5 en 6 zijn nog niet vaak onderzocht g zeker niet

voor wa.t betreft hat bes<13houwde toepassingsgebied g de normtijd

bepaling.

Bij ratio=oordelen geldt:

tempowaardering x waa.rgenomen tij,d~ normtijd"

Op dubbellogarithmiache 8chalen is dit een lineair verband

(figuur 2).
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Het-verband tussen gemeten tijd en tempowaardering bij de

tijdstudie van een handeling op dubbel10g schalen uitgezet.

log gemeten tijd

i
norm

tijd

figuur 2"

norm

tempo
----~> log tempowaardering

Indien versohillende normstellende groepen tot dezelfde

uitspraak komen moeten aIle lijrien op elkaar liggen, is dit

niet het geval dan ontstaat een bundel evenwijdige lijnen.

Als nu voorts andere situaties worden bekeken en de groepen

blijven de eerstgekozen norm hanteren, dan zijn de lijnen van

de nieuwe situaties evenwijdig aan die van de normsituatie en

de afstand tussen deze lijnen is voor iedere graep dezelfde

(figuur 3).

Het verband tussen gemeten tijd en tempowaardering bij de

tijdstudie van 2 handelingen, besohouwd door 2 groepen

temposchatters, op dubbellogschalen uitgezet.

log ge

1

figuur 3.

a. lijn voor de

norm handeling

b. lijn voor de

andere handeling
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Ten behoeve van het experiment zijn de studenten in 6

groepen van elk 6 a 7 personen ingedeeld, de groepen zijn

van elkaar geisoleerd, de instructies en de waarnemingen ge

sohieden door middel van een gesloten TV circuit~

Het experiment is in 3 delen gedaan.

1. leren ratio-oordeel te geven.

Het tikken van een metronoom wordt beluisterd, een bepaald

tempo wordt normaal gesteld (cijfer 10) en de studenten

moeten andere tempi ten opzichte daarvan schatten. Na.'
schattingen wordt verteld wat de werkelijke tempi waren,

zodat de student zichzelf kan corrigeren. In t~taal worden

5 x 5 tempi beluisterd.

2. het kiezen van een norm;

a. voor een bepaalde bewerking geven de studenten, zender

met elkaar te praten ean oordeel over het tempo, totaal

10 keer.

b. wederom 10 keer een oordeel, maar nu moeten de studenten

voordat iemand wat opschrijft bij toerbeurt zeggen wat

zij denken dat hettempo is.

c. wederom 10 keer een oordeel, wat nu tot stand moet komen

na een korte disoussie.

3. beoordelen van andere situaties.

Zonder met elkaar te praten moeten de studenten een oordeal

gaven over de normaliteit van 3 verschillende bewerkingen,

die elk door 3 verschillende mensen elk 2 keer worden uit

gevoerd. De bewerkingen zijn typen, buigen en monteren,

de uitvoerders een man met administratieve vooropleiding

en twee secretaresses.

De resultaten van het experiment.

Waar het vooral om de hypothese 5 en 6 gaat, zijn in hat

navolgende de gegevens die uit deel 1 en 2 van het experiment

kwamen niet expliciet verwerkt, wat verwacht werd is bevestigd.

Voor wat betreft deel 3 zijn de resultaten in figuur 4 gegeven.
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Figuur 4. Beoordeling van de 9 situaties in het experiment temposchatten.

Gemiddelde oordelen van de groep.

1 63 0 2 45

6 3 405 1 2

6 5 40 2 3

6 50 3 14 2

6 314 0 2 5

46 301 5 2
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Er valt op:

1. Sommige gl'oepen beoordelen steeds lager of hoger dan andere

groepen.

2. De afstand tussen laagste en hoogste oordeel is steeds on

geveer dezelfde.

3. De tweede keel' wordt vrijwel steeds hoger beoordeeld dan

de eerste keel'.

4. Dezelfde uitvoel'del' krijgt voor de ene bewerking een hagel'e,

voor een andere bewerking een lagere beoordeling.

(Dit komt niet overeen met de werkelijke bewerkingstijden

verhouding (zie tabel 1).)

Tabel 1. Overzieht van de gemeten tijden voor de 9bewerkingen

(omin)

uitvoerder mijnheel' A mejuffrouw B mejuffrouw lJ

tijdopname proefronde experiment proefl'onde experiment proefronde expel'imen-I;

typen 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

buigen 156 '1 94 ? 90 75 50 70 90 90 94 94
,

monteren 16 11 11 8 24 20 11 11 ? 24 11 11

Een variantieanalyse is voor deze gegevens uitgevoel'd vol

gens het systeem "Bosch-ANOVA" .. (4) De resultaten worden

gegeven in de tabel 2 en in figuur 5.
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Tabel 2. Overzicht van de variantieanalyse

5 factoren:

Aandelen van de varianties:

kwadraat- vrijheids- gemiddelde 2 (h. /4. 0 2
12 62

1.3. 2 2 2 ~212.3. 2 2
6

2
345. rf1.345.

2
effecten: sommen: graden kwadraten: 0' 1. 6 1.4. 6 3. 4• 0 1•3• 4• ~-12.4. d 12.3. 4• 6 12.345.

KS V GK

1 1. 496.26 5 99.25 90 30 30 10 5
2 3. 48.18 2 24.09 180 30 60 10 30 5
3 4. 93.26 2 46.63 180 30 60 10 30 5
4 12. 347.51 24 14.48 18 6 6 2 1
5 1.3 S5.80 10 8.58 30 10 5
6 1.4. 35.45 10 3.54 30 10 5
7 3. 4• 830.50 4 207.63 60 10 30 5
8 1.3.4• 25.60 20 1.28 10 5
9 12.3 296.82 48 6.18 6 2 1

10 12.4. 77.59 48 1.62 6 2 1
11 12.3.4. 150.68 96 1.56 2 1
12 345. 149.40 9 16.60 30 5
13 1.345. 99.64 45 2.21 5
14 12.345 289.60 216 1.34 1

1 groepen 6
2 waarnemers 5
3 bewerkingen 3
4 uitvoerders 3
5 herhalingen 2

F. toetsen Variantieschattingen:

GK waarden: V waarden: F-waarde
11 14 96 216 1.17
10 11 48 96 1.03

9 11 48 96 3.94"
12 13 9 45 7.49'·

6 8 10 20 2.77
5 8 10 20 6.70"
3 7 2 4 0.23
2 7 2 4 0.12
8 13 20 45 0.58
7 12 4 9 13.10"
4 9 24 48 2.34'·

•• significant op 0.01 niveau
of klei'ner

6'21•

d 2 12.

d 2
1.3.

d
2
3. 4•

d2
12.3.

d
2
345.

d2
1.345.

6212.345.

1.00

0.46

0.22

3.19

0.78

0.48

0.38

1.48
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Samenvatting van de in de variantieanalyse gevonden effecten~

1. groepseffect

2. waarnemers-binnen-groepseffect

3. interactie groepen en bewerkingen

4. interactie waarnemers-binnen-gr¢epen en

bewerkingen

5. interactie bewerking en uitvoerder

6. herhalingseffect

7. interactie groepen en herhalingen

8. interactie waarnemers-binnen-groepen en

herhalingen

figuur 5.

Interpretatie van de resultaten

~.~
0..46

0,,22

0.78
3.19

0.48
0,,38

1.48

De hypothesen 4 tim 6 (zie blz. 6) hebben betrekking op

respectievelijk de normkeuze en het gebruik van de norm bij

het beoordelen van andere situaties.

Hypothese 4 (de norm is afhankelijk van de normstellende groep)

is gedeeltelijk bevestigd; de niveau's van de groepen liggen

verschillend, maar niet voor alle groepen op dezelfde manier

(zie figuur 4) "Hypothese 5 (is een nOrm en wordt gekozen 9 dan

zijn ten opzichte daarvan oak andere situaties te beoordelen)

schijnt door het experiment niet te worden bevestigd; de groepen

kiezen de niveauvs van de bewerkingen niet op dezelfde wijze

(zie figuur 4 en 5)"

Hypothese 6 (de normbepaling is onafhankelijk van de situatie)

wordt door het experiment sterk ontkand; in figuur 4 is te

zien dat een uitvoerder hager voor de ena bewerking en lager

voor de andere bewerking wordt beoordeeld" In de variantie

analyse zien we een sterke interactie uitvoerder x bewerking.
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niscussie

Blijkbaar is voor de besehouwde populatie van studenten t

het niet mogelijk de eenmaal gekozen norm ook voor het be

oordelen van andere situaties te gebruiken9 dat wil zeggen 9

bij het beoordelen van andere situaties treedt een effect op

dat niet verklaard kan worden nit het hanteren van een norm.

Het is zeer goed mogelijk dat dit te maken heeft met de on

bekendheid van deze populatie met de beschouwde bewerkingen 9

met de moeilijkheden die ondervonden worden bij het kiezen

van relevante criteria in de te beoordelen situatie. In dit

geval zou onderzocht moeten worden in hoeverre door instruetie

en oefening verbetering zou zijn te verkrijgen.

Voorts valt het op dat de populatie duidelijk onderscheid

maakt tussen "mannenwerk" en "vrouwenwerkiV (buigen, typen)

en in de beoordeling respectievelijk de uitvoerende vrouw en

de uitvoerende man bevoordelen. We kunnen ons afvragen of deze

uitspraken, die betrekking kunnen hebben op het cultuurpatro~n

Van deze beoorde1aars door instruetie en oefening verbeterd

kunnen worden.

Een volgend onderzoek zou daarom dus een tweetal zaken

moeten beschouwen:

1. hebben ervaren beoordelaars Carbeidsanalisten) dezelfde

afwijkingen?

2. kan door instructie en oefening een beter Gordeel tot

stand komen?

Samenvatting

Er is onderzocht op welke wijze 6 groepen studenten bij

het beoordelen van tempi van drie eenvoudige bewerkingen elk

door 3 uitvoerders twee maal gedaan, tot uitsprakan over de

tempi komen.

Hierbij bleak dat de groepen verschillende niveau's van be

oordeling hadden, maar deze niveauts niet op dezelfde wijze

over de bewerkingen verschoven. Voorts dat uitvoerders van

verschillende sexe op dezelfde bewerking verschillend werden

beoordeeld.
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