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VOOIWOOlU> 

Dit rapport bevat een besehrijving van een nieuw programmaonderdeel 

binne" de propedeuse van de afdeling Werktuigbouwkunde alsmede de 

eval\1atie ervan. 

In hoofdstuk 1 wordt ean besehrijving van het Habitusprojeet gegeven. 

hoofdstuk 2 bevat de evaluatie. 

Hlermee wordt een beeld geschetst van de mogelijkheid om 

beroepsorientatie in de beginfase van de studie vorm te geven. 

Mijn dank gaat uit naar de staf van het Habitusprojeet, te weten 

prof.dr. D.W. Vaags. ing. F.L. Langemeyer. P.J.J. Renders en in het 

bijzonder J. Gunsing, student-assistent, die behulpzaam waren bij de 

opzet en uitvoering van de evaluatie. 

De leden van de grOep Onderwijsresearch bedank ik voor hun critisehe 

kantte~eningen bij de eerste versie Van dit rapport en J. Vervoort 

voor baar secretariele ondersteuning. 



SAMENVATTING 

Beroepsorientatie in de propedeuse wordt binnen de afdeling Werktuig

bouwkunde vorm gegeven in bet Habitusproject, een nieuw onderdeel van 

bet P-programma. Uitgangspunt vormt de orientatie op de beroeps

praktijk als bijdrage aan de zelfselectie van studenten. 

Hiddels groepsonderwijs worden studenten in contact gebracbt met 

personen in de beroepspraktijk. 

De evaluatie van de feitelijke onderwijsuitvoering toont aan dat bet 

project aan zijn voornaamste doe len voldoet. Studenten doen kennis op 

over verschlilende beroepsmogelijkbeden en over samenwerken in groe

pen. De beroepsvoorkeur wordt na afloop van bet project duidelijker 

geformuleerd. 

Deelconclusies op het gebied van input, proces en productevaluatie 

leveren aanwijzingen op voor de staf om het project verder te 

optimaliseren. 
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SUMMARY 

Job orientation for mechanical engineering is the objective of the 

"Habitusproject",which is a new course in the first year curriculum. 

Orientation helps students to select their course of stud~ 

Students work in groups in order to gather information from 

mechanical engineers in industry. 

Evaluating the project showed that the main goals are being achieved 

because students become acquainted with various job options and they 

learn about working in groups.At the end of the project,students are 

able to formulate their preferences for a future job more precisely. 

Evaluation of the input,procedure and output of the project leads 

to valuable insights for the staff. 



1. BET HABlTUSPROJBCT I BBB BBSCHRIJVING 

1.1. De voorgesehiedenis 

Medio 1981 werd binnen de afdeling Werktuigbouwkunde (W) van de THE 

het nieuwe propedeuseprogramma 1982/83 vorm gegeven. Daarbij kwam naar 

voren dat op een of andere manier in de propedeuse zou moeten blijken 

of een student de juiste "Habitus" heeft om W-ingenieur te worden. oit 

idee werd voorgelegd aan de onderafdeling Wijsbegeerte en Maat

sehappijwetenseh~ppen (W & Mw) met de vraag of hieraan in een gepland 

blok servieeonderwijs uitwerking gegeven kon worden. Ket dit doe I werd 

in het najaar van 1981 een werkgroep gevormd van stafleden van W en 

W&K en ouderejaars studenten W. Het aangedragen idee. waarin de nadruk 

lag op de selectie van studenten met een juiste "Habitus". vormde het 

uitgangspunt voor verdere ideeenvorming en toetsing op uitvoerbaarheid. 

De werkgroep kwam tot de eonclusie dat het oorspronkelijke idee niet 

uitvoerbaar was op grond van de volgende overwegingen: 

- Oe propedeuse als geheel moet de grondslag vormen voor de selectie 

die door de opleiding wordt uitgevoerd. een beperkt onderdeel dat 

door een andere afdeling wordt verzorgd kan en mag deze funetie niet 

vervullen. 

- Oe Habitus van de werktuigbouwkundig ingenieur is niet eenduidig te 

omschrijven. de W-ingenieur bestaat namelijk niet, er zijn vele 

beroepsvarianten. 

Oit leidde tot aanpassing van het uitgangspunt, niet selectie maar 

orientatie werd centraal gesteld. Literatuur over studiekeuzeprocessen 

(Christiaanse e.a., 1981) en studie staken en vertraging (Buis, 1979) 

wees erop dat het proees van studiekeuze niet stopt bij aanvang van de 

studie. De ervaringen van het eerste studiejaar worden gebruikt voor 

bevestiging c.q. herziening van de eerder gemaakte keuze. 

Hoewel orientatie in de genoemde literatuur opgevat werd als orien

tatie op de studie yond de werkgroep dat in een beroepsgerichte oplei

ding als Werktuigbouwkunde ook orientatie op de latere beroepsuit

oefening een bijdrage kon leveren aan het proces van studiekeuze. Het 

bestaande propedeuseprogramma werd daarbij gezian als ean orientatie 

op de verdere inhoud en vorm van de studie, de ontbrekende beroeps-

orientatie zou in een ttHabitusprojectU kunnen plaatsvinden. 
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Onderzoek bij de generatie 1981 (Habraken. 1983) bevestigde de ver

onderstelling dat studenten bij aanvang van de studie geen of nauwe

lijks een beeld hebben van de beroepsmogelijkheden. Hierin trad geen 

duidelijke verandering op na een jaar studie. 

Het ontwerp voor het nieuwe propedeuseprogramma dat met ingang van het 

studiejaar 1982 zou starten bevatte ook geen onderdelen waarin 

beroepsorientatie expliciet aan de orde kwam. Als de afdeling ernaar 

wilde streven studenten op te leiden die minimaal in een van de 

beroepsvarianten goed zouden kunnen functioneren. dan moesten studen

ten volgens de werkgroep kennis maken met de verschillende beroeps

varianten. Dit a1s voorwaarde voor het ontwikkelen van affiniteit en 

kwaliteit voor een of meerdere beroepsvarianten. 

Dit nieuwe uitgangspunt betekende overigens niet dat de selecterende 

functie totaal vergeten werd. 

Onderwijs gericht op de beroepsorientatie zou een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren aan de zelfselectie van de student. Op grond van infor

matie over de mogelijke beroepsvarianten kan de student bewuster 

besluiten nemen over het a1 dan niet voortzetten van de studie. 

1.2 De doelen van het project 

Uitgaande van de globale onderwijsdoelstelling beroepsorientatie zijn 

voor het Habitusproject de volgende leerdoelen gefo~uleerd: 

- Kunnen omschrijven van de verschi11ende beroepsvarianten binnen de 

werktuigbouwkunde 

- De verbanden kunnen aangeven tussen verschillende beroepsvarianten 

- Kunnen aangeven van interesse/voorkeur voor bepaalde beroeps-

varianten. 

Terwijl deze drie doelen direct verband houden met de beroeps

orientatie zijn vier doelen toegevoegd die er indirect verband mee 

houden. Ze hebben betrekking op belangrijke vaardigheden die men in de 

praktijk nodig heeft. niet gebonden aan een specifieke beroeps

uitoefening: 



- Kunnen werken met onvolledige informatie 

- Op creatieve wijze, gebruik makend van bestaande kennis, oplossingen 

bedenken voor problemen m.b.t. informatieverzameling. 

- Helder formuleren 

- Kunnen aangeven welke vaardigheden van belang zijn voor samenwerken 

in een groep 

1.3. De onderwijsopzet 

Na vaststelling van de doelen van het project is een onderwijsopzet 

gemaakt die hier in grote lijn wordt beschreven, waarna de kern

begrippen uit deze omschrijving nader worden toegelicht. 

Aan de hand van een beroepsveld (1) gaat een groep studenten (2) op 

zoek naar informatie (3) over de verschillende functies 

Iberoepsvarianten (4) die W-ingenieurs vervullen, en worden relaties 

(5) tussen deze functies onderling bestudeerd. Binnen een groep worden 

subgroepen (6) gevormd die zich richten op een of meerdere beroeps

varianten. De verzamelde Informatie wordt in de totale groep besproken 

en verwerkt tot een eindpresentatie (7). Ben groep studenten wordt 

begeleid (8) door een ouderejaars student. De studenten worden na 

afloop Individueel beoordeeld (9). Vanwege het experimentele karakter 

wordt het gehele project ultgebreid geevalueerd (10). 

(1) Het beroepsveld 

Om te voorkomen dat studenten zouden "verdwalentt werd voor elke 

groep een beroepsveld aangegeven om als kapstok te dienen. 

Voorbeelden van deze beroepsvelden zijn: Computer aided 

design/Computer aided manufacturing (CAD/CAM); Robotica; rall

transport. In de voorbereidingsfase werden 10 beroepsvelden door 

de staf beschreven, in overleg met de begeleiders. Vanwege de 

beperkte tijd die voor het project was uitgetrokken, werden deze 

beroepsvelden toegewezen aan de groepen. 
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(2) Groep studenten 

De studenten werden ingedeeld in groepen van ± 18 studenten. Het 

practicumrooster, waarin het project moest passen en de beschik

baarheid van maximaal 10 studentassistenten waren hierbij de 

belangrijkste overwegingen.De uiteindelijke groepsgrootte was 

ongeveer 15 doordat een aantal studenten al was gestopt met de 

studie voor aanvang van het project (3e trimester). 

(3) Informatie 

Zoals in 1 a1 is beschreven werd de groep gerieht op een beroeps

vdd. Dtt beroepsve1d was vooraf enigszins in kaart gebraeht door 

de staf en de begeleider. Ket name was a1 nagegaan wie er binnen 

en buiten de TH te benaderen zouden zijn als informant. Aan deze 

personen was vooraf al gevraagd of zij wilden meewerken aan ge

sprekken met studenten. De groep moest zelf de definitieve af

spraken maken. 

(4) De beroepsvarianten 

Zoa1s uit de doelstel1ingen b1ijkt was de kern van het project de 

beroepsorientatie. 

Nu is het mogelijk op versehil1ende manieren naar de beroeps

praktijk te kijken. De beroepspraktijk is bijvoorbee1d in te delen' 

naar beroepsvelden (zie (1», waarbij het object centraal staat. 

Ingenieurs werken dan in de machinebouw. vervoerstechniek etc. 

In het project is echter gekozen voor een andere benadering die we 

de beroepsvariantenmethode noemen. Binnen beroepsvelden waarin 

W-ingenieurs werkzaam zijn kan iets gezegd worden over hun fune

tie. Een W-ingenieur houdt zich bijvoorbeeld bezig met ontwerpen 

of met de vervaardiging of met de commereiele kant van productie. 

In de voorbereiding zijn door de staff op grond van informatie van 

verschillende vakgroepen binnen de afdeling W., aeht beroeps

varianten onderscheiden. nl. 

De ingenieur die fundamenteel theoretiseh werkt. Hij stelt de 

mathematisehe formuleringen op of ontwikkelt de fysische model

vorming. die bij het werktuigkundig onderzoek- • ontwikkel- of 

ontwerpwerk nodig zijn. 



De ontwerpingenieur/ontwikkelingenieur verenigt wensen van de 

opdraehtgever en mogelijkheden van de werktuigbouwkunde tot een 

eoncreet uitvoerbaar en economisch ontwerp. Hij zoekt naar de 

optimale werking van de funeties van werktuigen. 

De ingenieur die belast is met het vervaardigingsproees, zoekt 

naar middelen en werkwijzen waarmee producten zo goed, effi

cient en economisch mogelijk kunnen worden vervaardigd. 

De ingenieur die als commercieel technieus eontacten met 

afnemers onderhoudt of als inkoopingenieur met leveraneiers. 

Bij de overdraeht van de te leveren produeten is weten

sehappelijke kennis vereist. 

ZO kan de ingenieur ook werkzaam zijn in funetionele seetoren, 

waarbij hij verantwoordelijkheid draagt voor nazorg van 

geleverde producten (service ingenieur) of voor de goede staat 

van het gehele produetieapparaat (de onderhoudsingenieur) 

verantwoordelijk is. 

De ingenieur. die betrokken is bij het ontwerp en bouw van 

grotere installaties als raffinaderijen, brouwerijen e.d. en 

die men projeetingenieur noemt. 

Ben afgestudeerd ingenieur is ook bevoegd. indien hij daarvoor 

de aantekeningen heeft gehaald, les te geven aan het VWO of 

HBO, of kan werkzaam zijn in een van de wetenschappelijke 

instituten (meestal een van de TH·s). 

De ingenieur die deel uitmaakt van het management van een 

productiesysteem. 

Deze funeties of weI beroepsvarianten werden algemeen omschreven en 

aan de studenten voorgelegd. behalve de management funetie. Pas 

afgestudeerde W-ingenieurs komen daarin niet tereeht, vandaar dat 

we deze variant niet teveel aandaeht wilden geven. Het stond de 

groepen overigens vrij deze variant in hun werk te betrekken. De 

groepen hadden als taak binnen het gegeven beroepsveld de beroeps

varianten op te sporen. 
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(5) Onderlinge verbanden 

Naast informatie over de functies of beroepsvarianten werd ge

vraagd naar de onderlinge verbanden. Wat heeft bijvoorbeeld een 

ontwerp/ontwikkelingsingenieur te maken met een vervaardigings

ingenieur? 

(6) Subgroepen 

Vanwege de grootte van de groepen en de beperkte tijd. werden 

subgroepen gevormd op grond van de voorkeur van studenten voor een 

of meerdere functies. Deze subgroepen zochten informatie betref

fende hun functie/variant en speelden die door naar de tot ale 

groep. 

(7) Eindpresentatie 

Aan het einde van het project werd van iedere groep een eind

product verlangd in de vorm van posters. Deze moesten de gevonden 

informatie over de beroepsvarianten en hun verbanden bevatten. De 

groepen hadden de vrijheid deze posters aan te vullen met audio

visueel materiaal (foto's, dia. video, voordracht>. 

(8) Begeleiding 

De studentassistenten die de groepen begeleidden werden vooraf 

getraind. In die training kwamen naast de doelen en de algemene 

organisatie, zaken aan de orde als: hoe start je de groep. wat 

voor groepsprocessen kunnen er spelen en hoe ga je er mee om. 

ledere studentassistent koos een beroepsveld en werkte de infor

matie over dat veld vooraf door. Daarnaast was door de staf een 

begeleidersdraaiboek geschreven dat als hulpmiddel kon dienen bij 

de planning en uitvoering van het project. Tussentijds werden 

bijeenkomsten van begeleiders belegd om de gang van zaken door te 

spreken. 



(9) Beoordeling 

De beoordeling van de individuele studenten bestond uit 3 boofd

punten. naast de verplicbte aanwezigbeid. 

a) bet functioneren in de groep 

b) de kwaliteit van de eindpresentatie 

e) de toets 

ad a) van de begeleider werd gevraagd aan te geven voor iedere 

student of bij zicb voldoende of onvoldoende bad ingezet en 

gemaakte afspraken was nagekomen. 

ad b) 2 externe beoordelaars gaven bun mening over de eind

presentatie. qua inboud en vorm op 4 aspecten 

ad c) elke student nam deel aan een individuele toets waarin 

gevraagd werd naar de kennis op bet gebied van de beroepsvarianten 

en bun verbanden. Tevens werd gevraagd naar de kennis op bet 

gebied van samenwerken in groepen. 

Per student werd een eindbeoordeling uitgesproken in voldoende of 

onvoldoende. studenten die een onvoldoende scoorden konden of een 

aanvullende opdracbt uitvoeren of bet project overdoen. 

(10) Evaluatie 

Parallel aan de voorbereiding van bet project werd een evaluatie

plan ontworpen. Oit beeft een gunstig effect gebad op de onder

wijsopzet. Het gevaar steeds nieuwe. belangrijke en interessante 

doelen toe te voegen aan een onderwijsonderdeel van beperkte 

omvang werd biermee bezworen. Het evaluatieplan beeft in deze een 

positief remmende functie gebad. Via vragenlijsten, groepsinter

views, logboekverslagen en gesprekken met begeleiders werden geg

evens verzameld om bet gebeel te evalueren. 

Hierbij werd uitgegaan van drie boofdvragen: 

1. vorman de randvoorwaarden en de voorzieningen gunstige condi

ties voor de projecten (input-evaluatie)? 

2. draaien de projecten volgens de bedoelde opzet en maken de 

studenten de leerprocessen door die bedoeld zijn 

(proces-evaluatie)? 

3. komt uit de projecten wat ervan verwacbt wordt 

(product-evaluatie)? 

13 
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Een vooronderzoek bij de generatie 81/82 leverde ondersteuning voor 

het belang van het project en diende als vergelijkingsmateriaal bij 

vraag 3. Een verslag van het evaluatieonderzoek voIgt in hoofdstuk 2. 



2. DE EVALUATIE VAN BET HABITUS PROJECT STUDIEJAAR 1982/1983 

2.1. Inleiding 

Zoals aan het einde van het vorige hoofdstuk a1 is aangegeven, rieht 

de evaluatie zich op drie hoofdvragen. Deze vragen zijn vertaald in 

een aantal specifieke vragenen voor aanvang van het project zijn op 

grond hiervan de volgende evaluatie-instrumenten ontwikkeld: 

- evaluatievragenlijsten 

- logboeken 

- tussentijds begeleidersoverleg 

- groepsinterviews 

- eindtoets 

- beoordeling eindpresentatie 

Bij aanvang van de projeeten hebben de begeleiders twee vragenlijsten 

aan studenten voorgelegd (zie bijlage 1. en 2.). Hiermee werden data 

verzameld over kennis, voorkeur en meningen van studenten. Deze vragen 

zijn ook weer gesteld na afloop. om op die manier na te gaan wat de 

effeeten van het Habitusprojeet zijn geweest (bijlage 3. en 2.). 

Tijdens het projeet heeft elke groep een logboek bijgehouden en zijn 

twee voortgangsbesprekingen gevoerd met de begeleiders. Aan het einde 

van het project werden aIle projeetgroepen bezocht door de staf en 

werd een groepsinterview gehouden (bijlage 4.). De gegevens van de 

individuele eindtoets (bijlage 5.) en van de beoordeling van de eind

presentatie hebben ook als informatiebron gediend. 

In de hiervolgende paragrafen worden de gegevens uit deze informatie

bronnen herleid tot de drie hoofdvragen. Vergelijkingen van gegevens 

met gegevens uit eerder onderzoek en uitsplitsingen naar vooropleiding 

(YWO-HTS) of specifieke projectgroep worden vermeld voor zover dit 

interessant is. 

15 
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2.2. Inputevaluatie 

Bij dit onderdeel van de evaluatie wordt de aandacht gericht op de 

randvoorwaarden en voorzieningen. De vraag is of gunstige condities 

geschapen zijn voor het project. Het antwoord op deze vraag valt 

uiteen in vier onderdelen, te weten tijdsbesteding, honorering in 

studiepunten, materiele en onderwijskundige voorzieningen. De onder

wijskundige voorzieningen omvatten de relatie project-doelen. de 

schriftelijke informatie en de gebruikte beroepsvelden. 

Tiidsbestedin& 

Voor het Habitusproject zijn totaal 32 uren beschikbaar waarvan 24 

contacturen. uit de groepsinterviews komt naar voren dat men de tot ale 

tijdsbesteding redelijk vindt. De vragenlijst na afloop levert gemid

delde bestedingsuren op van ongeveer 26 uren voor bijeenkomsten en 7 

uren voor extra inspanningen. De meningen van studenten over de ideale 

tijdsduur verschillen nogal. 41~ wil de huidige tijdsbesteding hand

haven, 40~ wil vermindering van de tijdsbesteding en 18~ wil graag 

uitbreiding van de tijd. De wens om de tijd in te korten hangt waar

schijnlijk samen met het probleem dat bij de huidige opzet de laatste 

bijeenkomsten in de tentamenperiode vallen. De suggestie om het pro

ject gedeeltelijk op te schuiven naar het 2e trimester ondervindt veel 

bijval in de groepsinterviews. Studenten geven ook aan dat de tijdsbe

steding in de beginfase inefficient is, met name doordat afspraken met 

deskundigen moeilijk te plannen zijn op korte termijn en meestal niet 

op de middagen van het project vallen. Door het project eerder te 

starten zou de tentamenperiode van het 2e trimester benut kunnen wor

den voor het maken van goede afspraken. Door sommige studenten en 

begeleiders wordt de eindfase van het project, het werken aan de eind

presentatie, als inefficient gezien. 



Honorering in studiepunten 

In de vragenlijst aan bet einde van bet project is ook gevraagd of 

studenten de bonorering in studiepunten reeel vinden. uit opmerkingen 

bij deze vraag blijkt dat veel studenten niet weten wat bet aantal te 

verdienen studiepunten voor een trimester of jaar is. 5?l van de 133 

studenten geeft aan de bonorering goed te vinden. 19~ onvoldoende en 

eveneens 19~ meer dan voldoende. l~ bad geen mening. 

Kateriele voorzieningen 

Uit de groepsgesprekken komen weinig opmerkingen naar voren over de 

materiele voorzieningen (ruimten e.d.). Voor bet logboek wordt gesug

gereerd een losbladig systeem te kiezen (gemakkelijk aan te vullen). 

Onderwijskundige voorzieningen 

Over de onderwijskundige voorzieningen worden via de groepsinterviews 

en de vragenlijst verscbil1ende opmerkingen gemaakt. Deze worden bier 

in drie punten besproken n1. de relatie project-doelen. de bescbikbaar 

gestelde scbriftelijke informatie en de bruikbaarbeid van de 

beroepsvelden. 

Relatie project-doelen 

Op de vraag of bet project gericbt was op bet realiseren van de doelen 

antwoordt 31~ met ja, 61~ met enigszins en 8~ met nee. 

uit de toelichtingen op deze antwoorden valt op te maken dat de orien

terende doelstellingen (beeld van de beroepspraktijk, interesse na

gaan) en de doelstelling m.b.t. het leren samenwerken redelijk tot 

goed uit de verf komen. 

De doelstel1ingen die met probleemoplossen samenbangen (probleem

formulering, creatief oplossen van problemen, werken met onvolledige 

informatie) worden dikwijls als niet gerealiseerd aangemerkt. 

Dat het Habitusproject met name een bijdrage levert aan de beroeps

orientatie blijkt ook uit de vraag naar de mogelijkbeden tot beroeps

orientatie in bet totale P-programma. Tabel I bevat een vergelijking 

tussen twee generaties studenten. waarbij de studenten die het 

Habitusproject bebben gedaan na afloop veel positiever zijn over de 

orientatiemogelijkheden. In de toelicbting op deze vraag noemen 50 

studenten bet Habitusproject als belangrijke informatiebron. naast 

andere onderdelen van de studie (zie tabel 2.). 

17 
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Tabel 1.: Beroepsorientatiemogelijkheden in het programma; 

vergelijking generatie 81/82 en 82/83 (percentages) 

orientatie 

mogelij kheden 

geen 

te weinig 

voldoende 

ruim vo1doende 

niet ingevuld 

n 

generatie 

81/82 
)I( 

8 

54 

33 

5 

131 

generatie 

82183 

voor Habitus 

10 

49 

36 

5 

132 

)I( gemeten aan het einde van het jaarprogramma 

generatie 

82183 

na Habitus 

1 

37 

52 

9 

2 

133 

Tabe1 2.: Genoemde voorbeelden van orienterende onderde1en van 

het propedeuse programma 

onderde1en 

Habitusproject 

Practica 

Colleges/vakken algemeen 

Excursies 

Productietechniek 

ontwerpen (college/oefening) 

aanta1 ma1en genoemd 

50 

13 

16 

13 

9 

11 

Totaal aantal studenten dat voorbeelden noemde 97 
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Sehrifteliike informatie 

De verstrekte schriftelijke informatie werd in de groepsinterviews als 

enigszins versnipperd gekenmerkt. Sommige studenten opperden de suggestie 

om een inleidend college te houden ter verduidelijking van het doe 1 en de 

werkwijze van het Habitusprojeet. 

Bruikbaarheid van de beroepsvelden 

De beroepsvelden lenen zich niet allemaal even goed voor het ontdekken 

van de verschillende beroepsvarianten (zie bijlage 6). Hoewel maar een 

beperkt aantal studenten hierover opmerkingen maakt blijkt uit de beoor

deling en uit de gesprekken met begeleiders dat er hogere eisen gesteld 

moeten worden aan de onderwerpen. 

De voorbereiding m.b.t. de interne en externe informanten verdient ook 

aandacht. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Conclusies 

- De tijdsbesteding handhaven op ongeveer 32 uur, maar de program

mering veranderen. Beginnen in het 2e trimester. 

- Sehriftelijke informatie in een pakket onderbrengen en niet staps

gewijs verstrekken. Kogelijk in een eerste algemene bijeenkomst de 

doelen en werkwijze mondeling toe1iehten. 

- de doelstellingen nogmaals critisch doornemen en nagaan of aIle 

doelstellingen binnen dit project moeten worden gerealiseerd. Zo ja. 

dan zal de opzet moeten worden gewijzigd, aangezien nu bepaalde 

doelstellingen door studenten als niet gerealiseerd worden 

gekenmerkt. 

- het Habitusproject heeft volgens studenten een functie in de 

beroepsorientatie (vgl. conclusies bij 2.4.>, De onderwerpen ver

dienen echter bijstelling. 

Inefficiente tijdsbesteding in de eindfase van het project, bij het 

maken van de posters, is een punt van aandaeht bij de voorbereiding 

van de begeleiders. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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2.3. Procesevaluatie 

In dit deel van de evaluatie wordt een antwoord gegeven op de vraag of 

de bedoelde opzet gerealiseerd wordt en studenten de veronderstelde 

leerprocessen doormaken. Ais informatiebronnen dienen de groepsinter

views, logboeken en voortgangsgesprekken met begeleiders. Achtereen

volgens wordt aandacht geschonken aan: het verloop van het project. de 

sfeer. de begeleiding en de leerprocessen. Daarna volgen enkele 

conclusies. 

De start van het project is voor veel groepen wat moeizaam geweest. 

Ken heeft achteraf het gevoel tijd te zijn verloren. de bedoeling was 

niet altijd even duidelijk. Sommige groepen hebben in het begin (te) 

veel nadruk gelegd op de technische aspecten van het onderwerp. 

Begeleiders vonden de startfase moeilijk omdat er weinig initiatief 

uit de groepen zelf kwam. Vooral in groep 4, waar na enige bijeen

komsten een nieuwe begeleider kwam (vanwege afstudeerbezigheden van de 

eerste begeleider), was de groep erg afwachtend. 

Door een andere introductie. bijvoorbeeld een inleidend college voor

af, zou iets van de onduidelijkheid worden weggenomen. Dat groepen 

studenten in het eerste jaar dan vol initiatief. vrijwel zelfstandig 

aan de slag gaan valt echter te betwijfelen. Gezien hun onderwijs

ervaringen tot op dat moment zijn studenten toch tamelijk consumptief 

ingesteld. Begeleiders zullen daar in de komende trainingen op voor

bereid moeten worden. 

Over de onderwerpen is in 2.2. al een en ander vermeld. Ket name de 

slechte bereikbaarheid van informanten heeft bij sommige groepen een 

grote invloed gehad op de planning. Telefonische afspraken maken met 

interne en externe deskundigen was soms voor de studenten een 

probleem. het vereist een goed inzicht in wat het Habitusproject 

beoogt en dat ontbrak nogal eens. Bezoeken aan externe informanten 

moesten vaak buiten de projecttijden worden geregeld en worden 

gepland, veronderstelde informatie was soms niet te vinden. Dit 

betekende herhaaldelijke bijstelling van de planning. Bij enkele 

groepen was de informatieuitwisseling tussen subgroepen gebrekkig. 

Toch zijn deze problemen in de groepen redelijk soepel opgelost. 

naarmate het project vorderde werden studenten enthousiaster. 



De sfeer was, na de startfase, in aIle groepen goed te noemen. De 

eindpresentatie werd zeer goed verzorgd, aIle groepen hadden buiten de 

verpliehte posters nog extra presentaties in de vorm van dia's, video

produeties of korte voordraehten. 

In de toekomst zal eehter weI duideIijker aangegeven moeten worden 

welke producten beoordeeid worden en welke niet. Dit om te voorkomen 

dat groepen (te) veel tijd steken in produeten die niet onder de 

beoordeling vallen. 

De begeleiding wordt in de groepsinterviews steeds positief beoor

deeld. Begeleiders zelf vinden echter dat het moeilijk is de groep 

aetief te krijgen. eigen initiatief te laten tonen. 

Wat betreft de veronderstelde leerprocessen die studenten doormaken is 

niet veel op te maken uit de eerder genoemde bronnen. Het project is 

van een korte duur, vandaar dat dit punt behandeld wordt bij 2.4., de 

produetevaluatie. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Conelusies 

- De begeleiders moeten nog meer voorbereid worden op het aetiveren 

van een passieve groep. 

- Duidelijke informatie vooraf over doel. opzet en eindbeoordeling van 

het project (zie ook conclusies bij 2.2.>. 

- Heer aandaeht voor het benaderen van deskundigen in de training van 

begeleiders. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&.&&& 
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2.4. Productevaluatie 

Dit onderdeel van de evaluatie is gericht op het beantwoorden van de 

vraag of het project leidt tot de verwachte uitkomsten. Deze verwach

tingen. neergeIegd in de doelen, komen hier in een reeks vragen aan de 

orde. 

Bij beantwoording van deze vragen worden eventuele verschillen tussen 

groepen en/of tussen studenten met verschillende vooropleidingen 

(HTS-VWO) meegenomen. De paragraaf is opgebouwd uit vier onderdelen. 

Deel 1 is gewijd aan de toename van kennis/inzicht en cognitieve vaar

digheden. Deel 2 betreft de beroepsinteresse, deel 3 de samenwerking, 

terwijl in deel 4 de beoordeling aan bod komt. Bijlage 8 be vat uit

splitsingen naar projectgroepen. De belangrijkste informatiebronnen 

(evaluatievragen. beoordelingsvragen) treft men aan in bijiage 1 tIm S. 

2.4.1. Kennis/inzicht en vaardigheden m.b.t. de beroepsmogelijkheden 

Ais eerste globale controle op de toename van kennis over de beroeps

mogelijkheden nemen we de meningen van studenten. Zowel voor als na 

het project hebben studenten aangegeven in hoeverre ze een beeld van 

de beroepsmogelijkheden hebben. Tabel 3. geeft hiervan een overzicht. 

Naast de gegevens van generatie '82 zijn ter vergelijking de gegevens 

van de vorige generatie opgenomen. Na afloop van het Habitusproject 

geeft 20~ van de studenten aan een duidelijk beeld te hebben van de 

beroepsmogelijkheden. een toename van 8~ t.o.v. de start van het 

project .Hoewel HTS-ers aangeven een duidelijker beeld te hebben is de 

toename vergelijkbaar (Tabel 3a). Dit is geen geweldige toename te 

noemen. Op grond hiervan zou men zich kunnen afvragen of de inspan

ningen voor het project weI terecht zijn. Kijken we echter naar de 

feitelijke toename in kennis van de beroepsmogelijkheden, dan zien we 

een heel ander beeld. 



Tabel 3.: Beeld van de beroepsmogelijkheden aan begin (BP) en 

einde (EP) van de propedeuse voor de generaties 81 

en 82 

(percentages) 

1981 (n=123) 

Beeld BP** 

niet/nauwelijks 54 

enigszins 39 

duidelijk 7 

EP 

12 

77 

11 

Generatie 

1982 (n=133) 

BP** 

34 

59 

6 

VH* 

17 

71 

12 

* extra meting bij aanvang van het Habitusproject, begin 

trimester 3. 

EP 

14 

66 

20 

** retrospectief: studenten hebben achteraf hun mening hierover 

gegeven, tegelijk met de volgende meting. 

Tabel 3a: Beeld van de beroepsmogelijkheden aan begin (BP) en 

einde (EP) van de propedeuse generatie 82. 

uitgesp1itst naar vooropleiding (percentages) 

VWO (n=109) HTS (n=16) 

Beeld 

BP** VH* EP BP** VH* EP 

niet/nauwelijks 38 17 14 6 6 6 

enigszins 62 75 71 56 56 50 

duidelijk 1 8 16 38 38 44 

* voor Habitus 

** zie tabel 3 
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Aan het einde van het project zijn studenten namelijk veel beter in 

staat om de verscbillende beroepsvarianten te omscbrijven dan voor bet 

project (zie tabel 4). Terwijl studenten vooraf nog niet tot gemiddeld 

een omschrijving van een variant komen, kan men na afloop gemiddeld 

bijna zes varianten aangeven. Kennis van varianten is bij de studenten 

dus sterk toegenomen en voldoet aan de gestelde minimumeisen (maer dan 

drie varianten). De omschrijvingen van varianten werden gemaakt op 

grond van een korte beschrijving van een fictief bedrijf (zie bijlagen 

1 en 5). 

Tabel 4: Aantallen matige tot goede 

omschrijvingen per beroepsvariant 

voor en na het Habitusproject 

(n=133) 

_beroepsvarianten voor na 

fundamenteel 8 117 

ontwerp/ontwikkel 36 116 

vervaardiging 19 114 

eommercieel 8 110 

serviee/onderhoud 3 98 

project 3 84 

docent 0 92 

manager 2 19 

anders 0 29 

Totaal 79 719 

gemiddeld 0,6 5,9 



Dat de studenten ook de vaardigheid hebben ontwikkeld om een (welis

waar gefingeerde) praktijksituatie te kunnen analyseren blijkt uit de 

verbanden die gelegd zijn tussen de opgesomde beroepsvarianten (Tabel 

5). Dit was een vraag in de eindbeoordeling. Gemiddeld werden meer dan 

4 redelijk tot goed omsehreven verbanden genoemd. een resultaat dat 

gezien de beoordelingsnorm (3 of meer verbanden is een voldoende) goed 

te noemen is. Opvallend is het grote aantal verbanden waarin de ont

werper een rol speelt. 

Overigens blijken op dit punt de studenten met een HTS-opleiding ge

middeld iets lager te seoren dan de studenten met een VWO-opleiding 

(gemiddeld 3.6 resp. 4.3 verbanden). 

Tabel 5.: Aantal omschreven verbanden tussen varianten 

(uitgezonderd foute omschrijvingen) door 133 studenten 

beroepsvarianten 1 2 3 4 5 6 8 tot 

1. fundamenteel 

2. ontwerp/ontwikke1 85 85 

3. vervaardiging 8 90 98 

4. commercieel 10 61 39 110 

5. service/onderhoud 14 51 26 17 108 

6. project 1 15 10 15 41 

7. docent 16 5 12 2 9 9 53 

8. manager 1 3 3 1 1 9 

9. anders 13 14 4 2 4 1 38 

Totaal 135 238 101 41 12 14 1 542 
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2.4.2. Is de interesse in de beroepspraktiik verdiept? 

Ter beantwoording van deze vraag kijken we in eerste instantie naar de 

antwoorden van de studenten op de ultspraak "Hijn interesse voor het 

beroep van W-ingenleur is door het Habitusproject toegenomen"., die na 

af100p aan studenten ward voorge1egd. 2~ van de studenten was bet 

niet eens met de uitspraak. 52~ van de studenten was het eens metdeze 

uitspraak (de tabe1 6). De HTS-studenten waren minder posiUef dan de 

VWO-ers zoals in tabel 6 te zien is. Verder wijkt op dit punt projeet

groep ,. sterk af van de rest (de bijlage 8, punt 7). Achteraf gezien 

is de manier van seoren op deze vraagnogal ongelukkig gekozen. De 

antwoordcategorieen (zeer) mee oneens en geen mening kunnen op ver

schillende manieren worden geinterpreteerd. Biet duidelijk is of de 

interesse is afgenomen of gelijk gebleven en bet was interessant 

geweest deze gegevens ook te hebben. 

Tabel 6.: Toename van interesse in de beroepspraktijk door 

het Habitusproiect. Antwoorden op de uitspraak: nHijn 

interesse voor het beroep van W-ingenieur is door het 

Habitusproieet toegenomentt 

(in percentages). 

Antwoordcategorieen VWO (n=109) HTS (n=16) Totaal (n=133)* 

zeer mee oneens 5 13 5 

mee oneens 16 31 17 

geen mening 23 31 26 

mee eens 53 25 48 

zeer mee eens 4 4 

* naast VWO of HTS vooropleiding zijn er 8 studenten die van een 

andere afdeling zijn overgestapt. 



Het bestaan van een feitelijke beroepsvoorkeur bij studenten is 

zowel voor als na bet project nagegaan. Tabel 7. geeft een over

zicht. Ter vergelijking zijn gegevens opgenomen over de generatie 

t81. Ook is gevraagd aan studenten om aan te geven of er een 

beroepsvoorkeur bestond toen ze aan de studie begonnen (en zo ja 

welke). uit tabel 7. valt op te maken dat bij generatie '81 

nauwelijks verscbi1 bestaat tussen de begin- en eind- situatie 

(einde p- fase). De belft van de studenten heeft geen beroeps

voorkeur. Bij de generatie '82 is dit aantal bij het begin van de 

studie ongeveer even groot maar aan het einde van het 2e trimester 

is het tot 42~ gedaald en na het Habitusproject tot 29~. Op dat 

moment geeft 69~ van de studenten aan, een beroepsvoorkeur te 

bebben. Deze toename hangt niet alleen samen met bet Habitus

project, maar ook met de rest van het nieuwe p-programma. In tabel 

7a is te zien dat bijna a1le HTS-ers vanaf de start van de studte 

a1 een beroepsvoorkeur hadden in tegenste1ling tot de YWO-ers. 

Tabel 7.: Het bestaan van een beroepsvoorkeur aan begin en 

einde van de propedeuse voor de generaties 81 en 82 

(in percentages) 

Beroepsvoorkeur seneratie 81 seneratie 82 

BP** EP BP** w* gp 

ja 23 24 26 26 35 

enigszins 20 26 22 31 34 

nee 57 50 51 42 29 

niet ingevuld 2 1 2 

n** 131 131 133 133 133 

* voor de start van bet project 

** gecorrigeerd voor uitvallen. 
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Tabe1 7a.: Beroepsvoorkeuren uitgesp1itst naar voorop1eiding 

VWO en HTS (in percentages) 

Begin Propedeuse** V~~r Habitus* Einde Propedeuse 

Voorkeur VWO HTS VWO HTS VWO HTS 

ja 23 50 21 63 33 63 

enigszins 19 44 31 31 32 31 

nee 57 6 48 6 33 6 

n 109 16 109 16 109 16 

* zie toelichting tabe1 3 

** .. .. ff ft 

Naast het bestaan van een beroepsvoorkeur is het interessant naar welke 

beroepsvarianten de voorkeur uitgaat. Door studenten is dat ze1f 

aangegeven in een open vraag vooraf en achteraf. uit eerder onderzoek 

(bij de generatie 81) is geb1eken dat studenten hun beroepsvoorkeur 

omschrijven a1s een functie (ontwerper. vervaardiger. etc.) ofwe1 een 

beroepsve1d noemen (vervoerstechniek. etc.). Tabe1 8 bevat een overzicht 

voor de generaties 81 en 82. Opva11end is dat na afloop van het 

Habitusproject veel minder studenten hun voorkeur aangeven a1s een 

beroepsveld en vee1 meer een functie noemen. Qmdat functies meer zeggen 

over de aard van de werkzaamheden is dit een positieve ontwikke1ing. 

Tabe1 8a maakt duide1ijk dat driekwart van de HTS-ers hun voorkeuren 

reeds bij aanvang van het programma a1s functie omschrijven. 

Bijlage 7 bevat een vo11edig overzicht van de genoemde functies en 

beroepsve1den. 



Tabel 8: Genoemde beroepsvoorkeur. uitgesp1itst naar funetie en 

beroepsve1d (in percentages) 

BP: begin propedeuse. bij volgende meting nagegaan. 

EP: einde propedeuse 

VH: voor aanvang Habitusprojeet 

generatie 81 generatie 82 

voorkeur BP EP BP VH 

funetie 16 21 24 32 

beroepsveld 24 26 24 23 

geen voorkeur 60 53 52 44 

n 131 131 133 133 

EP 

57 

12 

31 

133 

Tabel 8a.: Genoemde beroepsvoorkeur. uitgesplitst naar funetie en 

beroepsveld. voor VWO en HTS vooropleiding generatie '82 

(in percentages) 

29 

Begin Propedeuse* V~~r Habitus Einde propedeuse 

Voorkeur VWO HTS VWO HTS VWO HTS 

funetie 17 75 26 81 51 94 

beroepsveld 25 19 25 13 14 

geen voorkeur 58 6 50 6 35 6 

n 109 16 109 16 109 16 

:A: zie tabel 8 
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Ken derde informatiebron wat betreft de beroepsvoorkeur wordt gevormd doc 

antwoorden van studenten op de vraag in welke mate zij zieh aangetrokken 

voelen tot zeven beschreven beroepsvarianten (zie bijlage 2.> 

In tabel 9 is te zien dat de funeties van ontwerper, vervaardiger en proj 

ingenieur gemiddeld hoog gewaardeerd worden. Ook bij de vorige generatie 

de waardering voor deze varianten het grootst. Er blijkt weinig versehil 

bestaan tussen de gemiddelden voor en na het project. 

Tabel 9.: Gemiddelden en spreiding voor de aantrekkelijkheid 

van zeven beroepsvarianten voor en na het 

Habitusprojeet (n=133) 

funeties: V~~r Habitus Einde Propedeuse 

gemiddelde SO gemiddelde SO 

fundamenteel 3.4* 2.17 3.9 2.45 

ontwerpen 5.9 1.87 5.8 1.81 

vervaardigen 5.7 1.81 5.4 1. 79 

eommerciee1 4.6 2.07 4.3 2.32 

serviee/onderh.4.8 1.12 4.5 1.17 

project 6.3 1.64 6.1 1. 76 

docent 3.7 2.12 3.5 2.22 

* scores op 8-puntsschaal 1= trekt mij helemaal niet aan 

8= trekt mij sterk aan 

Oe uitsplitsing van VWO-ers en HTS-ers levert weinig 

verschil1en op. V~~r het Habitusproject hebben HTS-ers een 

hogere score op de fundamente1e onderzoeker (gem. 4.6) en 

een 1agere score op de commerciele variant (gem. 3.5), 

vergeleken met de VWO-ers. 



2.4.3. (unnen studenten aangeven welke vaardigheden be1angrijk zijn 

voor een goede samenwerking? 

In de eindbeoordeling is gevraagd vijf vaardigheden op te noemen die 

belangrijk zijn voor samenwerking. Als voorbeeld werd genoemd: luis

teren naar elkaar. 8tudenten geven gemiddeld 4 (8D=1.39) als redelijk 

of goed beoordeelde omschrijvingen (4 of meer omschrijvingen wordt als 

voldoende beschouwd). 

2.4.4. Is de eindpresentatie van voldoende niveau? 

Naast de individuele toets fungeerde een ttmarkttt als gezamenlijke 

afsluiting van het project. Door elke groep werd d.m.v. posters een 

overzicht gegeven van de beroepsvarianten en hun verbanden op het 

betreffende gebied. Door twee externe beoordelaars werden deze 

producten beoordeeld op vier aspecten (zie tabel 10). De beoordeling 

van de vorm valt vrijwel steeds positief uit. de inhoud laat echter 

nogal eens te wensen over met name de verbanden tussen de verschil

lende beroepsvarianten komen niet erg goed uit de verf. 

Naast de posters hebben de groepen veel aandacht besteed aan extra's 

zoals diaseries, video, e.d. 

Tabe1 10.: Beoordeling van de eindproducten (posters)per groep op twee 

inhoudsaspecten en twee vormaspecten 

groep 

Beoorde1ing op 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 

weergave beroepsvarianten + + + + + ± + 

weergave samenhang ± ± ± ± 
helderheid layout ± + + + + + + + 
netheid + ± ± + + + + + 

+ = vo1doende 

± = twijfelachtig 

- = onvo1doende 

31 

8.1 8.2 

+ ± 
+ 

+ ± 
+ ± 



32 

Conclusies 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
- De kennis over de beroepsvarianten neemt tijdens het Habitusproject 

Habitusproject voor alleprojectgroepen sterk toe, zowel voor stu

denten met een VWO-vooropleiding als voor de studenten met een 

HTS-vooropleiding. 

- De verbanden tussen beroepsvarianten worden redelijk goed gelegd. 

- De interesse voor de beroepspraktijk is door het Habitusproject 

bij meer dan de helft van de studenten toegenomen V~~r HTS-ers 

was dit voor 25~ van de studenten het geval. Een projectgroep 

wijkt op dit punt sterk af, bij groep vier geeft slechts 14~ van 

de studenten aan dat de interesse is toegenomen door het 

Habitusproject. 

- De tegenvallende prestaties van groep 4 hangen waarschijnlijk 

samen met het onbruikbare onderwerp (zie bijlage 6) en de tussen

tijdse wisseling van begeleider. 

- De beroepsvoorkeur wordt aan het einde van het Habitusproject 

vooral omschreven als voorkeur voor een bepaalde functie (bijv. 

ontwerper), veel minder als voorkeur voor een beroepsveld. 

Studenten worden zich mede door het Habitus bewuster van de 

beroepsmogelijkheden, en geven in grotere mate aan een voorkeur te 

hebben. 

- Student en hebben via het Habltusproject kennis gemaakt met het 

werken in teamverband. Ze kunnen na afloop aangeven wat belang

rljke vaardlgheden op dit gebled zijn. Het Habitusproject kan, 

gezien de lengte, niet de plaats zijn om deze vaardigheden ook 

goed te leren beheersen. 

- Door explicieter te zijn over de eisen m.b.t. de eindpresentatie 

zou deze gua inhoud te verbeteren zijn. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 



Kode 

3.1 

3.1 

Bijlage 1 

VR,AGENLIJST I 

Vul je identiteitsnummer in 

1. Welke opleiding heb je gevolgd veer de studie ? * 

VWO 

2. 

3. 

* 

HTS 

na VWO eerst een andere TH studie, nl . •.••..••••. 

anders, nl. . .•.••••... 

Veer ik aan de studie werktuigbouwkunde aan de TH begon had ik: 

D 
D 
D 
D 
0 
Nu heb 

o 
D 
D 
D 
D 

geen enkeZ beeld van de latere beroepsmogelijkheden 

een vaag beeld van een/enkeZe beroepsmogelijkheden 

een vaag beeld van veZe beroepsmogelijkheden 

een duideZijk beeld van een/enkeZe beroepsmogelijkheden 

een duideZijk beeld van veZe beroepsmogelijkheden 

ik: 

geen enkeZ breld Vcn de latere beroepsmogelijkheden 

een vaag beeld van een/enkele beroepsmogelijkheden 

een Vaag beeld van veZe beroepsmogelijkheden 

een duideZijk beeld van een/enkele beroepsmogelijkheden 

een duideZijk beeld van veZe beroepsmogelijkheden 

Kruis aan welk antwoord op jou van toepassing is. 
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VRAGENLIJST I (vervolg) 

Kode 

3.2 4. Had je v66r je deze studie begon een voorkeur voor een bepaald 
beroep binnen de werktuigbouwkunde? 

Ja, voorkeur voor ........•••.................••........ 

Enigszins een voorkeur voor .•............•.•...•••..... 

Nee 

3.2 5. Heb je nu een voorkeur voor een bepaald beroep binnen de 
werktuigbouwkunde? 

Ja, voorkeur voor .....•...•...••.••..••••••.•......••.. 

Enigszins een voorkeur voor .••...•••...•..•.........••• 

Nee 

1.5 6. Om mijn interesse voor - of verwachtingen over - het latere 
beroep verder te ontwikkelen bood het eerstejaarsprogramma tot n 

Totaal geen mogelijkheden 

Te weinig mogelijkheden 

Voldoende mogelijkheden 

Ruim voldoende mogelijkheden 

Te veel mogelijkheden 

3.2 7. Stel je v~~r, je zit op een HTS of op het VWO en denkt aan verde 
studerenop de THE, afdeling W en plotseling maakt de minister 
bekend dat de afdeling W van de THE gesloten wordt, 

Wat zou je doen (aangenomen dat je slaagt)? 

o 
o 
o 
o 

Ik zou werktuigbouwkunde in Delft of Twente gaan doen 

Ik zou aan een HTS werktuigbouwkunde gaan doen (n.v.t. vo 
HTS-ers W 

Ik zou een andere studierichting aan de TH kiezen 
namelijk ........•.......•••.....•...........••••....... 

Anders, nl. . ••.....••••.....•........•.•....••......... 
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VRAGENLIJST I (vervolg) 

Kode 

3.2 8. (Alleen invullen als je vraag 7 alternatief 1 hebt aangekruist) 
Helaas, ook Delft en Twente sluiten hun afdelingen werktuigbouw
kunde definitief. 
Wat nu? 

o 

o 

Ik zou aan een HTS werktuigbouwkunde gaan doen (n.v.t. voor 
HTS-ers W) 

Ik zou een andere studierichting aan de TH kiezen 
namelijk •••••••••.••.......••.••.•••••••••...•.•....•.• 

Anders, nl. . .. .,., .. ., .. oooo ........................................................ .. 

3.1 9. Hier voIgt een korte beschrijving van een bedrijf waar W-ingenieurs 
op vele manieren bezig kunnen zijn. Lees deze beschrijving goed 
door en beantwoord onderstaande vraag. 

Beschrijving 

De N.V. Wetela fabriceert wenteZZagers voor zeer diverse toe
passingen~ zoweZ aZZedaagse (bijvoorbeeld fiets~ auto~ wasmachine) 
aZs heZe bijzondere (bijvoorbeeZd zeer grote baggerwerktuigen). 
De hoeveeZheden die per soort wenteZZager gemaakt worden~ ver
schiZZen geweldig. GedeeZtelijk werkt het bedPijf met vaste opdracht
gevers voor grote sePies~ waarbij soms wijzigingen moe ten worden 
aangebracht i.v.m. praktijkervaringen opgedaan met bepaaZde 
wentelZagers. 
Om het bedPijf rendabeZ te houden~ wordt ook gezocht naar nieuwe 
toepassingen van bestaande of nog te ontwikkeZen wenteZZagers. 
Bet bedrijf is bezig een productie-eenheid in het buitenZand neer 
te zetten. Bet betreft hier een groot bedPijf met veZe afdeZingen 
waarbij van het middenkader wordt verwacht dat zij aan interne 

... 7;iliiiJJ1if?cheopleidingen deeZnemen. 

VRAAG: W-ingenieurs kunnen verschiIIende functies vervuIIen in dit 
bedrijf of bij de opdrachtgevers. Geef hieronder ZOVEEL MOGELIJK 
perschiZZende fUncties aan en omschrijf ze kort. Het is denkbaar dat je 
~el een omschrijving weet maar geen naam, volsta dan met de omschrijving. 

a. functie: 
omschrijving: 

b. functie: 
omschrijving: 

c. enz. (gebruik eventueel de achterzijde van dit blad). 



Bijlage 2 

Hieronder volgen zeven omschrijvingen van functies waarin je later als 
W-ingenieur terecht kunt komen. 
Geef bij elke omschrijving aan in hoeverre je die functie zou willen 
uitoefenen. Lees eerst alle,omschrijvingen goeddoor. 
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1. De ingenieur die fundamenteel theoretisch werkt. Hij stelt de mathematische 
formuleringen op of ontwikkelt de fysische modelvorming, die bij het 
werktuigkundig onderzoek-, ontwikkel- of ontwerpwerk nodig zijn. 

Trekt mij 
helemaal 
niet aan 

[[ [[ [I [[ [ 
Trekt mij 
sterk 
aan 

2. De ontwerpingenieur/ontwikkelingsingenieur verenigt wensen van de opdracht
gever en mogelijkheden van de werktuigbouwkunde tot een concreetuitvoerbaar 
en economisch ontwerp. Hij zoekt naar de optimale werking van de functies 
van werktuigen. 

Trekt mij 
helemaal 
niet aan 

[[ [[ [I [I I 
Trekt mij 
sterk 
aan 

3. De ingenieur, die belast is met het vervaardigingsproces, zoekt naar middelen 
en werkwijzen, waarmee producten zo goed, efficient en economisch mogelijk 
kunnen worden vervaardigd. 
Ontwikkelt, ontwerpt productiesystemen, die zo zelfstandig mogelijk kunnen 
werken. 
Ook de productie-organisatie (samenwerking van mensen en machines) kan 

worden betrokken. 

Trekt mij 
helemaal 
niet aan 

Trekt mij 
sterk 
aan 

4. De ingenieur, die ala commercieel technicus contacten met afnemers onderhoudt 
of als inkoopingenieur met leveranciers. Bij de overdracht van de te leveren 
producten is wetenschappelijke kennis vereist. 

Trekt mij Trekt mij 
helemaal sterk 
niet aan aan 

5. Zo kan de ingenieur ook werkzaam zlJn in de functionele sectoren, waarbij 
hij de zorg draagt voor nazorg van geleverde producten (service ir.) of 
voor de goede staat van het gehele productie-apparaat (de onderhouds-i.r.) 
verantwoordelijk is. 

Trekt mij 
helemaal 
niet aan 

ZIE OMZIJDE!! 

111 I 1] 11 
Trekt mij 
sterk 
aan 
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VRAGENLIJST II (vervolg) 

6. De ingenieur, die betrokken is bij het ontwerp en bouw van grotere instal-
laties als raffinaderijen, e.d. en die men een ectingenieur 
noemt. 

Trekt mij 
helemaal 
niet aan 

Trekt mij 
sterk 
aan 

7. Een afgestudeerd ingenieur is ook bevoegd, indien hij daarvoor de aanteker 
heeft gehaald, les te geven aan het VWO of HBO, of kan werkzaam zijn in eE 
van de wetenschappelijke instituten (meestal een van de THIs), 

Trekt mij 
helemaal 
niet aan 

Trekt mij 
sterk 
aan 



Technische Hogeschool 

Aan aIle eerstejaars W-studenten 

generatie ~2/83 

Uw kenmerk Ons kenmerk 
~/JV/C15 

Onderwerp 

Den Doleeh 2 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 479111 
Telex 51163 

Datum 

83-02-07 

Bijlage 3 

Eindhoven 

Doorkiesnummer 

Zoals al is aang~kondigd op de eerste bijeenkomst van het Habitus

project wordt nogmaals je medewerking aan de evaluatie gevraagd. 

Bijgaande vragenlijst bevat een groot aantal vragen die ook bij de 

start van het project gesteld zijn. Het is uitdrukkelijk niet de 

bedoeling dat je bij het invullen van deze vragenlijst probeert de eerder 

gegeven antwoorden precies te herhalen. 

We proberen namelijk niet na te gaan hoe goed je geheugen is, maar zijn 

geinteresseerd in je mening op dit moment. De gegevens uit deze 

vragenlijst worden niet betrokken bij de beoordeling, ze worden enkel 

gebruikt om het project eventueel te verbeteren. 

Voordat de vragen gaat beantwoorden nog een verzoek; het gaat om 

jouw mening dus vul de vragenlijst individueel in. 

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite. 

Martien Habraken, 

Groep Onderwijsresearch. 
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Kode 

3.1 

3.2 

VRAGENLIJST III 

identiteitsnr. 

1. Momenteel heb ik: 

II 
geen enkeZ beeld van de latere 
beroepsmogelijkheden 

een vaag beeld van een/enkeZe 
beroepsmogelijkheden 

een vaag beeld van veZe 
beroepsmogelijkheden 

een duideZijk beeld van een/enkeZe 
beroepsmogelijkheden 

een duideZijk beeld van veZe 
beroepsmogelijkheden 

2. Momenteel heb ik voorkeur voor een bepaald 
de werktuigbouwkunde. 

Ja, een voorkeur voor 

binnen 

Enigszins, een voorkeur voor ....••••.••.••....... 

Nee 

3.2 3. Mijn interesse voor het beroep van W-ingenieur is door het 
Habitus project toegenomen: 

zeer mee oneens 

mee oneens 

geen mening 

mee eens 

o zeer mee eens 



VRAGENLIJST III (vervolg) 41 

Kode 

1.5 4. Om mlJn interesse voor - of verwachtingen over - het latere 
beroep verder te ontwikkelen bood het eerstejaarsprogramma 
als totaal: 

o helemaal geen mogelijkheden 

te weinig mogelijkheden 

D voldoende mogelijkheden 

ruim voldoende mogelijkheden 

D te veel mogelijkheden 

Licht je antwoord toe met voorbeelden en geef zo mogelijk suggesties 

3.2 5. Stel je voor, je zit op een HTS of op het VWO en denkt aan verder 
studeren op de THE, afdeling W en plotseling maakt de minister 
bekend dat de a£deling W van de THE gesloten wordt, 

Wat zou je doen (aangenomen dat je slaagt)? 

o 

o 

Ik zou werktuigbouwkunde in Delft of Twente gaan doen 

Ik zou aan een HTS werktuigbouwkunde gaan doen 
(n.v.t. voor HTS-ers W) 

Ik zou een andere studicricilting aan de THE kiezen 
nameli j k .•......................•........•.........• 

Anders, nl. . ..•.....•.............•.•............... 



VRAGENLIJST III (vervolg) 
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3.2 6. (AIleen invullen als je bij vraag 5 alternatief 1 hebt aangek 

1.1 

Helaas, ook Delft en Twente sluiten hun afdelingen werktuig
bouwkunde definitief. 
Wat nu? 

D 
D 
D 

Ik zou aan een HTS werktuigbouwkunde gaan doen 

( n. v. t. voor HTS-ers W) 

Ik zou een andere studierichting aan de TH kiezen 
nl. . .............•............•••••....•............ 

Anders, nl .....•••.............•.•••.•.•••.•••...... 

7. V~~r het Habitus project is totaal 32 uur gepZand, waarvan 
8 bijeenkomsten van 3 uur. Hoeveel tijd heb j er werke [1:, 
aan besteed, uitgesplitst in bijeenkomsten en eventuele 
voorbereidingen? 

Ik heb totaal uur bijeenkomsten gevolgd 

Ik heb totaal uur besteed aan voorbereidingen 

1.1 8. Ais er in de toekomst verschuivingen optreden in het eerst~ 
jaarsprogramma, wat zou er dan volgens met het Habitus 

moeten gebeuren? 

afschaffen 

verminderen van de tijdsbesteding voor het project 
namelilk maximaal .... uur totaal 

houden zoals het is 

vergroten van de tijdsbesteding voor het project 
namelijk minimaal ...• uur totaal 

het le jaar een groot Habitus ect maken 



VRAGENLIJST III (vervolg) 
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Kode 

1.3 9. Ais ik het Habitus project vergelijk met andere vakken vind 

1.5 

ik 8 studiepunten voor dit project 

D 
D 

een onvoidoende honorering, het zou minimaal 
studiepunten moeten zijn 

een goede honorering 

een meer dan voldoende honorering,het zou maximaal 
studiepunten moeten zijn 

10. De volgende doelen voor het Habitus project geformuleerd: 

- een beeld geven van deberoepspraktijk van de w-ingenieur 

- zelf je interesse in de beroepspraktijk nagaan 

- helder formuleren van problemen die je tegenkomt 

- op creatieve wijze met huip van je voorkennis oplossingen 
bedenken voor deze problemen en deze zo duidelijk mogelijk 
opschrijven 

- Ieren samenwerken met medestudenten, waarbij het naar elkaar 
Ieren Iuisteren en Ieren discussieren 

leren werken met onvolledige informatie 

Vind je dat de huidige opzet van het project is gericht op 
het realiseren van deze doelen? 

D ja 

0 enigszins 

0 nee 

0 weet niet 

Licht je antwoord toe. 

11. Verdere opmerkingen of suggesties: (gebruik eventueel de achterzijde 

van dit blad) 



Kode 

4.1 1. Heb 

GROEPSINTERVIEW EINDE PROJECT 
MET STUDENT EN EN BEGELEIDERS 

Bijlage 4 

verbanden gezien tussen de inhoud van het project 

en de inhoud van andere studieonderdelen? ZO ja, waar? 

4.2. 2. Geeft het project een afspiegeling van de beroepspraktijk? 

4.3 

Wat zijn eventuele op- of aanmerkingen? 

3. Waar heb je vooral kennis gemaakt met de beroepspraktijk, 

in welke onderdelen van de studie? 

4.4 4. Hoe verliep het contact met deskundigen binnen de afdeling? 

4.5 5. Waren er contacten met personen in de beroepspraktijk buiten 

de afdeling? Zo ja, hoe verliepen die? 

1.4 6. Zijn er opmerkingen over de materiele voorzieningen, ruimten, 

1.1 

faciliteiten? 

7. Is de plaats van het project in het programma goed gekozen 

(in tijd en m.b.t. andere vakken/tentamens)? 

1.1 8. Is de planning van de middagen onderling goed (tijd tussen 

bijeenkomsten)? 
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Kode 

1.1 

GROEPSINTERVIEW EINDE PROJECT 
MET STUDENTEN EN BEGELEIDERS 

(vervolg) 

9. Vind je dat er voldoende tijd is uitgetrokken voor het 

Habitus project? 

ZIJN ER VERDER NOG SUGGESTIES/KRITIEKPUNTEN? 

1.5 10. Opmerkingen in positieve of negatieve zin over: 

2.1 - de opzet van het totaal project 

+ (onderwerp aanbieden ~ probleemstelling ~ subgroep ~ produc 

2.9 - de aangeboden schriftelijke informatie (handleiding, 

- het onderwerp (interessant, duidelijk, bruikbaar, afgewogen 

- de werkwijze (plenair - subgroepen, inbreng, afspraken) 

- de begeleiding (info/uitleg; sturend; hoeveelheid tijd) 

- de rapportage: (duidelijke eisen; iedereen inbreng) 

- de planning (veel - weinig bijgesteld, duidelijk) 

- evaluatie (duidelijk; effectief/corrigerend) 



-- " Bijlage 5 

BEOORDELINGSVRAGEN 

Deze vragen worden gesteld om te kunnen nagaan of je voldoende 
hebt opgestoken van het Habitus-project. De resultaten tellen mee 
voor je eindbeoordeling. 

Lees onderstaande omschrijving zorgvuldig door en beantwoord 
daarna vraag 1 en 2. 

Omschrijving 

De N.V. WeteZa fabPiceert wenteZlagers voor zeer diverse toepassingen, 
zowel aZZedaagse (bijvoorbeeZd fiets, auto, wasmachine) als heZe 
bijzondere (bijvoorbeeZd zeer grote baggerwerktuigen). 
De hoeveeZheden die per soort wenteZlager gemaakt worden, verschiZZen 
geweldig. GedeeZtelijk werkt het bedPijf met vaste opdrachtgevers 
voor grote series, waarbij soms wijzigingen moeten worden aangebracht 
i.v.m. praktijkervaPingen opgedaan met bepaalde wentellagers. 
Om het bedrijf rendabeZ te houden, wordt ook gezocht naar nieuwe 
toepassingen van bestaande of nog te ontwikkelen wentellagers. 
Ret bedrijf is bezig een productie-eenheid in het buitenland neer 
te zetten. Het betreft hier een groot bedPijf met veZe afdelingen 
waarbij Van het middenkader wordt verwacht dat zij aan interne 
technische opleidingen deelnemen. 

VRAAG 1: Noem zeven mogelijke functies die W-ingenieurs zouden 
kunnen vervullen in dit bedrijf en bij de opdrachtgevers van dit 
bedrijf. Omschrijf elke functie kort. 

1. •....•.......•.•..•• ingenieur 
omschrijving: 

2. ..•..••...•......... ingenieur 
omschrijving: 

3. .•.....••..•...••..• ingenieur 
omschrijving: 

4. •.•.•.••....••.••••• ingenieur 
omschrijving: 

5. ......••.........•.. ingenieur 
omschrijving: 

6. .............••...•• ingenieur 
omschrijving: 

7. ...•••••..•.•..••..• ingenieur 
omschrijving: 
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BEOORDELINGSVRAGEN (vervolg) 

VRAAG 2: De verschillende functies die u in vraag 1 hebt omschreven 
hangen onderling samen. Ingenieur X heeft bijvoorbeeld informatie 
nodig van ingenieur Y over onderwerp P. 
Kies steeds 2 functies uit vraag 1 en omschrijf het verband tussen 
die functies. Doe dit minimaal vijf keer. 

A. Bet verband tussen de functie ••.•....••••••• en •.•••••••.•..•• 
van vraag 1: 

B. Bet verband tussen de functie .•••.••••.•..•• en •.•••••.•••.••. 
van vraag 1: 

C. Bet verband tussen de functie ••••••••••••••• en •••••.••••••••• 
van vraag 1: 

D. Bet verband tussen de functie ••.•••••••••••. en •••••••••••.••• 
van vraag 1: 

E. Bet verband tussen de functie ••••••••••••••• en ••••••••••••••• 
van vraag 1: 

.. 



BEOORDELINGSVRAGEN (vervolg) 

VRAAG 3: 
Je hebt nu een trimester in een project met andere studenten 
samengewerkt. Dit betekende dat je niet individueel maar 
samen met anderen aan een onderwerp hebt gewerkt. Voor dat 
samenwerken heb je specifieke vaardigheden nodig zoals je 
misschien wel gemerkt hebt in de loop van het project. Je moet 
bijvoorbeeld goed naar elkaar kunnen luisteren. Wil je hieronder 
5 andere vaardigheden aangeven die belangrijk zijn 
bij samenwerken. 

Mensen die samenwerken moe ten vaardig zijn in: 

a. luisteren naar elkaar 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
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Bijlage 6 

Bijiage 6.: Beoordeling van de onderwerpen van het Habitusproiect 

1982/83 op bruikbaarheid van het Habitusproject 1982/1983 

De staf heeft op grond van informatie uit groepsinterviews, voort

gangsgesprekken met begeleiders en de eindbeoordelingen de bruik

baarheid van de onderwerpen critisch bezien. Hierbij werden de 

volgende criteria gebruikt: 

1. Zijn aan de hand van het onderwerp de zeven hoofdvarianten van 

het W-beroep op te sporen? 

2. Zijn op dit terrein voidoende informatiebronnen aanwezig? 

3. Spreekt het onderwerp aan? 

De criteria leiden tot de volgende opmerkingen bij de verschillende 

onderwerpen: 

Computer aided design and manufacturing 

- Aan het ontwikkelen. vervaardigen. de service, etc. van CAD/CAM 

systemen werken maar zeer sporadisch W-ingenieurs mee. CAD/CAM 

systemen dienen eerder als hulpmiddel bij andere productieprocessen. 

In Nederland is nauwelijks productie van deze systemen te vinden. 

er zijn dUB weinig informatiebronnen. 

Studenten zijn niet echt enthousiast. 

Productontwikkeling 

Dit onderwerp is te veel gericht op een variant, namelijk de 

ontwerp-/ontwikkel-ingenieur. die in vele situaties kan voorkomen. 

Studenten vonden dit onderwerp te weinig concreet. 

Aangepaste Technologie 

- De beroepsvarianten zitten meer in de betreffende technologie

ontwikkeling dan in de aanpassing ervan. 

Veiligheid 

Te veel beperkt tot een bepaald "type" ingenieur. namelijk de 

veiligheids-ingenieur. Veiligheid speeit in aIle aspecten van de 

beroepsuitoefening weI een rol, maar is een moeilijk onderwerp om 

als kapstok te fungeren. 

Interesse van studenten niet erg groot, te weinig concreet. 
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Wegtransport 

Goed gekozen onderwerp, aIle varianten te ontdekken. 

- Voldoende informatiebronnen 

Studenten hebben geen opmerkingen 

Railtransport 

- Goed onderwerp, aIle varianten zitten erin. 

Het is moeilijk om in Nederland aan informatie te komen, dit is ook 

het gevoelen bij studenten. 

Klimaatbeheersing 

Op dit gebied werken vooral projectingenieurs. Het is verder een 

breed gebied, toegespitst op bijvoorbeeld de productie van ver

warmingsketels zou het onderwerp zich weI lenen. 

Het onderwerp spreekt studenten niet aan. 

Biomedischegezondheidstechniek 

Dit onderwerp leent zich weI voor het ontdekken van verbanden met 

andere disciplines maar de beroepsvarianten zijn wat moeilijk te 

onderscheiden. 

Studenten vinden het een wazig onderwerp. 

Automatisering 

- Te algemeen onderwerp wat iets teveel verbonden is met vervaardi

ging, waardoor andere varianten moeilijker te ontdekken zijn. 

Informanten moeilijk te vinden. 

Studenten zouden liever los van het onderwerp naar varianten zoeken. 

Robotica 

Zie automatisering. als er een bedrijf te vinden is dat robots 

ontwikkelt en vervaardigt wordt dit bezwaar opgeheven. 

Het blijkt moeilijk te zijn informanten te vinden. 

Studenten hebben liever een concreter onderwerp. 

Zoals uit bovenstaande opmerkingen blijkt. verdienen de onderwerpen 

nogal wat aandacht. Vanuit de werktuigbouw gezien zijn het allemaal 

interessante onderwerpen waar veel over te leren valt. Als we echter 

onze doelstellingen m.b.t. de beroepsorientatie zo optimaal mogelijk 

willen realiseren dan worden er meer eisen aan de onderwerpen gesteld. 

Blj elk onderwerp moeten de zeven beroepsvarianten zonder kunstgrepen 

op te sporen zijn en moeten informatiebronnen beschikbaar zijn. 



Bijlage 7 
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Bijlage 7.: AANGEGKVEN BEROEPSVOORKEUREN 

Differentiatie in de beroe28voorkeur 

generatie 81 generatie 82 

begin P einde P begin P begin H einde P 

Functies: 

fundamenteel 2 1 8 9 24 

ontwerper 11 16 15 20 22 

vervaardigen 2 4 2 5 13 

commercieel 1 6 

service/onderhoud 2 1 4 

project 1 2 1 2 5 

docent 1 2 

manager 2 2 1 1 2 

anders 1 2 5 1 

subtotaal 21(16") 27(21") 32(24") 43(32") 77 (57") 

Beroe2sve1den 

vervoerstechniek 17 17 13 13 3 

medische techniek 4 6 7 7 4 

verbrandingsmot. 3 4 7 4 3 

1andbouwmech. 3 3 1 1 

bedrij f smech. 1 1 3 3 2 

energietechn. 1 1 1 

vliegtuigbouw 2 2 

anders 1 2 2 3 

subtotaal 32(24") 34(26") 32(24"> 31(23") 16(1n) 

totaa1 voorkeuren 53 61 64 74 93 

niet ingevuld 78(60") 70(53'1.) 69(52") 59(44") 41(31") 

Totaal 131 131 133 133 134 
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Bij1age 8.: RESULTATEN, UITGESPLITST NAAR PROJECTGROEPEN 

ad 2.2.: INPUT EVALUATIE: 

1. tijdsbesteding. gemidde1d per groep in Ul"en 

gl"oep 1 2 3 4 51 52 6 7 81 82 gem. 

contact-uren 24.8 26.1 25.6 26.1 24.4 28.5 24.8 32.9 28.2 24.5 26.3 

extra 11.3 4.3 5.1 4.2 11.5 5.5 6.3 11.0 4.9 5.2 1.0 

totaal 36.1 30.4 31.3 30.3 35.9 34.0 31.1 43.9 33.1 29.1 33.3 

gl"oep 7 springt eruit wat de tijdsduur betreft. 

2. is het project gericht op het realiseren van de doe1en? 

(percentages per groep) 

1 2 3 4 51 52 6 7 81 82 tot. 

ja 1 13 58 21 20 46 42 71 27 27 31 

enigszins 93 81 42 36 73 54 58 29 67 60 61 

nee 6 43 7 1 13 8 

groep 4 is duidelijk negatiever dan de andere groepen over de 

realisatie van de doelen. 
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3. De mogelijkheden die het eerstejaarsprogramma als geheel biedt om 

beroepsinteresse te ontwikkelen. (percentages per groep) 

1 '2 3 4 51 52 6 7 81 82 

helemaal geen 7 

te weinig 57 31 25 36 33 31 33 14 47 47 

voldoende 29 63 75 57 53 46 67 43 40 47 

ruim voldoende - 6 7 13 23 29 13 7 

niet ingewld 7 14 

groep 1, 81 en 82 zijn minder positief over het programma 

andere groepen. 

ad 2.4.: PRODUCT-EVALUATIE 

4. Het beeld van de beroepsmogelijkheden na afloop van het Habltusproject 

projectgroep in percentages. 

groep 1 2 3 4 51 52 6 7 81 82 

niet/nauwel. 36 8 57 7 8 13 

enigszins 50 81 58 42 66 69 75 57 73 80 

duidelijk 14 19 33 27 31 17 43 27 7 

groep 1 en 4 scoren relatief laag, groep 7 relatief hoog. 

5. Gemiddel aantal omschreven beroepsvarianten in de eindtoets, per 

projeetgroep. 

groep 1 2 3 51 S2 6 1 81 82 

varianten 5.2 5.9 6.3 4.9 5.3 6.2 5.7 6.6 6.6 6.3 

groep 4 seoort re1atief 1aag. 
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6. Gemidde1d aanta1 omschreven verbanden in de eindtoets per projectgroep 

groep 1 2 3 4 51 52 6 7 81 82 tot. 

verbanden 4.6 4.1 4.4 3.6 3.7 4.5 4.1 3.9 4.9 4.2 4.0 

Geen grote verschi11en. groep 4 scoort relatief 1aag. groep 7 

re1atief hoog. 

7. Is de interesse voor het beroep van W-ingenieurs toegenomen door het 

Habitusproject? Uitsplitsing per projeetgroep. 

groep 1 2 3 4 51 52 6 7 81 82 

ja 36 44 75 14 60 77 66 43 67 40 

nee 36 37 58 13 23 8 14 7 40 

geen mening 29 19 25 29 27 25 43 27 20 

Groep 4 wijkt sterk af van het totaa1 gemiddelde. studenten 

zijn in groep vier vee1 negatiever over het effect van 

het Habitusproject. 

tot. 

52 

22 

26 

8. Bestaan van een uiteindelijke (einde P) beroepsvoorkeur per projectgroep in 

percentages. 

groep 1 2 3 4 51 52 6 7 81 82 tot. 

ja 36 50 42 21 20 31 33 29 47 40 35 

enigszins 29 25 25 36 33 38 50 43 27 40 34 

nee 29 25 33 43 40 31 17 29 27 20 29 

niet ingevu1d 7 7 2 

In groep 4 en 51 bestaan relatief weinig beroepsvoorkeuren. 
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9. Aantrekkingskracht van zeven beroepsvarianten. Gemiddelden per 

projectgroep.* 

groep 1 2 3 4 51 52 6 7 81 82 

fundamenteel 3.9 3.7 3.3 4.1 3.3 3.7 3.6 4.0 4.9 4.1 

ontwerp/ontw. 5.9 6.1 5.4 5.0 5.9 6.3 5.5 4.7 6.3 5.9 

vervaard. 6.0 5.2 5.2 4.9 4.9 6.0 5.3 5.7 5.4 5.7 

eommercieel 3.9 4.6 4.8 3.6 4.7 4.9 4.4 4.1 4.1 3.9 

serv./onderh. 4.1 4.1 5.9 4.2 5.1 4.9 4.0 4.0 4.7 4.7 

project 6.5 5.7 6.8 6.1 6.7 5.9 5.5 5.3 6.5 5.6 

docent 3.0 2.9 4.3 3.5 3.2 4.1 2.3 3.1 4.1 4.1 

* score 1 = trekt mij helemaal niet aan 

score 8 = trekt mij sterk aan 

De scores zijn niet erg verschillend al5 je de projectgroe 

vergelijkt. De grootste afwijking van het totaal gemiddeld, 

1.4 punt (groep 3 bij service/onderboud). 

10. Gemiddeld aanta1 aangegeven vaardigheden voor samenwerking (in de 

eindtoets) per projectgroep. 

groep 1 2 3 4 51 52 6 7 81 82 

vaardigheden 4.7 3.8 4.3 4.2 4.0 4.3 3.6 4.4 4.6 3.4 

Geen opvallende verschillen. 
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