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1) 
Onderzoek naar het hoger onderwijs-slsteem 

door Dr. M.J.M. Daniels en Dr. W.A.T. Meuwese 

Groep Onderwijsresearch, Technische Hogeschool Eindhoven 

1. Onderwijs als slsteem beschouwd 

Bij beschrijving van het stuk werkelijkheid dat wij !tonderwijsft noemen 

blijken de gebruikte begrippen te onderscheiden te zijn in een drietal 

categorieen, die elk een grote klasse van verschijnselen aanduiden. In 

de eerste plaats de begrippen waarmee de leerlingen, pupillen, studenteh .. 

worden beschreven. Voorts de begrippen waarmee wij de veelheid van de 

invloeden trachtenaan te duiden, die op die studenten inwerken. Tenslot

te de begrippen die gedragingen aandttiden die die student en onder invloed 

van, of althans na blootstelling aan het onderwijs vertonen en waarmee 

het resultaat van het onderwijs kan worden beschreven. Het is wenselijk, dat 

ondubbelzinnige en liefst ook algemeen aanvaarde definities worden gefor

muleerd voor de vele begrippen die onder de drie genoemde hoofden kunnen 

worden ondergebracht. Wij zien de realisering van deze wens als eeneerste 

taak van onderwijs-research. 

Het gebruik van termen als "invloed" en tfresultaat" in het bovenstaande 

impliceert, dat wij aannemen dat'de beschreven verschijnselen aen onder

linge samenhang vertonen; onderwijs kan worden beschouwd als een dynamisch 

slsteem.De in dat slsteem optredende processen dienen ook weer in termen 

van richting, intensiteit, effect, e.d., te worden beschreven. Daartoe is 

onderzoek nodig, dat ,oms de aangetroffen verschijnselen op hun samenhang 

bestudeert, in andere gevallen verschijnselen oproept of onderdrukt tenein

de het effect van die veranderingen op het systeem na te gaan (experiment). 

Onderzoek naar de processen die in het onderwijs-systeem optreden, eist 

dat voor de daarin optredende factoren meetinstrumenten beschiltbaar zijno 

Het construeren daarvan (instrumenteel onderzoek) valt tevens onder de op

gave die onderwijs-research zich stelto 

In de volgende paragrafen geven wij, &an de hand van een eerste 

1) De auteurs danken Prof.dr. K. posthumus en Drs. H.F.M. Orombag voar hun 

bijdrage:,l in de ontwikkeling van de in dit artikel weergegeven gedachten ... 
r 
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classifieatie-schema, een overzicht van de voornaamste typen 

van factoren die in het onderwijssysteem werkzaam lijken te zijno 

Daarna zullen wij aangeven aan welke voorwaarden voldaan moet zijn, 

om onderzoek naar het s1steem mogelijk te makeno 

Voor hen die thuis zijn in de sociale wetenschappen bevat dit artikel 

waarschijnlijk weinig nieuws. Misschien vinden zij het zelfs al te 

elementair. Wij hebben geschreven voor de velen die op dit gebied niet 

geschoold zijn, maar die juist als wij verantwoordelijkheid dragen 

voor de structurering van het milieu waarin een groot aantal jonge 

mensen vele jaren doorbrengt& 

20 Een schema van in een onderwijssysteem werkzame factoren 

Wij hebben gepoogd de zaer diverse factoren die in een onderwijs

systeem, ioc. een academische opleiding, optreden te classificeren o 

Zo een alassificatie geeft al blijk van een gemaakte keuze: opgenomen 

zijn alleen die begrippen, waarvan wij vinden, dat zij werkzaam zijn, 

dat wil zeggen de ontwikkeling van het s1steem mede bepalen. Die keuze 

is gemaakt, deels op grond van uitkomsten van vroeger onderzoek, deels 

op grond van voor-wetenschappelijke ervaring, deels op grond van ver

wachtingen. Naarmate door onderzoek meer bekend wordt, zal de clasai

ficatie definitiever worden en aan waarde winnen (Figuur 1)0 

De drie hoofdklassen van factoren 

1& Het milieu. Deze hoofdklasse omvat alle begrippen die staan 

voor factoren (invloeden, krachten, processen) 

die op de student en inwerken en die daardoor de realisering van 

de onderwijsdoelstellingen beInvIoedeno In deze hoofdklasse is een 

twee-deling aangebrachto Enerzijds zijn er de factoren die atkomstig 

zijn van de onderwijsinstelling zeIt: de onderwijsprogramma's horen 

hiertoeo Anderzijds zijn er de factoren die invIoeden representeren die 

vanuit het wijder milieu op de student en inwerken, zoals de vrienden

kring van de studente 

2. De studenteno Hier brengen wij alle begrippen onder die van de 

student en die kenmerken beschrijven, die geacht worden relevant te zijn 

voor hun positie als objecten van onderwijso 

Voorbeelden van zulke kenmerken zijn aanleg en studie-ijvero 



3. De resultaten. flier vinden wij de begrippen die bedoelen, 

in termen van de als gegeven beschouwde doel

st.llingen van het onderwijst de to.stand te beschrijven waarin 

de student en verkeren. nadat de milieufactoren zijn opgetreden. 

Of eventuele veranderingen in die to. stand ook aan het optreden 

van die milieufactoren moet worden toegeschreven, en dus Ifnadat" 

als "doordat rt kan worden gelezen, moet langs experimentele weg 

worden aangetoond~ De door de studenten geleverde prestaties val

len in deze klasse. 
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Wellicht is het de lezer opgevallen dat de hoofdklasse "resultatenl1 

niet de begrippen numeri.k rend.ment of gemiddelde studieduur bevate 

In onze opvatting is het de primaire taak van aIle onderwijs, onder

wijs-doelstellingen te verwezenlijken en niet de produktie te ver

hogen of het proces t. versn.llen. Het is ook een maatschappelijke 

noodzaak dat het onderwijs zijn primaire taak zo efficient en zo 

zuinig mogelijk vervulto Zodra de efficiency in de rangorde der doel

einden voorop komt te staan, wordt het probleem bijzonder eenvoudigo 

Immers: als wij afzien van de kwaliteit - in ons schema als "resultaten11 

aangeduid - kan de studie worden terug gebracht tot de tijd die nodig 

is voor het calligraferen van de getuigschriften en kan het rendement 

tot 100% worden opgevoerd. 

WeI is het wenselijk, de primaire doelstelling zo nauwkeurig mogelijk 

te formuleren, en de inhoud ervan van tijd tot tijd bewust aan te 

passen aan de eisen van het maatschappelijk bestel, waarvan ook het 

onderwijs een functie is. De resultaten van dat onderwijs moeten dan 

weer opnieuw aan de nieuwe - wellicht minder verreikende - doel

stelling beantwoordeno 

Nadere in de ling van de drie hoofdklassen 

1. De milieu-factoren worden verdeeld in onderwijsfactoren en factoren 

uit het wijder milieu .. De eerste vormen het geheel van eisen, mogelijk

heden, voorschriften en regels van wetgever, curatoren, senaat of staf 

afkomstig; onder de laatste wordt de sociale omgeving verstaan, waarin 

de student verkeert: zijn medestudenten en de maatschappijo 

Binnen de onderwijsfactoren kunnen het programma, de organisatie en 

de aanbieding worden onderscheidene 
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Figuur 1 

Ben mogelijke classificatie van factoren in het onderwijs-systeem 

POOFDKLASSE: 

ONDERWIJS-
1a .. 

FACTOREN 

• MILlEU-FACTORE 

FACTOREN UIT 

1b. RET WIJDBR 

MILIEU 

KLASSE: 

onderwijsprogramma 

organisatie 

aanbieding 

medestudenten 

maatschappij 

SUBKLASSE: 

hulpmiddelen 

rooster 

regelingen 

begeleiding 

{
docenten en normen 

methode 

{
studiegroepen 

vriendenkring 

familie 

openbare mening 

pressie-groepen 

overheid 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 
KENMERKEN VAN 

DE STUDENTEN 

verstandelijke 

geschiktheid 

persoonlijkheid 

algemene intelligentie 

bijzondere begaafdheden 

stand der gemaakte vor

deringen (v66r-kennis) 

studeergedrag 

persoonlijkheid in engere 

zin (karakter) 

attitudes en motivatie 

voorbijgaande toestanden 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - -

.. RESULTAT 

(criterium gedrag) 

cognitief (weten, kennen, begrijpen) 

conatief (willen) 

sociaal 

senso-motorisch (lichamelijke vaardigheden) 



Het programma vormt het geheel van op de student over te dragen 

kennis ("de stof")" De factor organisatie omvat alle regelingen 

rondom het programma en de daarbij horende toetsingsprocedures, 

het rooster alsmede de aan de student ten behoeve van zijn studie 
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ter beschikking'gestelde persoonlijke en materiele hulp (begeleiding, 

hulpmiddelen). Onder aanbieding wordt verstaan de wijze waarop gepoogd 

wordt de stof op de studenten over te dragen. Daarbij zijn weer 

onderscheiden: de docent met zijn individuele eigenaardigheden (zoals 

de door hem gehanteerde normen) en de methode, waaronder vooral de 

gekozen of overgeerfde didactische aanpak valt~ 

Onder het wijder milieu, valt all ere erst de factorengroep medestudenten. 

Hier is nog een onderscheid gemaakt tussen de contacten op studiegebied, 

zoals faculteitsverenigingen, en de vriendenkring, waaronder dan zowel 

de ·informele groeperingen, als de gezelligheids- en sportverenigingen 

vallent alle met hun eigen opvattingen en normen .. De rest van het wijder 

milieu is aangeduid als maatschappij; een verzamelbegrip voor alle nog 

niet genoemde sociale invloeden. Te onderscheiden zijn de fa.ilie: 

ouders, vrouw, verloofde; di'openbare mening; de pressiegroepen die 

trachten het onderwijssysteem via de universitaire of de landsoverheid 

te beInvloeden; de overheid tenslotte die het systeem beInvloedt via 

bijvoorbeeld voorschotten-stelsel en militaire dienst-faciliteiten 

(die overigens ook als "regelingen" kunnen worden beschouwd)" 

Elk van de genoemde factoren kan nog verder worden onderverdeeldo 

Zodra getracht wordt door middel van een onderzoek "vat" erop te krijgen, 

zal zo een onderverdeling in de regel ook plaats hebbenQ Het schema 

beoogt slechts de veelheid en verscheidenheid van milieufactoren, die 

bij analyse aan het licht komen, op overzichtelijke wijze weer te geven. 

Ook op de onderlinge afhankelijkheid van de factoren wordt hier niet 

verder ingegaano 

De factoren die door begrippen als "regelingen"9 "methode", "vrienden

kringll eodo, worden aangeduid, omvatten niet aIleen de rationele, 

formele opzet en bedoeling van de daarmee aangeduide verschijnselen, 

maar ook de informele werkelijkheid die daaromheen ontstaan is. Zo kan 

bijvoorbeeld formeel zijn bepaald dat wie voor een examen is gezakt, in 

aIle daartoe behorende vakken opnieuw moet worden getentamineerdo Maar 

informeel zullen vele docenten zich weten te herinneren of de kandidaat 

voor hun onderdeel al eens geslaagd wascen hun gedrag daarnaar bepaleno 
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Ook dient rekening ermee te worden g.houden, dat wellicht de wijze 

waarop .en regeling, een vak, of een persoon wordt ervaren 9 van groter 

betekenis kan zijn, dan de "objeetieve" kenmerken ervan en daarmee 

dikwijls niet samenvalto Ret gedrag van de studenten en de resultaten 

van het onderwijs zijn niet alleen een functie van objectieve "feiten", 

maar evenzeer van individuele of groepsgebonden perceptieso Als voorbeeld 

noemen wij aan de hoorcolleges voor een bepaald yak toegevoegde dis

cussiegroepen, die bedoelen het verwerken van de leerstof te vergemakke

lijken, maar die misschien gezien worden als een verzwaring van het pro-

gramma .. 

2. De factoren uit de hoofdklasse die in het schema als "kenmerken van 

de studenten" is aangeduid, bedoelen een beschrijving te geven van de

genen op wie de bovengenoemde milieu-factoren inwerken o Twee subklassen 

van psychologische aard worden genoemd: verstandelijke geschiktheid en 

persoonlijkheidsfactoreno 

Onder de verstandelijke geschiktheidsfactoren vallen de algemene intelli

gentie, waaronder het algemeen niveau der verstandelijke mogelijkheden 

wordt verstaan; de bijzondere begaafdheden, zoals ruimtelijk inzicht, ver

baal redeneren, numerieke begaafdheid; tenslotte de stand van de gemaakte 

vorderingen, die op een gegeven moment aanwezig zijn en waarop wordt 

voortgebouwd o 

Naast de verstandelijke geschiktheid staan de persoonlijkheidsfaetoren, 

die zijn onderverdeeld in een viertal subklasseno Onder studeerg.drag 

wordt verstaan het geheel van studeergewoonten (regelmaat 9 intensiteit e"d" 

dat de student heeft aangeleerd en gebruikto 

Onder persoonlijkheid in engere zin vall en de ttkarakterologische factoren" 9 

zoals temperament, introversie, eodoo Attitudes en motivatie du~den op 

relatief stabiele opvattingen, houdingen, op de graad en de inhoud van de 

toeleg .. De voorbijgaande toestanden zijn psychische of lichamelijke geste11 

heden van voorbijgaande aard, zoals angst, hoofdpijn en verliefdheid. 

30 De laatste klasse van factoren uit het onderwijssysteem is J_D ':'et 

schema aangeduid met de naam "resul taten" 0 Aan deze resul ta ten '_, i~1f: 

effectiviteit van Ooa" programma, organisatie en prestatie gel7lev(! 

kunnen - en moeten - wordeno Ret resulterend gedrag kan onder vier aspecten 

beschouwd woreen~ 
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Het cognitief gedras, dat blijk geeft van weten, begrijpen, kunnen 

hanteren. Heeft hij van de formule gehoord? Kent hij haar? Kan hij 

haar afleiden? Kan hij de problemen herkennen waarbij zij hem van nut 

kan zijn? 

Het conatief sedrag, dat verwijst naar de instelling en de motivatie, 

zoals b.v .. ten aanzien van wetenschappelijk bezig zijn, van accuraat 

willen zijn, de ambitie en carriere-aspiraties. 

Het sociaal gedrag, de wijze waarop de student zich in inter-persoonlijke 

situaties gedraagt: leidersohap, collegialiteit, "bedside mannersn .. 

Het senso-motorische gedrag, dat blijk geeft van verworven vaardighaden 

in boY. het microscoperen of het pipetteren .. 

Wil een onderwijssysteem, als in hat voorgaande in grote trekken ge

schetst t optimaal fUnctioneren, dan zullen de samenstellende factoren 

in eenzelfde richting moeten werkeno Deze richting zal niet alleen als 

gunstig moeten worden beschouwd maar ook als gunstig moeten zijn bewezen. 

Dat wil zeggen, dat 

1. Het programma de doelstellingen van het onderwijs moet expliciet maken. 

Wat niet tot de doelstellingen behoort, hoort ook niet in het programma 

thuis; wat daartoe wel behoort, dient ook in het programma te zijn 

opgenomen. 

2. Organisatie, aanbieding en alle milieufactoren dienen zo gunstig mogelijk 

te zijn .. Factoren waarvan is komen vast te staan dat ze de verwezenlijking 

van de primaire onderwijsdoeleinden, of, met behoud daarvan, het bereiken 

van het secundair doel (hoog numeriek rendement, tempo) in de weg staan 

moe ten worden omgebogen of geelimineerd" Als onderzoek bijvoorbeeld zou 

uitwijzen dat een bepaalde vorm van studiebegeleiding wel de ouderejaars 

van hun werk houdt, maar niet de jongerejaars vooruit helpt, dan moet 

die vorm van begeleiding worden afgeschafto 

3. De resultaten tenslotte zullen moeten worden vastgesteld in termen 

van het programma, en daarmee tevens in termen van de doelstelling, van 

het onderwijso Het geobserveerd gadrag moet worden vergeleken met hat gewens 

gedrag en wat dat laatste is, dient dus bekend te zijn. 

Van niet in het programma opgenomen wansan mag ook niet verwacht worden 

dat ze aan het einde van de rit vervuld zullen zijn .. Andersom moet van alle 

doelstellingen worden nagegaan of Ze ook gerealiseerd zijn, anders wordt het 

programma snel tot dode letter .. 



Niet duidelijk omschreven doelstellingen kunnen niet tot een duidelijk 

programma leiden en a fortiori niet op hun verwerkelijking worden ge

toetst. Als het bijvoorbeeld aan hen die onderwijsprogramma's opstellen 

niet duidelijk is, wat zij moeten verstaan onder Ifinzicht in de samenhang 

der wetenschappen" of onder "maatechappelijk verantwoordelijkheidsbesefn , 

dan mag ook niet worden verwacht, laat etaan geeist, dat de studenten 

daarvan (waarvan?) blijk zullen geven. 

Wanneer het gewenst gedrag weI expliciet gemaakt is en door de studenten 

wordt vertoond, zal - strikt genomen - nog moeten worden bewezen dat dit 

resultaat aan het onderwijs te danken is geweest. 

Hetgeen aIleen langs experimentele weg geschieden kane 

Het schema beoogt niet meer, dan de uitkomsten weer te geven van een eerste 

analyse van het onderwijssysteemo Het is zelfe bij benadering niet de weer

gave van onze kennis of onze verwachtingen ten aanzien van de werkelijkheid. 

Het is dus geen model. Immers grootte en richting van de invloeden die door 

de verschillende factoren gerepresenteerd worden, zijn niet aangegeven. 

Evenmin het verloop van de processen in de tijd en de daarbij optredende 

terugkoppelingen. Een voorbeeld van dit laatste: grotere toeloop van in

telligente studenten (kenmerken) zou hun kennis (resultaten) gunstig beIn

vloeden. Er zouden er dus meer voor een bepaald examen slagen. Informatie 

dienaangaande zou kunnen leiden tot verzwaring van het programma of scherper 

stellen van de normen (onderwijs-milieu). 

3. Voorwaarden voor onderzoek op het onderwijssysteem 

Onderzoek naar de werking van het onderwijssysteem eist, dat aan een twee

tal voorwaarden is voldaan. 

1. Onderzoekers dienen te besehikken over operationele definities voor aIle 

bij het onderzoek te betrekken factoren. Aldus: 

a. ondubbelzinnige beschrijvingen van de milieufactoren. Alles wat in het 

onderwijs en in het wijaer milieu aan releyants gebeurt, moet expliciet 

gemaakt, helder geformuleerd en praktisch vaststelbaar gemaakt worden. 

Ten aanzien van de organisatie-factoren zal het meestal niet moeilijk vall en 

aan deze eis te voldoeno Maar bij factoren-groepen als Udocent" en "methoden 

valt dat zwaarder. 

b. Voor de geschiktheids- en persoonlijkheidsfactoren moeten meetinstrumenten 

(tests) aanwezig zijn die meten wat zij beogen te meten (valide zijn) en dat 

op betrouwbare wijze doen. Ten aanzien van de geschiktheidsfactoren is het 

gemakkelijker aan deze eis te voldoen dan ten aanzien van de persoonlijkheids 

facto reno 
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c .. Ook voor de resultaten moeten valide en betrouwbaremeetinstrumenten 

aanwezig zijno Daaronder vallen bijvoorbeeld vorderingentests, objectieve 

examens. 

Ret construeren van de meetinstrumenten valt ook onder onderwijsresearch. 

Ret zal, waar ze niet al voorhanden zijn, steeds aan het experimenteel 

onderzoek dienen voora! te gaan .. 

Ret vaststellen van de doelstellingen van het onderwijs kan echter nooit 

de taak van onderwijsresearch zijn. Ret is een taak van fund~menteel belang; 

programma, didactiek en resultaten hangen er vanaf .. Bij het opzetten van 

nieuwe opleidingen moet daarom het expliciteren van de doelstellingen aan 

!1l! andere activiteiten voorafgaan .. Bij bestaande opleidingen moet de groei

ende praxis steeds opnieuw aan de doelstellingen - zoals die dan gelden -

getoetst worden. V~~r de onderzoekers zijn die doelstellingen daarna gegevens 

waarvan zijn kUDnen uitgaano 

Ret operationeel maken van de begrippen waarmee de factoren worden aangeduid. 

beoogt de verduidelijking ervan, maar heeft tevens een verarming tot gevolg .. 

Dat is de prijs die betaald moet worden voor de mogelijkheid zinvol en her

haalbaar onderzoek te doen. Deze verarming is overigens veelal slechts 

schijnbaaro Ret kan zijn dat iemand met de uitdrllkking neen goed stel hersens' 
" = meer bedoelt dan met de vaststelling "hetI Q op een bepaalde test is hoger 

dan 125 ft
• Maar het zal hem wel moeilijk vallen aan te geven waaruit dat 

meerdere bestaat. Lukt hem dat, dan kan daarvoor ook een test worden gemaakt. 

Een ander voorbeeld .. De uitdrllkking "ware aeademicus" kan in feite niets 

betekenen, als wij niet besehikken over een verzameling van duidelijk vast

stelbare gedragingen die ware academici wel of in meerdere mate vertonen; 

en die niet-ware academici en niet-academici niet of in mindere mate laten 

zien" 

2. Onderzoekers dienen te beschikken over de mogelijkheid, bepaalde factoreD 

naar believen te manipuleren en andere voor de duur van het onderzoek cons tan' 

te houdene 

Ten aanzien van de onderwijsfaetoren kan aan deze voorwaarde - althans in 

principe - veelal weI worden voldaan; aIleen de subklasse t1regelingen" valt 

moeilijk te manipuleren. 

De factoren uit het wijder milieu, die algemeen, maar misschien ten onrechte, 

geacht worden een grote invloed op het systeem te hebben, zijn ten behoeve 

van onderzoek slechts ten dele manipuleerbaar. Zodra getracht wordt, op 

grond van mogelijke uitkomsten van onderzoek de milieufactor bij te sturen, 

is weerstand te verwachten. 
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De factoren samengevat als kenmerken van de student en zijn ten behoeve 

van onderzoek en - in beperkte mate - ook voor de praktijk te manipuleren 

door voorlichting (zelf-selectie), selectie, studiebegeleiding, counseling 

en paychotherapie~ 

4.. Typen van onderzoek ,.' ' 

Het onderwijssysteem zal nooit in zijn geheel onderzocht kunnen worden. 

Daarvoor is het veel te complex. De urgentie van de vraagstellingen zal de 

onderzoekers dicteren welke factoren weI en welke niet in een bepaald onder

zoek worden betrokken" Die factoren worden dan nvertaald" tot operationele 

variabelen t die op hun onderlinge samenhang worden onderzocht" Ala ten 

aanzien van die samenhang tevoren, op grond van een onderwijskundige theorie, 

verwachtingen (hypothesen) zijn uitgesproken, hebben wij te doen met een 

toetsingsonderzoek, anders met een exploratief onderzoek. 

Een voorbeeld van het laatste is een onderzoek naar hat verband tussen 

studiebegeleiding en studieresultaten. Een voorbeeld van het eerste is het 

toetsen van de hypothese, dat studiebegeleiding meer effect heeft naarmate 

de studenten minder intelligent zijn. 

De variabelen worden ondergebracht in een "model", dat de weergave is van 

een door operationalisatie voor onderzoek gereedgemaakt gedeelte van hat 

totale systeem. 

In zulk een model noemen wij de variabelen, waarvan het effect wordt onder

zocht, de onafhankelijke variabelen; die waaraan dat effect wordt gemeten de 

afhankelijke varia belen. Meestal treden tussen deze beide typen variabelen 

nog andere op, intervenierende variabelen t die het verband tussen onafhanke

lijke en afhankelijke variabelen modificeren. Deze variabelen kunnen experi

menteel of statistisch constant gehouden worden, of naar de eisen van het 

onderzoek worden gevarieerd" 

Bij onderzoek naar onderwijs zullen meestal de milieufactoren 9 en daaronder 

vooral de onderwijsfactoren, de onafhankelijke variabelen leveren. Het 

voor de resultaten representatief geacht gedrag (criterium) wordt als af

hankelijke variabele gemeten. De aan de kenmerken der studenten ontleende in

tervenierende variabelen worden onder controle gehouden.. Als voorbeeld 

noemen wij het onderzoek naar het effect van geprogrammeerde instructie 

(onafhankelijke variabele uit de klasse "methodent!) op het wiskundig inzicht 

(afhankelijke variabele uit de klasse "resultaten"), bij studenten uit ver

schillende intelligentie-categorieen (intervenierende variabele uit de 

klasse "kenmerken van studenten")", 
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Bij andere onderzoekingen levert de klasse ukenmerken der studenten" 

het criterium. Voorbeeld: het effect van voorlichting ten aanzien van 

het verband tussen VHMO-cijfers en later studie-succes op de samenstelling 

van de eerstejaars-populatie. Dat het genoemde verband inderdaad bestaat, 

dient natuurlijk bewezen te zijn door een voorafgaand onderzoek van het 

eerstgenoemde type. 

Ook is het mogelijk aan factoren uit de klasse "kenmerken der studenten" 

variabelen te ontlenen die onafhankelijk gevarieerd worden. Zoals bij een 

onderzoek naar het effect dat selectie door een toelatingsexamen heeft op 

later studiegedrag. 

In een onderzoek worden dikwijls de metingen van de verschillende varia belen 

op verschillende tijdstippen verricht. Zo wordt de "stand der vorderingenU 

.!!! in v~rband gebrachtmet "studieresultaten" straks. 

Sinds enkele jaren bestaat aan de Technische -Hogeschool Eindhoven een 

groep die zich vrijwel uitsluitend bezighoudt met onderzoek naar de samen

hang van factoren uit het onderwijs-systeem en met het construeren van de 

voor zulk onderzoek nodige meetinstumenten, zoals attitude-schalen en 

gestandaardiseerde tentamens. 

Deze groep bestaat thans uit twee psychologen en een socioloog. De groep 

ontvangt opdrachten van de verschillende afdelingen van onderwijs en 

ontwikkelt - ook zelf initiatieven. Zij maakt een dankbaar gebruik van de 

electronische rekenfaciliteiten bij de onderafdeling der Wiskundeo 


