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Overkoepelende samenvatting
Inleiding
In 2008 heeft het ministerie van OCW een convenant gesloten met instellingen voor hoger onderwijs om
het studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs te vergroten. Een van de aandachtsgebieden in het
convenant is reductie van de gemiddeld benodigde studieduur voor bacheloropleidingen. Volgens de
instellingen en de rijksoverheid zou de studieduur beperkt kunnen worden door intensivering van de tijd
die studenten aan de studie besteden. Om dit te onderzoeken heeft het ministerie opdracht gegeven voor
nader onderzoek naar de tijdbesteding van studenten en de relatie van de beschikbare contacttijd in
opleidingen met de studieprestaties, daarbij rekening houdend met specifieke karakteristieken van
studenten.

Het onderzoek is gesplitst in drie deelonderzoeken, die zijn uitgewerkt vanuit eenzelfde conceptueel
model (zie onderstaande figuur). De drie onderzoeksdelen bieden elk op een eigen wijze zicht op de
relaties in dit model.

Opleidingskenmerken:
Contacttijd – programmaopzet

Kwaliteit van
studietijdbesteding

Studiesucces

Studentfactoren

Conceptueel model dat ten grondslag ligt aan elk van de drie onderzoeksdelen

Het eerste deelonderzoek heeft inzicht gegeven in de vraag hoe bepaalde achtergrondkenmerken van
studenten samenhangen met studiesucces, waarbij gebruik is gemaakt van Generation Psy: de database
met studentgegevens die sinds de oprichting van de opleiding psychologie van de EUR in 2001 is
opgestart.
Bij vier opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen is in de tweede deelstudie onderzocht in hoeverre
verschillen in de geprogrammeerde contacttijd en de feitelijke tijdbesteding van studenten in diverse
specialisatietrajecten invloed hebben op de studieprestaties. Hierbij zijn studenten uit het tweede en
derde studiejaar betrokken, ze hebben een vragenlijst ingevuld en een logboek bijgehouden. Ook in deze
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tweede deelstudie zijn de achtergrondkenmerken van de studenten meegenomen in het verklaren van
studiesucces.
De derde deelstudie zoomt in op de tijdbesteding van studenten. Eerstejaars studenten van één opleiding
aan twee universiteiten hebben een dagboek bijgehouden en een vragenlijst ingevuld. Het onderzoek
betrekt ook studentfactoren en kenmerken van de opleidingen in het analysemodel ter verklaring van
tijdbesteding en studiesucces. De uitkomsten van de tweede en derde deelstudie geven inzicht in de
manier waarop bacheloropleidingen ingericht zouden moeten worden om er voor te zorgen dat de
overgrote meerderheid van de studenten de studie kan voltooien in een tijdbestek van vier jaar.

Belangrijkste resultaten
Opleidingskenmerken die studiesucces verklaren
In de tweede deelstudie blijkt dat contacttijd een positieve voorspeller is van studiesucces. Als er meer
colleges en werkcolleges/ practica op het rooster staan, leidt dat tot meer tijd die studenten aan de
studie besteden en daarmee tot meer studiesucces. In de derde deelstudie wordt gevonden dat sterke
studenten vaker naar hoorcolleges gaan. Deze twee resultaten laten zien dat het programmeren van
meer contacttijd en het stimuleren van studenten om aanwezig te zijn, studiesucces bevordert.
In de derde deelstudie zijn een kleinschalige en grootschalige leeromgeving onderling vergeleken. Op het
eerste oog blijken er weinig verschillen te zijn: studenten in de beide leeromgevingen besteden
gemiddeld genomen even veel tijd aan hun studie en behalen evenveel studiepunten. Wel is het zo dat de
variatie in studiesucces in de grootschalige leeromgeving groter is: er zijn meer studenten “on track”,
maar ook meer studenten die nog helemaal geen studiepunten hebben behaald. In de kleinschalige
leeromgeving gaat de hele groep studenten meer gelijk op: er zijn minder extremen in studiesucces. Ook
geldt in de kleinschalige omgeving dat studenten zich meer thuis voelen en een grotere inzet laten zien.
Tegelijkertijd, als we studiesucces in de twee leeromgevingen nader beschouwen zien we dat thuis voelen
juist in de grootschalige leeromgeving van belang is. Het lijkt erop dat studenten in een grootschalige
leeromgeving die zich niet thuis voelen, daar meer last van hebben dan studenten die zich niet thuis
voelen in een kleinschalige leeromgeving. In een kleinschalige leeromgeving werken andere
mechanismen die alsnog voor studiesucces kunnen zorgen.

Studentfactoren die studiesucces verklaren
Uit alle drie de deelonderzoeken komt naar voren dat het gemiddelde eindexamencijfer op het VWO van
de studenten de belangrijkste voorspeller is voor studiesucces. Een keuze voor het gemiddelde cijfer op
specifieke vakken (bijvoorbeeld wiskunde, Engels, Nederlands) heeft geen meerwaarde boven het
algemeen gemiddelde eindexamencijfer.
Wat betreft persoonlijkheidskenmerken zien we dat ordelijkheid en punctualiteit een positieve invloed op
de studieprestaties van studenten hebben. Extraverte en emotioneel instabiele studenten behalen minder
studiesucces.
In de eerste deelstudie onder psychologie studenten wordt duidelijk dat taalvaardigheid een beperkte
invloed op studiesucces heeft, maar dat verbale intelligentie wel een sterk effect heeft. Niet-verbale
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intelligentie en numerieke aanleg hebben een aanzienlijk minder sterke invloed op studieprestaties. In
deze eerste deelstudie blijkt ook dat studiesucces in het begin van de studie een zeer sterke voorspeller
is voor studiesucces later in de studie.
Tot slot, sekse heeft ook in alle drie de deelstudies een effect op studiesucces: vrouwen besteden meer
tijd aan hun studie en presteren beter dan mannen.

Kwaliteit van studietijdbesteding
Wellicht het meest opvallende resultaat in de drie deelstudies is dat zelfstudietijd er niet of nauwelijks toe
doet. In deelstudie 1 onder psychologie studenten heeft het een zeer beperkte invloed, in deelstudie 2 is
de tijd die de tweede en derdejaars studenten aan zelfstudie besteden niet gerelateerd aan
tentamencijfer en ook niet aan het aantal behaalde studiepunten. Uit de dagboeken in deelstudie 3 blijkt
dat eerstejaarsstudenten die veel uren aan zelfstudie besteden niet betere studieresultaten behalen.
Hoewel een aantal andere studies laat zien dat zelfstudietijd er wel toe doet, is er ook eerder onderzoek
verricht dat aantoont dat de benutting van contacttijd van groter belang is dan tijd besteed aan
zelfstudie. Dit blijkt ook in onze tweede en derde deelstudies: het aantal geprogrammeerde contacturen
en daadwerkelijke aanwezigheid bij deze contacturen is voorspellend voor studiesucces.
De werkelijke tijd die studenten aan zelfstudie besteden lijkt er dus niet zozeer toe te doen, maar de
houding ten aanzien van de studie doet er wel degelijk toe. De verschillende deelstudies meten diverse
houdingsaspecten. De eerste deelstudie laat zien dat professioneel gedrag een sterke voorspeller is van
studiesucces. In de tweede deelstudie zien we dat studiehouding en timemanagement vaardigheden
positief gerelateerd zijn aan studiesucces. In de derde deelstudie wordt duidelijk dat inzet en
betrokkenheid een positief effect hebben. Deels loopt het verband tussen studiehouding en studiesucces
via aanwezigheid bij de contacturen: studenten met een positieve studiehouding gaan vaker naar
colleges en werkgroepen en halen daardoor betere tentamencijfers.
Tot slot melden we nog dat er grote verschillen zijn in de manier waarop studenten hun tijd besteden in
een collegeweek en in een tentamenweek. In een collegeweek besteden studenten gemiddeld iets meer
dan 3 uur per dag aan hun studie, in een tentamenweek besteden studenten gemiddeld iets meer dan
5,5 uur aan hun studie. Vooral in de collegeweek zie je verschillen in de manier waarop sterke en zwakke
studenten hun tijd besteden: sterke studenten gaan vaker naar hoorcolleges dan zwakke studenten. Wel
besteden ze even veel tijd aan zelfstudie.

Aanbevelingen
Meer contacttijd, en zorg dat studenten gaan
In de huidige drie studies blijkt dat contacttijd een positieve voorspeller is van studiesucces. Voor
instellingen voor hoger onderwijs betekent dit dat zij studiesucces kunnen stimuleren door meer
contacttijd in te roosteren, gecombineerd met maatregelen die er voor zorgen dat studenten
daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens de contacttijd en ook daadwerkelijk actief meedoen. Maatregelen
waarbij studenten bijvoorbeeld beloond worden voor inzet en aanwezigheid, bijvoorbeeld met een
compensatiepunt voor het tentamen, stimuleren ook.
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Identificeer risicogroepen, begeleid ze en zorg dat ze zich thuis voelen
De drie studies hebben laten zien welke studentfactoren er toe doen als het gaat om studiesucces. Het
ligt voor de hand om deze factoren te onderzoeken bij startende studenten en de risicogroepen te
identificeren. Met name de studenten die met relatief lage vwo cijfers starten en slecht presteren bij de
eerste tentamens zouden eruit gelicht moeten worden, en in een aanvullend programma begeleid moeten
worden naar studiesucces. Dit kan ook betekenen verwijzen naar een andere opleiding of instelling.
Daarnaast hebben we gezien dat, in overeenstemming met voorgaand onderzoek (Thomas, 2002), thuis
voelen op de opleiding een rol speelt in het behalen van studiesucces. Met name in een grootschalige
leeromgeving is het van belang een klimaat te creëren waarin studenten zich prettig voelen. Dit lijkt
vooral te gelden voor de zwakpresterende studenten. Immers, in de grootschalige leeromgeving is een
relatief grote groep die achterblijft. Het is van belang om in grootschalige leeromgevingen een gevoel van
kleinschaligheid te creëren door bijvoorbeeld het organiseren van mentorgroepen en peergroepen.

Positieve studiehouding
Zoals uit eerder onderzoek al naar voren kwam (Elliot, McGregor, & Gable, 1999; Hofman & Van den
Berg, 2003; Markel & Frone, 1998) blijkt ook uit het huidige onderzoek dat diverse aspecten van de
studiehouding (zoals inzet en betrokkenheid) van studenten een belangrijke voorspeller is van
studiesucces. Vanaf het moment dat studenten met hun universitaire opleiding beginnen zou in het
studieprogramma aandacht besteed moeten worden aan studiehouding, inzet, betrokkenheid en
dergelijke. Enerzijds kan dit door het invoeren van kleinschaligheid, in dergelijke leeromgevingen voelen
studenten zich immers meer thuis en vertonen ze meer inzet. Anderzijds kan expliciete aandacht aan
studiehouding en bijvoorbeeld timemanagement in de studie positief uitwerken op studiesucces,
aangezien veel eerstejaars studenten problemen blijken te ondervinden met de vaardigheid om de studie
goed te plannen (van der Meer, Jansen & Torenbeek, 2010).
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Hoofdstuk 1

Achtergrond

In voorgaande jaren is het aantal studenten dat begint aan een opleiding in het Hoger Onderwijs (HO)
flink toegenomen. De grotere toestroom van studenten naar het HO is een belangrijk gevolg van de
voorgenomen initivatieven om de kenniseconomie in landen binnen de Europese Unie (EU) tot de meest
competitieve kenniseconomieën van de wereld te maken (Verdrag van Lissabon, 2000). Om de
kenniseconomie in Nederland te versterken zijn meer hoogopgeleide werkkrachten nodig. Politieke
maatregelen die erop gericht zijn om de drempels die toegang tot het HO belemmeren weg te nemen en
de toegang tot het HO voor studenten te verbreden, hebben geleid tot meer studenten in het HO.
Tegelijkertijd heeft de toegenomen participatie van studenten in het HO geleid tot een grotere variatie
aan studentkenmerken in de studentenpopulatie. De vooropleiding van studenten vormt één van de
bronnen van heterogeniteit (HBO-raad, 2009). Volgens Severiens en Wolff (2009) is de
studentenpopulatie in de afgelopen jaren etnisch gezien meer divers geworden. Ook het aandeel van
vrouwen in het HO is aanzienlijk toegenomen; vrouwen vormen tegenwoordig ongeveer de helft van de
studentenpopulatie (OECD, 2008). Kortom, meer studenten beginnen aan een opleiding in het HO en
deze groep studenten heeft een meer gevarieerde achtergrond dan voorheen.
Naast een toename van het aantal studenten in het HO, wordt ook een hoger percentage uitval
geconstateerd. Dit gaat in tegen het streven om het aantal studenten dat het HO verlaat met een
Bachelor diploma te vergroten (OCW, 2009). Studieuitval heeft economische consequenties voor zowel
studenten als de instellingen voor HO en de maatschappij in het algemeen. Voor studenten geldt dat zij
hun studiebeurs kunnen verliezen of een groot bedrag moeten terugbetalen aan de overheid als zij hun
studie niet afmaken. Naast deze financiële gevolgen kunnen studenten ook psychologische gevolgen
ondervinden wanneer zij uitvallen, zoals een verminderd zelfvertrouwen en twijfel over hun eigen kunnen
(Feltzer & Rickli, 2009). Voor onderwijsinstellingen geldt dat zij minder aanzien kunnen krijgen en minder
lesgeld van studenten ontvangen. De maatschappij investeert in het onderwijs van studenten en wanneer
studenten uitvallen kunnen deze studenten de kosten die door de maatschappij in hen zijn geïnvesteerd,
niet compenseren.

1.1

Onderzoek naar studieprestaties

De hoge mate van studieuitval heeft ertoe geleid dat in verschillende landen het onderzoek naar de
aspecten van leren die gerelateerd zijn aan studiesucces en studieuitval een hoge vlucht heeft genomen
(b.v. Belloc, Maruotti, & Petrella, in press; Van den Berg & Hofman, 2005). Een belangrijke conclusie uit
deze onderzoeken is dat studieprestaties en studieuitval van studenten in het HO samenhangen met een
groot aantal factoren. Deze factoren variëren van achtergrondkenmerken van studenten (b.v. geslacht,
leeftijd, vooropleiding), tot organisatiekenmerken van de onderwijsinstelling (b.v. parallelle vakken of
niet) en omgevingsinvloeden (b.v. beïnvloeding door vrienden, familie) (Jansen, 2004; Van den Berg &
Hofman, 2005).
In een invloedrijke studie bekeken Van den Berg en Hofman (2005) de relatie tussen studieprestaties in
het HO enerzijds en achtergrondkenmerken van studenten, organisatiekenmerken en
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omgevingsinvloeden anderzijds. Uit de resultaten kwam naar voren dat maar liefst 95% van de
verschillen in studieprestaties verklaard konden worden door achtergrondkenmerken van studenten.
Andere studies laten ook zien dat achtergrondkenmerken van studenten een belangrijke rol spelen in de
keuze om door te gaan met de opleiding of om ermee te stoppen (b.v. Shah & Burke, 1999). Daarom is
het onderzoek naar de relatie tussen achtergrondkenmerken van en individuele verschillen tussen
studenten een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde om verschillen in studieprestaties tussen
studenten in het HO te verklaren. Wanneer die verklaringen er zijn, kunnen die mogelijk een bijdrage
leveren aan het verbeteren van studiesucces.

1.2

Studentkenmerken en studieprestatie

In de nationale en internationale literatuur wordt een grote hoeveelheid studentkenmerken beschreven
die van invloed zijn op studieprestaties en studieuitval in het HO. Hieronder zullen kort de
studentkenmerken worden besproken die gerelateerd worden aan studiesucces en studieuitval in het HO.
We beperken ons hierbij tot de studentkenmerken die we meenemen in ons onderzoek.

Geslacht
Om te beginnen is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen geslacht en academische prestaties.
Over het algemeen komt in deze studies naar voren dat geslacht een directe invloed heeft op
studieprestaties van studenten. Vrouwen presteren beter dan mannen en mannen vallen vaker voortijdig
uit (Shah & Burke, 2002; Van den Berg & Hofman, 2005). Sommige onderzoekers suggereren dat
verschillen in studieprestaties tussen mannen en vrouwen niet zozeer komen doordat iemand tot een
bepaalde sekse behoort, maar dat verschillen inherent aan het geslacht verantwoordelijk zijn. Trueman
en Hartley (1996) suggereren bijvoorbeeld dat verschillen ontstaan in studieprestaties doordat vrouwen
betere time-management vaardigheden hebben dan mannen.

Leeftijd
Een ander studentkenmerk dat veel aandacht heeft gekregen van onderzoekers is de leeftijd van de
student. Over het algemeen laten onderzoeken naar leeftijd en studieprestaties zien dat studenten jonger
dan 25 jaar meer studiepunten behalen en minder vaak uitvallen dan studenten die ouder zijn (Smith &
Naylor, 2001; Van der Hulst & Jansen, 2002). Echter, er zijn ook onderzoeken bekend die laten zien dat
oudere studenten betere studieprestaties halen dan jongere studenten (b.v. Richardson & Woodley,
2003). Wanneer oudere studenten minder goed presteren dan jongere studenten worden vaak
verplichtingen met betrekking tot werk en familie als oorzaken daarvan gegeven.

Etniciteit
Door de toegenomen culturele diversiteit binnen de studentenpopulatie in het HO is er de laatste jaren
veel aandacht besteed aan de rol van etniciteit in studieprestaties en studieuitval. Ondanks grotere
participatie in het HO laten verschillende onderzoeken zien dat studenten van minderheidsgroepen
minder succesvol zijn in hun studie in vergelijking met de meerderheidsgroep. Over het algemeen
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behalen studenten van minderheidsgroepen minder studiepunten, hebben ze meer tijd nodig om hun
studie af te maken en is het percentage studenten van minderheidsgroepen dat voortijdig uitvalt hoger
(Eimers & Pike, 1997; Van den Berg & Hofman, 2005). De redenen voor de slechtere academische
prestaties wordt door onderzoekers onder andere toegeschreven aan een beperktere sociale en
academische integratie (b.v. Berger & Milem, 1999).
Enkele onderzoeken die de relatie tussen taalvaardigheid en studieprestaties bekijken, laten zien dat
minderheidsgroepen minder goed presteren in het HO wanneer ze de meerderheidstaal niet goed
beheersen (b.v. Dobson & Sharma, 1993). Een studie van Shah en Burke (1999) toont bijvoorbeeld aan
dat studenten die de meerderheidstaal goed vaardig zijn, grotere kansen hebben om hun studie
succesvol af te maken, terwijl studenten die de meerderheidstaal niet goed spreken vaker voortijdig
uitvallen.

Intelligentie
Intelligentie is een andere factor die vaak in verband wordt gebracht met studieprestaties in het HO. Veel
onderzoek laat zien dat de intelligentie van studenten een krachtige voorspeller is voor de
studieprestaties die zij behalen. Een hogere intelligentie wordt gerelateerd aan betere academische
prestaties (Busato, Prins, Elshout, & Hamaker, 2000). Hoewel de voorspellende waarde van intelligentie
in het HO lager is dan in het primair onderwijs (Colom & Abad, 2007), wordt het nog steeds gezien als
één van de belangrijkste voorspellers van studieprestaties in het HO.

Persoonlijkheid
Terwijl de rol van intelligentie in studieprestaties relatief onbetwist lijkt, is er de laatste jaren steeds meer
aandacht gekomen voor de invloed van persoonlijkheid op academische prestaties. Verschillende studies
hebben laten zien dat persoonlijkheidskenmerken en studieprestaties sterk gerelateerd zijn (b.v.
Furnham & Chamorro-Premuzic, 2004). Een dominante theorie binnen het domein van
persoonlijkheidskenmerken is de Big Five-theorie. Deze theorie onderscheidt vijf
persoonlijkheidskenmerken: Extraversie, autonomie, vriendelijkheid, ordelijkheid en neuroticisme.
Ondanks dat al deze persoonlijkheidskenmerken in verschillende studies in verband worden gebracht met
studieprestaties (Feltzer & Rickli, 2009), is de belangrijkste en meest consistente voorspeller van
studieprestaties de persoonlijkheidstrek ordelijkheid (O’Connor & Paunonen, 2007). Ordelijke studenten
leveren betere academische prestaties en vallen minder vaak uit (b.v. Wagerman & Funder, 2007).

Eerdere onderwijsprestaties
Een veelgebruikte maat om studiesucces van studenten in het HO te voorspellen is het gemiddelde cijfer
dat zij hebben behaald voor het eindexamen op de middelbare school. Met betrekking tot de
voorspellende waarde van deze factor voor academische prestaties laat onderzoek over het algemeen
zien dat studenten met een hoger gemiddeld eindexamencijfer succesvoller zijn in het HO (b.v. McKenzie
& Schweitzer, 2001). Studenten met een hoger gemiddeld eindexamencijfer vallen minder vaak uit
(Murtaugh, Burns, & Schuster, 2001) en hebben een grotere kans op het behalen van het eerste
academisch jaar in de nominale tijd (Jansen, 2004). Echter, verschillende onderzoeken suggereren dat de
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relatie tussen studieprestaties en gemiddeld eindexamencijfer sterker is voor bepaalde vakken (Everett &
Robins, 1991) en leeftijdsgroepen (McKenzie & Schweitzer, 2001).
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Hoofdstuk 2

Beschrijving van variabelen

Om inzicht te krijgen in hoe bepaalde achtergrondkenmerken van studenten samenhangen met
studieprestaties, wordt gebruik gemaakt van Generation Psy: Een database met studentgegevens die
sinds de oprichting van de opleiding Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2001 is
opgestart. De database bestaat uit drie onderdelen 1) biografische kenmerken, 2)
studieprestatiegegevens, 3) gegevens over intelligentie en persoonlijkheid van studenten.

1) Biografische kenmerken
De biografische kenmerken die in dit onderzoek worden onderzocht zijn: Geslacht, leeftijd, vooropleiding,
nationaliteit, het gemiddeld eindexamencijfer van de middelbare school en taalvaardigheid.

Geslacht: Aanduiding of iemand behoort tot de mannelijke of vrouwelijke sekse

Leeftijd: Het aantal levensjaren berekend in maanden

Vooropleiding: De laatstgenoten vooropleiding die toegang geeft tot de universiteit. Er is een
onderscheid gemaakt tussen de volgende vooropleidingen: VWO, HBO en overig (bijvoorbeeld een
buitenlands diploma). Om deze drie categorische variabelen in een regressie-analyse te kunnen
meenemen, dienen de scores op de variabelen omgescoord te worden naar een interval meetniveau. Om
de variabele “vooropleiding” te behandelen als interval-variabele worden de scores op deze variabele
omgezet in dummy-variabelen met de waarden 0 en 1. Aangezien de variabele ‘vooropleiding’ drie
categorieën (d.i. VWO, HBO, overig) heeft, worden er twee dummy-variabelen in de regressie-analyse
opgenomen: dummy-variabele D1 (HBO = 1; VWO + overig = 0) welke aangeeft dat de student HBO als
vooropleiding heeft aangegeven en dummy-variabele D2 (overig = 1; HBO + VWO = 0) welke aangeeft
dat de student ‘overig’ als vooropleiding heeft aangegeven. De invloed van de categorie ‘VWO’, waarvoor
geen aparte dummy-variable is gemaakt, kan worden afgeleid uit de resultaten op de twee dummyvariabelen. De dummy-variabelen bevatten daarmee dezelfde informatie over de drie
vooropleidingscategorieën als de oorspronkelijke variabele ‘vooropleiding’.

Nationaliteit: Het door de student zelfgerapporteerde land van herkomst. Nationaliteit is gebruikt als
indicator voor de etnische afkomst van de studenten, omdat er geen informatie voorhanden was
betreffende het geboorteland van de studenten en/of het land van herkomst van de ouders waarmee
doorgaans etnische afkomst wordt bepaald.
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Gemiddeld eindexamencijfer: Het gemiddelde eindexamencijfer van de middelbare school. Dit cijfer is
berekend over de eindcijfers van alle vakken in het laatste jaar van de middelbare school waarin
eindexamen is gedaan.
Daarnaast worden gegevens over taalvaardigheid van studenten meegenomen. Deze gegevens zijn
verkregen via een taaltoets die studenten psychologie aan de Erasmus Universiteit tijdens het eerste
bachelorjaar maken. Er zijn vier categorieën op de taaltoets: Grammatica, spelling, stijl en overige
taalkwesties. De score op elk van deze categorieën is als aparte variabele meegenomen in het onderzoek.

Grammatica: Deze categorie meet in hoeverre studenten de grammatica van het Nederlands beheersen.
Testitems gaan in op het vervoegen van werkwoorden (vermoeden of vermoedden), hen/hun/zij/zeaanduidingen, voltooid deelwoorden (gestofzuigd of gestofzuigt) en bijvoeglijk gebruik van deelworden
(onverwachte of onverwachtte), voegwoorden (omdat, doordat etc.) en wie/wat/die/dat aanduidingen.
De antwoorden op het grammatica-onderdeel krijgen een score ‘goed’ of ‘fout’. De score wordt uitgedrukt
in het percentage goede antwoorden voor de categorie. Scores kunnen variëren van 0 tot 100 procent.

Spelling: Deze categorie meet in hoeverre studenten de juiste spelling van Nederlandse woorden
beheersen. Een voorbeeld van een testitem is: kruis aan wat goed is: ‘Zowel horizontaal als verticaal kun
je punten bepalen’ of ‘Zowel horizontaal als vertikaal kun je punten bepalen’. De antwoorden op het
spelling-onderdeel krijgen een score ‘goed’ of ‘fout’. De score wordt uitgedrukt in het percentage goede
antwoorden voor de categorie. Scores kunnen variëren van 0 tot 100 procent.

Stijl: Deze categorie meet in hoeverre studenten in staat zijn om correcte Nederlandse zinnen te
formuleren. Onderdelen die aan bod komen zijn zinsstructuur, congruentie tussen onderwerp en
persoonsvorm, woordgebruik, uitdrukkingen, en samentrekkingen. De antwoorden op het stijl-onderdeel
krijgen een score ‘goed’ of ‘fout’. De score wordt uitgedrukt in het percentage goede antwoorden voor de
categorie. Scores kunnen variëren van 0 tot 100 procent.

Overige taalkwesties: Deze categorie meet in hoeverre studenten beheersing hebben van de overige
aspecten die van belang zijn voor correct Nederlands. Aspecten die hierbij aan bod komen zijn: het
gebruik van lidwoorden, bijvoeglijke naamworden, voorzetsels, verwijswoorden en betrekkelijk
voornaamwoorden, ‘het’ en ‘er’ constructies. De antwoorden op dit onderdeel krijgen een score ‘goed’ of
‘fout’. De score wordt uitgedrukt in het percentage goede antwoorden voor de categorie. Scores kunnen
variëren van 0 tot 100 procent.

2) Studieprestatiegegevens
Gemiddeld bloktoetscijfer: Het psychologieonderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is
ingedeeld in acht onderwijsperiodes of blokken waarin één discipline van de psychologie wordt
behandeld. Elk blok wordt afgesloten met een toets; de bloktoets. Het cijfer dat wordt verkregen op de
bloktoets kan variëren van 1 tot 10. Er zijn in de eerste twee bachelorjaren geen studiepunten verbonden
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aan de scores op de bloktoets. Alleen in bachelor 3 zijn studiepunten verbonden aan de scores op de
bloktoets. In dit onderzoek is voor elk bachelorjaar een gemiddelde score berekend over de cijfers op de
bloktoetsen. Dit resulteert in de variabelen gemiddeld bloktoetscijfer bachelor 1, gemiddeld
bloktoetscijfer bachelor 2, en gemiddeld bloktoetscijfer bachelor 3.

Professioneel gedrag: Gedurende elke onderwijsperiode van vijf weken worden studenten door een
tutor die de werkgroepen begeleidt beoordeeld op hun professioneel gedrag in de onderwijsgroepen. Om
tot een cijfer te komen voor het professioneel gedrag beoordelen tutoren hun studenten uit de
onderwijsgroep op 3 algemene aspecten: voorbereiding van de student voor de onderwijsgroep,
participatie van studenten in de onderwijsgroep, en hoe de rol van gespreksleider en notulist door de
student is vervuld. Elk van deze aspecten wordt geoperationaliseerd door meerdere vragen. Hieruit wordt
voor elke student één eindcijfer berekend voor het professioneel gedrag voor de betreffende
onderwijsperiode. Binnen elke onderwijsperiode kunnen de cijfers variëren tussen 1 en 10. Aan het
professioneel gedrag zijn geen studiepunten verbonden. Wel dient aftekening verkregen te worden voor
professioneel gedrag. Die aftekening krijgt de student als er een gemiddeld cijfer, berekend over de
individuele cijfers voor professioneel gedrag over vier onderwijsperioden, is behaald van minimaal een
5,5.
Er is in dit onderzoek voor elke student een gemiddelde score berekend over alle cijfers voor het
professioneel gedrag in bachelor 1 (prof.gedrag Ba1) en bachelor 2 (prof.gedrag Ba2). Deze twee
gemiddelde cijfers zijn als twee aparte variabelen meegenomen in de analyses. Voor bachelor 3 zijn er
geen gegevens beschikbaar over professioneel gedrag van de studenten.

Zelfstudietijd: Elke onderwijsperiode van vijf weken rapporteren studenten individueel het aantal uren
dat zij hebben besteed aan studieactiviteiten (b.v. lezen van literatuur, bestuderen van verrijkende
leerstof zoals video, animatie). Er is in dit onderzoek voor elke student een gemiddelde score berekend
over het aantal zelfgerapporteerde zelfstudieuren in bachelor 1 (zelfstudietijd Ba1), bachelor 2
(zelfstudietijd Ba2), en bachelor 3 (zelfstudietijd Ba3).

Ects: Ects staat voor European Credit Transfer System en verwijst naar de studiebelasting in het hoger
onderwijs. Eén ECTS (= één studiepunt) staat daarbij voor 28 uren studiebelasting. In het onderzoek is
een onderscheid gemaakt tussen het aantal studiepunten dat door een student is behaald in bachelor 1,
bachelor 2, en bachelor 3. Deze zijn als drie aparte variabelen in de analyses meegenomen. In elk
bachelorjaar kunnen 60 studiepunten behaald worden. De waardes kunnen dus in elk van de dire
bachelorjaren variëren van 0 tot 60 in bachelor 1, van 0 tot 60 in bachelor 2 en van 0 tot 60 in bachelor
3.

VGT-score: Gedurende de eerste drie bachelorjaren is het voornaamste toetsingsinstrument binnen de
psychologieopleiding de voortgangstoets (VGT). De VGT bestaat uit 180 juist/onjuist/vraagteken-optie
vragen die het gehele vakgebied van de psychologie bestrijken. Een VGT meet of studenten een goede
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studievoortgang hebben en uiteindelijk of zij voldoende kennis en inzicht in het vakgebied hebben om het
beroep van psycholoog op adequate wijze te kunnen uitoefenen. De VGT wordt viermaal per jaar
afgenomen. Hierbij dient te worden aangetekend dat wanneer een student de eerste drie VGT’s met een
voldoende score afsluit, de vierde VGT niet meer gemaakt hoeft te worden. De scoring van de VGT is
dichotoom, wat impliceert dat de score slechts de vorm van een voldoende of onvoldoende kan
aannemen. Echter, voor elk goed antwoord op een VGT-item wordt één punt toegekend, terwijl een fout
antwoord tot één punt aftrek leidt. De ruwe scores op de VGT kunnen hierdoor variëren van -180 tot 180.
Een score van 180 of -180 wordt overigens nooit gehaald, omdat de student dan in alle disciplines van de
psychologie zou moeten uitblinken of onderpresteren.

3) Intelligentie en persoonlijkheid
3a) Intelligentie
Voor het meten van verschillende aspecten van intelligentie is gebruik gemaakt van een aantal
intelligentietests. Ten eerste intelligentietests uit de Nederlandse Testserie voor Hoger Niveau, de Drenth
serie (Drenth et al., 1965-1970). Deze intelligentietestbatterij is representatief voor wat de gemiddelde
HBO’er of universitair kandidaat kan verwachten tijdens een psychologisch onderzoek. Van deze
intelligentietestbatterij zijn de subtests Numerieke Aanleg Test (NAT) en de Test voor Niet Verbale
Abstractie (TNVA) gebruikt. Daarnaast is van de Groninger IntelligentieTest (GIT) de subtest
Woordmatrijs gebruikt. Deze tests worden afgenomen in het kader van het practicum Testgebruik dat
hoort bij het tweede blok in het eerste jaar over individuele verschillen. In het onderzoek zijn alleen de
scores op de intelligentietests meegenomen van studenten die toestemming hebben verleend om deze
gegevens voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken.

Test voor niet verbale abstractie (TNVA): De TNVA meet de zogenaamde niet-verbale intelligentie.
Deze test doet een beroep doet op het vermogen om te kunnen abstraheren. Het gaat hierbij om het
waarnemen van relaties in abstracte figuurpatronen. Iedere testopgave bestaat uit tien geometrische
figuren waarvan de eerste vier een bepaalde overeenkomst hebben. Van de student wordt verwacht dat
deze uit de overige zes figuren twee figuren kiest die eveneens de vastgestelde overeenkomst hebben.
De TNVA wordt beschouwd als een goede indicator voor ‘algemene intelligentie’. Voordelen van het nietverbale karakter van de test is dat de scores weinig worden beïnvloed door de opleiding die iemand heeft
gehad en het ‘culture-free’ zijn van deze test . De scores op deze test kunnen variëren tussen 0 en 40
punten.

Numerieke aanleg test (NAT): De bedoeling van deze test is inzicht te krijgen in de numerieke aanleg
van studenten. Van de NAT is de subtest ‘Cijferreeksen’ gebruikt. Met de test ‘Cijferreeksen’ wordt naast
rekensnelheid ook het vermogen om getalsmatige relaties te ontdekken gemeten. Deze test wordt
daarom ook vaak aangeduid als een ‘reasoning’ test waarmee wordt gemeten in hoeverre iemand kan
redeneren in cijfers en cijferreeksen. Bij dit laatste is er een overeenkomst met de TNVA. Ook bij de NAT
gaat het om redeneervermogen, in dit geval op basis van cijfermatig materiaal. De scores op deze test
kunnen variëren tussen 0 en 26 punten.
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Groniger Intelligentie Test (GIT) - Woordmatrijs: De subtest woordmatrijs is een subtest van de
GIT-Woordmatrijs en representeert het logisch redeneervermogen met verbaal materiaal. De test meet
dus hoe goed je kan redeneren met woorden. De scores op deze test kunnen variëren tussen 0 en 20
punten.

3b) Persoonlijkheid
Voor het meten van persoonlijkheidskenmerken is een Nederlandse gecomputeriseerde versie van de
Five-Factor Personality Inventory (FFPI) gebruikt (Hendriks, Hofstee, & De Raad, 1999). Deze
persoonlijkheidsvragenlijst bestaat uit 100 vragen en meet vijf persoonlijkheidskenmerken: Extraversie,
vriendelijkheid, autonomie, ordelijkheid, en neuroticisme. Extraversie verwijst naar eigenschappen
waaronder assertiviteit, op zoek naar vertier zijn en spraakzaam zijn. Daartegenover staat het begrip
introversie dat verwijst naar eigenschappen als gereserveerdheid, teruggetrokkenheid en op zichzelf zijn.
Vriendelijkheid verwijst naar de neiging om aardig en sociaal te zijn in gezelschappen. Mensen die hoog
scoren op deze persoonlijkheidstrek zijn empatisch, behulpzaam en attent. Mensen die een hoge
autonomie hebben, zijn open, fantasierijk, staan open voor nieuwe uitdagingen, zijn nieuwsgierig,
creatief en worden gezien als zelfstandige individuen. Ordelijkheid verwijst naar verantwoordelijkheid,
georganiseerdheid en volharding. Mensen die hoog scoren op deze persoonlijkheidstrek werken vaak
hard, zijn betrouwbaar en organiseren alles tot in de puntjes. Neuroticisme verwijst naar de mate waarin
mensen zich emotioneel zeker en veilig voelen en ontspannen en kalm zijn. Negatieve gevoelens zoals
droevigheid, onzekerheid en verdriet, zijn geassocieerd met deze persoonlijkheidstrek.
De gebruikte scores verkregen op de FFPI zijn ‘verankerde factorscores’. Studenten geven per item een
score op een schaal van 1-5 (1 = helemaal niet van toepassing en 5 = helemaal van toepassing). Deze
scores worden in een statistisch programma (factormodel gemaakt door de makers van de test) omgezet
in scores met een gemiddelde van 0, waarbij zowel in positieve richting (hoe positiever de waarde, hoe
meer de trek op jou van toepassing is) als in negatieve richting (hoe negatiever de waarde, hoe meer de
trek niet op jou van toepassing is). Bijvoorbeeld een score van 0 geeft aan dat iemand niet extravert en
niet introvert is. Heb je een score van 1.85 dan ben je erg extravert, terwijl een score van -1.49 aangeeft
dat iemand erg introvert is. De positieve en negatieve scores kunnen in principe oneindige waardes
aannemen, maar een score van 2.33 of -2.33 wordt vaak al gezien als extreem. In het onderzoek zijn
alleen de scores op de persoonlijkheidstest meegenomen van studenten die toestemming hebben
verleend om deze gegevens voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken.
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Hoofdstuk 3

Vraagstellingen

Het huidige onderzoeksproject beoogt inzicht te verschaffen in hoe bepaalde achtergrondkenmerken van
studenten samenhangen met studieprestaties. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd.

1.

Welke biografische kenmerken van studenten (d.i. geslacht, leeftijd, vooropleiding, gemiddeld
eindexamencijfer, nationaliteit) zijn van invloed op studieprestaties en studieuitval?

2.

Welke studieprestatiegegevens van studenten (d.i. professionele houding, gemiddeld
bloktoetscijfer, zelfstudietijd) zijn van invloed op studieprestaties en studieuitval?

3.

Welke aspecten van persoonlijkheid en intelligentie van studenten (d.i. extraversie, ordelijkheid,
emotionele stabiliteit, autonomie, vriendelijkheid, verbale aanleg, numerieke aanleg, niet-verbale
intelligentie) zijn van invloed op studieprestaties en studieuitval?

4.

Is de invloed van biografische kenmerken, prestatiegegevens, en aspecten van intelligentie en
persoonlijkheid van studenten op hun studieprestaties temporeel stabiel in de bachelorfase?
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Hoofdstuk 4

4.1

Resultaten

Beschrijvende statistieken

Voor het samenstellen van de dataset zijn biografische kenmerken, studieprestatiegegevens en gegevens
over persoonlijkheid en intelligentie verzameld van studenten uit de academische jaren 2003 t/m 2009.
Het totaal aantal studenten in de dataset is 1753. Van deze studenten zijn er 452 (25.8%) man en 1298
(74%) vrouw. Van 3 studenten (0.02%) zijn de gegevens over geslacht onbekend.
De leeftijd van de studenten varieerde bij aanvang van het eerste bachelorjaar van 17.9 jaar tot 37.25
jaar. De gemiddelde leeftijd was 20.04 jaar met een standaardafwijking van 2.46 jaar.
Van de 1753 studenten hebben 1695 (96.7%) studenten de Nederlandse nationaliteit. Tweeënvijftig
(3.0%) studenten zijn van niet-Nederlandse afkomst (33 westers allochtoon en 19 niet-westers
allochtoon). Van zes (0.03%) studenten is de nationaliteit niet bekend.
Wat betreft de hoogst genoten vooropleiding hebben 1373 (78.3%) studenten VWO opgegeven, 240
(13.7%) studenten hebben HBO opgegeven, en 125 (7.1%) studenten hebben een andere opleiding dan
VWO of HBO opgegeven. Van 15 (0.09%) studenten is de vooropleiding onbekend.
De beschrijvende statistieken van de overige variabelen staan weergegeven in Tabel 1.
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Tabel 1. Beschrijvende statistieken van de totale onderzochte studentenpopulatie
Aantal

Gemiddelde

Standaard

Minimum

Maximum

studenten

score

Deviatie

score

score

Gem.eindexamencijfer

1335

6.68

.48

5.50

8.40

Gem.eindexamencijfer_NL/ENG/WIS

1238

6.57

.61

5.00

9.00

Gem.eindexamencijfer_overig

1242

6.72

.49

5.00

8.75

Ects Ba1

1625

43.31

21.78

0.00

60.00

Ects Ba2

960

47.96

18.99

0.00

60.00

Ects Ba3

680

44.27

21.73

0.00

60.00

Extraversie

795

.83

.99

-2.90

3.19

Vriendelijkheid

795

2.06

.97

-4.16

4.38
3.36

Ordelijkheid

795

.35

1.08

-3.33

Neuroticisme

795

.70

1.04

-3.46

3.61

Autonomie

795

.84

.93

-2.20

4.81

NAT

1389

12.08

3.99

0.00

25.00

GIT-Woordmatrijs

1202

13.70

3.88

2.00

20.00

TNVA

1370

24.02

5.75

0.00

40.00
91.70

Spelling

518

75.21

6.84

55.30

Grammatica

518

82.39

6.73

60.00

98.30

Stijl

518

68.33

9.28

43.30

88.30

Overige taalkwesties

518

92.74

5.77

65.00

100.00

Gem.bloktoetscijfer Ba1

1320

6.01

1.23

1.92

9.23

Gem.bloktoetscijfer Ba2

746

6.22

1.47

1.00

9.04

Gem.bloktoetscijfer Ba3

408

7.05

.07

5.50

9.30

Prof.gedrag Ba1

1129

7.59

.59

5.60

9.50

Prof.gedrag Ba2

715

7.76

.68

5.70

9.50

Gem.VGT score Ba1

1603

26.24

8.81

0.00

60.00

Gem.VGT score Ba2

1016

51.16

13.42

19

112

Gem.VGT score Ba3

712

54.32

14.56

20

127
53.12

Zelfstudietijd Ba1

1430

13.73

6.07

1.25

Zelfstudietijd Ba2

870

15.16

7.46

.00

58.57

Zelfstudietijd Ba3

629

18.21

8.62

.00

51.75

4.2

Voorspellende waarde van de variabelen

Om te bekijken welke biografische kenmerken, prestatiegegevens en aspecten van persoonlijkheid en
intelligentie bijdragen aan het studiesucces c.q. studieuitval, zijn er verschillende meervoudige regressieanalyses uitgevoerd. De regressie-analyses zijn uitgevoerd per onderzoeksvraag. Dat wil zeggen dat er
aparte regressie-analyses zijn uitgevoerd voor: 1) de voorspellende waarde van biografische kenmerken
op studiesucces, 2) de voorspellende waarde van prestatiegegevens op studiesucces, 3) de voorspellende
waarde van aspecten van persoonlijkheid en intelligentie op studiesucces.
Aparte regressie-analyses zijn uitgevoerd voor elk van de drie bachelorjaren. Dit houdt in dat er met
betrekking tot de voorspellende waarde van biografische kenmerken op studiesucces, drie aparte
regressie-analyses zijn uitgevoerd: één regressie-analyse met biografische variabelen als voorspellers en
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studiesucces in bachelor 1 als afhankelijke variabele, één regressie-analyse met studiesucces in bachelor
2 als afhankelijke variabele, en één regressie-analyse met studiesucces in bachelor 3 als afhankelijke
variabele. Dezelfde drie analyses zijn uitgevoerd voor de prestatiegegevens en de variabelen voor
intelligentie en persoonlijkheid. Belangrijk is hierbij op te merken dat er daarnaast ook nog eens
gevarieerd is met de afhankelijke variabele. De volgende afhankelijke variabelen of maten voor
studiesucces zijn gebruikt: het aantal behaalde studiepunten, het gemiddeld bloktoetscijfer en de
gemiddelde VGT-score. Alle regressie-analyses zijn uitgevoerd met telkens één van deze maten voor
studiesucces als afhankelijke variabele.
Tevens zijn er aparte regressie-analyses uitgevoerd voor de studenten die zijn uitgevallen. Daarbij is ook
op de manier te werk gegaan zoals hierboven beschreven.
Bij alle regressie-analyses is een significantieniveau van 5% (p-waarde van .05) aangehouden. Wanneer
de p-waarde lager is dan .05 noemen we een voorspeller een significante voorspeller. Wanneer de pwaarde hoger is dan .05, wordt de voorspeller als niet significant (ns) aangeduid.
De mate waarin een voorspeller de afhankelijke variabele beïnvloedt, afzonderlijk van de andere
voorspellers, wordt in een regressie uitgedrukt met een Beta-waarde. Simpel gezegd is de Beta op te
vatten als een maat voor de sterkte van de voorspeller. Hoe hoger de Beta-waarde, hoe meer invloed de
voorspeller heeft op de afhankelijke variabele. Dit geldt ook voor variabelen met een dummy-codering.
Een positieve Beta-waarde op de dummy-variabele ‘vooropleiding D1 (HBO vs. rest)’ geeft bijvoobeeld
aan dat studenten met de vooropleiding HBO betere studieprestaties hebben dan studenten die VWO of
overig als vooropleiding hebben aangegeven. Een negatieve Beta-waarde geeft in dit geval aan dat
studenten met de vooropleiding HBO slechtere studieprestaties hebben dan studenten met de
vooropleiding VWO of overig.
De resultaten van de regressie-analyses zullen worden besproken per deelvraag. Allereerst wordt er
gekeken naar welke biografische kenmerken van studenten bijdragen aan studiesucces. Vervolgens
komen de prestatiegegevens aan bod, gevolgd door de aspecten van persoonlijkheid en intelligentie.

4.3
4.3.1

Biografische kenmerken en studiesucces
Biografische kenmerken – bachelor 1

Regressie-analyses met de voorspellers geslacht, leeftijd, gemiddeld eindexamencijfer, vooropleiding D1
(HBO vs. rest), vooropleiding D2 (overig vs. rest) en nationaliteit (Nederlands vs. niet-Nederlands) zijn
uitgevoerd met aantal studiepunten behaald in bachelor 1 of gemiddeld bloktoetscijfer berekend over
bachelor 1 of gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 1 als afhankelijke variabele.
De resultaten staan weergegeven in Tabel 2.
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Tabel 2. Voorspellende waarde van biografische kenmerken voor studieprestaties in bachelor 1
Ects (R2 = .053)

Bloktoets (R2 = .288)

VGT (R2 = .187)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

Geslacht

.087

.002

.097

.000

ns

p-waarde
ns

Gem.eindexamencijfer

.142

.000

.481

.000

.407

.000

Vooropleiding D1

-.083

.007

-.184

.000

-.164

.000

Vooropleiding D2

-.138

.000

-.149

.000

-.133

.000

Leeftijd

ns

ns

ns

ns

.085

.004

Nationaliteit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Uit de resultaten komt naar voren dat het gemiddelde eindexamencijfer van de middelbare school de
sterkste voorspeller is voor zowel het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de
gemiddelde VGT-score. Studenten met een hoger gemiddeld eindexamencijfer behalen meer
studiepunten, halen een hoger gemiddeld bloktoetscijfer en hebben hogere gemiddelde VGT-scores in het
eerste bachelorjaar. Dit effect is sterker voor het gemiddelde bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-score
dan voor het aantal behaalde studiepunten.
Daarnaast is de hoogst genoten vooropleiding van studenten een krachtige voorspeller voor het aantal
behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-score. Dit dient als volgt
geïnterpreteerd te worden: Studenten met VWO als hoogste vooropleiding behalen de meeste
studiepunten, hebben de hoogste gemiddelde bloktoetscijfers en de hoogste gemiddelde VGT-scores. De
studenten uit de groep overige vooropleidingen (zoals een buitenlands diploma) behalen de laagste
scores. Daartussenin zitten de studenten die HBO als hoogste vooropleiding hebben gerapporteerd.
Een andere significante voorspeller is geslacht. Vrouwen behalen significant meer studiepunten en een
hoger gemiddeld bloktoetscijfer dan mannen. De sterkte van deze factor is in vergelijking met de
hiervoorgenoemde voorspellers aanzienlijk lager. Voor de VGT-scores is tevens de leeftijd van de student
een significante voorspeller. Oudere studenten behalen hogere gemiddelde scores op de VGT.

Aanvullende informatie n.a.v. verdiepende analyses:
- Nationaliteit: Wanneer dezelfde regressie-analyses als hiervoor beschreven worden uitgevoerd met
een meer gedifferentieerde onderverdeling van nationaliteit (Nederlands vs. Westers allochtoon vs. nietWesters allochtoon), worden er geen andere resultaten verkregen.
- Taalvaardigheid: Als de factoren stijl, grammatica, spelling, en overige taalkwesties in de hiervoor
genoemde regressie-analyses worden meegenomen, zien we dat voor het gemiddelde bloktoetscijfer dat
is behaald geslacht (Beta = .103, p = .026), gemiddeld eindexamencijfer (Beta = .420, p = .000),
vooropleiding D1 (Beta = -.144, p = .006), vooropleiding D2 (Beta = -.114, p = .030) significante
voorspellers zijn. Voor het aantal studiepunten geldt dat gemiddeld eindexamencijfer (Beta = .139, p =
.017), vooropleiding D2 (Beta = -.140, p = .020), spelling (Beta = .186, p = .001) en grammatica (Beta
= -.179, p = .006) significante voorspellers zijn. Vergelijkbare bevindingen worden gedaan voor VGTscores: gemiddeld eindexamencijfer (Beta = .369, p = .000), vooropleiding D2 (Beta = -.112, p = .048),
vooropleiding D1 (Beta = -.136, p = .015) zijn nu de significante voorspellers.
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- Bindend studieadvies (BSA): Sinds 2005 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een
universiteitsbreed Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat studenten na het eerste studiejaar
minimaal 40 studiepunten (Ects) moeten hebben gehaald om door te mogen naar het tweede studiejaar.
Indien de student niet aan deze eis heeft voldaan, dan wordt deze van de opleiding weggestuurd en mag
hij zich drie jaar lang niet voor die opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam inschrijven. Na het
tweede studiejaar moet het eerste studiejaar volledig afgerond (60 Ects) zijn; als er niet aan die eis
wordt voldaan, dan wordt de student alsnog van de opleiding weggestuurd. Het doel van deze maatregel
is om zo vroeg mogelijk slecht presterende studenten te detecteren en het uitvalmoment van studenten
met een slechte studievoortgang te vervroegen waarmee het aantal studenten dat onnodig lang studeert
zonder uiteindelijk de studie af te ronden wordt gereduceerd en studierendementen kunnen stijgen. De
invoering van het BSA heeft mogelijk tot gevolg dat er veranderingen zijn opgetreden in welke
studentenkenmerken voorspellende waarde hebben voor de studieprestaties van studenten. De hiervoor
genoemde regressie-analyses zijn daarom tevens uitgevoerd met gegevens van studenten die zijn
verzameld vóór de invoering van het BSA (pre-BSA) en na de invoering van het BSA (post-BSA). Deze
analyses laten grotendeels dezelfde resultaten zien als de hiervoor beschreven resultaten. Een verschil is
dat vooropleiding D1 geen significante voorspeller is voor het aantal behaalde studiepunten in de pre-BSA
en de post-BSA groepen terwijl dit in de totale groep (i.e., pre-BSA en post-BSA samen) wel zo was.
Daarnaast is in tegenstelling tot de totale groep, in de post-BSA groep leeftijd geen significante
voorspeller voor de VGT-score.
- Gemiddeld eindexamencijfer (algemeen): Om de relatie tussen het gemiddelde eindexamencijfer
van studenten en studieprestaties in de bachelor verder te onderzoeken, zijn er op basis van de hoogte
van het gemiddelde eindexamencijfer van studenten 6 groepen onderscheiden: studenten met een
gemiddeld eindexamencijfer tussen de 5.5 en 6.0, tussen de 6.0 en 6.5, tussen de 6.5 en 7.0, tussen de
7.0 en 7.5, tussen de 7.5 en 8.0, en tussen de 8.0 en 8.5. Met deze categorisatie in groepen als
onafhankelijke variabele en het aantal studiepunten behaald in bachelor 1, gemiddeld bloktoetscijfer
berekend over bachelor 1 en gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 1 als afhankelijke variabelen
is een Multivariate variantieanalyse (Manova) uitgevoerd. Een Manova is een analysetechniek om te
toetsen of de gemiddelden van twee of meer groepen (d.i. groep per gemiddeld eindexamencijfer) van
elkaar verschillen op ten minste één van de afhankelijke variabelen die worden onderzocht (d.i.
studiepunten, bloktoetscijfer, VGT-score). De resultaten, welke zijn weergegeven in Tabel 3, laten zien
dat de studieprestaties afhangen van het gemiddelde eindexamancijfer [Wilks’ lambda = .75, F(55, 6108)
= 7.28, p< .05]. Dit geldt voor zowel het bloktoetscijfer [F(5,1329) = 65.27, p<.05], de gemiddelde
VGT-score [F(5,1329) = 44.43, p<.05] en het aantal behaalde studiepunten [F(5,1329) = 8.06, p<.05]
in bachelor 1. Aansluitende analyses laten zien dat studenten met een gemiddeld eindexamencijfer
tussen de 5.5 en 6.0 een lager gemiddeld bloktoetscijfer behalen dan studenten uit de groepen 6.0-6.5,
6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0 en 8.0-8.5. Tevens behalen studenten uit de groep 6.0-6.5 lagere gemiddelde
bloktoetscijfers dan de groepen 6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0, en 8.0-8.5. Studenten met een gemiddeld
eindexamencijfer tussen de 6.5 en 7.0 behalen lagere gemiddelde bloktoetscijfers dan de groepen 7.07.5, 7.5-8.0, en 8.0-8.5. Studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van 7.0-7.5, 7.5-8.0 en 8.0-8.5
verschillen niet significant van elkaar wat betreft het behaalde gemiddelde bloktoetscijfer. Dezelfde
resultaten komen naar voren wanneer de VGT-scores worden bekeken, behalve dan dat er geen
significant verschil wordt gevonden op de VGT-scores tussen de groepen 5.5-6.0 en 6.0-6.5. Daarnaast
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wordt er gevonden dat de studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 7.0 en 7.5
significant lagere VGT-scores behalen dan de studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de
8.0 en 8.5. Gedeeltelijk wordt hetzelfde patroon gevonden in de analyses van het aantal behaalde
studiepunten. Studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 5.5 en 6.0 behalen significant
minder studiepunten dan de groepen 6.5-7.0, 7.0-7.5, en 7.5-8.0. Studenten met een gemiddeld
eindexamencijfer tussen de 6.0 en 6.5 behalen significant minder studiepunten dan de groepen 6.5-7.0
en 7.0-7.5.
Samengevat, de hoogte van het gemiddelde eindexamencijfer van studenten heeft invloed op het aantal
studiepunten en de hoogte van het gemiddelde bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-score. Er kan over
het algemeen worden gezegd dat studenten die een gemiddeld eindexamencijfer hebben dat lager is dan
een 7.0, lagere studieprestaties behalen in bachelor 1. Er worden geen significante verschillen gevonden
in de studieprestaties van studenten die een hoger gemiddeld eindexamencijfer hebben dan een 7.0. Dit
suggereert dat het het meest zinvol is om de hoogte van het gemiddelde eindexamencijfer als voorspeller
voor studieprestaties in bachelor 1 te bekijken wanneer studenten een gemiddeld eindexamencijfer van
7.0 of lager hebben. Hoe dichter het gemiddelde eindexamencijfer in de groep studenten met een
gemiddeld cijfer tussen de 5.5 en 7.0 bij de 7.0 ligt, hoe groter de kans is dat zij betere studieprestaties
behalen.

Tabel 3. Gemiddelde studieprestaties (en standaard deviaties) in bachelor 1 gegroepeerd per eindexamencijfer
berekend over alle vakken
Ects

VGT

Bloktoets

Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard

score

Deviatie

score

Deviatie

score

Deviatie

5.5-6.0

33.52

24.11

4.81

1.32

18.51

7.18

6.0-6.5

41.27

21.81

5.60

1.09

22.98

7.66

6.5-7.0

47.39

19.32

6.24

.98

26.94

7.80

7.0-7.5

48.32

18.92

6.69

.97

29.65

8.52

7.5-8.0

48.54

18.26

7.13

1.00

33.13

10.08

8.0-8.5

49.63

18.98

7.25

1.28

34.97

10.66

- Gemiddeld eindexamencijfer (Nederlands, Engels, Wiskunde): Om meer zicht te krijgen op de
specifieke rol van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde, is de aanname dat hogere
eindexamencijfers voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde samenhangen met betere
studieprestaties in de bachelor onderzocht. Hiervoor zijn bovengenoemde regressie-analyses en Manova
opnieuw uitgevoerd waarbij nu niet het gemiddelde eindexamencijfer over alle vakken is meegenomen,
maar een gemiddeld eindexamencijfer dat is berekend over de vakken Nederlands, Engels, en Wiskunde.
De resultaten van de regressie-analyses met het gemiddeld eindexamencijfer over de vakken Nederlands,
Engels, en Wiskunde laten zien dat dezelfde resultaten worden verkregen als wanneer het
eindexamencijfer over alle eindexamenvakken wordt berekend. Hetzelfde geldt wanneer het
eindexamencijfer wordt berekend over de overige vakken (d.w.z. alle eindexamenvakken zonder
Nederlands, Engels, en Wiskunde). Kortom, ongeacht de vakken die worden meegenomen in de
berekening van het gemiddelde eindexamencijfer van studenten, blijft de sterkte van de invloed van het
gemiddeld eindexamencijfer op studieprestaties van studenten hetzelfde. Dit suggereert dat het bekijken
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van het gemiddelde cijfer op specifieke eindexamenvakken geen toegevoegde waarde heeft om
studieprestaties te voorspellen in vergelijking met een gemiddeld eindexamencijfer berekend over alle
eindexamenvakken. Een meer gedifferentieerd beeld van de relatie tussen het gemiddeld
eindexamencijfer (Nederlands, Engels, Wiskunde) kan echter worden verkregen wanneer de hoogte van
het eindexamencijfer wordt bekeken.
Een Manova met aantal studiepunten behaald in bachelor 1, gemiddeld bloktoetscijfer berekend over
bachelor 1 en gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 1 als afhankelijke variabelen en groep (d.i.
een gemiddeld eindexamencijfer over de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde van 5.0-5.5, 5.5-6.0, 6.06.5, 6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0, 8.0-8.5) als onafhankelijke variabele laat de volgende resultaten zien (zie
Tabel 4). Studenten met een gemiddeld eindexamencijfer over de vakken Nederlands, Engels, en
Wiskunde tussen de 5.0 en 5.5 behalen significant lagere bloktoetsijfers dan de groepen 5.5-6.0, 6.0-6.5,
6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0, en 8.0-8.5. Studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 5.5 en
6.0 of tussen de 6.0 en 6.5 behalen lagere bloktoetscijfers dan de groepen 6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0, en
8.0-8.5. Voor studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 6.5 en 7.0 geldt dat zij een lager
gemiddeld bloktoetscijfer behalen dan de groepen 7.0-7.5, 7.5-8.0, en 8.0-8.5. Daarnaast behalen
studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 7.0 en 7.5 een lager gemiddeld bloktoetscijfer
dan de groep 8.0-8.5. Afgezien van enkele verschillen (vergelijking tussen 5.0-5.5 en 5.5-6.0 groepen en
6.5-7.0 en 7.0-7.5 groepen levert nu geen significant verschil op) leveren de analyses met betrekking tot
de VGT-scores dezelfde resultaten op. Met betrekking tot het aantal behaalde studiepunten laten de
resultaten zien dat studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 5.0 en 5.5 minder
studiepunten behalen dan de groepen 6.0-6.5, 6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0, en 8.0-8.5. Tevens worden door
studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 5.5 en 6.0 minder studiepunten behaald dan
door de groepen 6.5-7.0, 7.0-7.5, en 7.5-8.0. Vergelijkbare resultaten worden verkregen wanneer het
gemiddeld eindexamencijfer wordt berekend over alle andere eindexamenvakken dan Nederlands,
Engels, en Wiskunde.
Samengevat, de hoogte van het gemiddelde eindexamencijfer berekend over de vakken Nederlands,
Engels en Wiskunde heeft invloed op de studieprestaties van studenten. Evenals wanneer het gemiddelde
eindexamencijfer wordt berekend over alle eindexamenvakken, wordt ook nu gevonden dat de
studieprestaties in bachelor 1 de meeste verschillen vertonen voor studenten met een gemiddeld
eindexamencijfer van een 7.0 of lager. Het bekijken van het gemiddeld eindexamencijfer (berekend over
alle vakken of slechts een selectie ervan) lijkt daarom het meest waardevol in deze groep studenten.
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Tabel 4. Gemiddelde studieprestaties (en standaard deviaties) in bachelor 1 gegroepeerd per eindexamencijfer
berekend over de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde
Bloktoets

Ects
Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard

VGT
Gemiddelde

Standaard

score

Deviatie

score

Deviatie

score

Deviatie

5.0-5.5

29.89

24.56

4.91

.72

19.03

6.28

5.5-6.0

39.85

23.28

5.68

1.13

22.55

8.65

6.0-6.5

44.22

21.01

5.80

1.16

24.57

8.11

6.5-7.0

48.72

18.45

6.30

.97

27.02

7.56

7.0-7.5

48.59

18.83

6.61

.95

28.89

8.67

7.5-8.0

51.27

16.06

6.88

.97

31.96

7.86

8.0-8.5

50.13

18.69

7.30

1.11

34.25

11.27

4.3.2

Biografische kenmerken – bachelor 2

Regressie-analyses met de voorspellers geslacht, leeftijd, gemiddeld eindexamencijfer, vooropleiding D1
(HBO vs. rest), vooropleiding D2 (overig vs. rest) en nationaliteit (Nederlands vs. niet-Nederlands) zijn
uitgevoerd met aantal studiepunten behaald in bachelor 2 of gemiddeld bloktoetscijfer berekend over
bachelor 2 of gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 2 als afhankelijke variabele.
De resultaten staan weergegeven in Tabel 5.

Tabel 5. Voorspellende waarde van biografische kenmerken voor studieprestaties in bachelor 2
Ects (R2 = .039)
Geslacht
Gem.eindexamencijfer

Bloktoets (R2 = .205)

VGT (R2 = .161)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

ns

ns

.190

.000

ns

p-waarde
ns

.144

.000

.365

.000

.398

.000

Vooropleiding D1

ns

ns

-.097

.018

ns

ns

Vooropleiding D2

-.096

.014

-.078

.057

ns

ns

Leeftijd

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Nationaliteit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Uit de resultaten komt naar voren dat het gemiddelde eindexamencijfer van de middelbare school de
sterkste voorspeller is voor zowel het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de
gemiddelde VGT-score. Studenten met een hoger gemiddeld eindexamencijfer behalen meer
studiepunten, halen een hoger gemiddeld bloktoetscijfer en hebben hogere gemiddelde VGT-scores in het
tweede bachelorjaar. Dit effect is sterker voor het gemiddelde bloktoetscijfer en de gemiddelde VGTscore dan voor het aantal behaalde studiepunten. Dit komt overeen met de resultaten uit bachelor 1.
De hoogst genoten vooropleiding lijkt in vergelijking met bachelor 1 een minder krachtige voorspeller
voor het aantal behaalde studiepunten, het gemiddelde bloktoetscijfer en de VGT-scores in bachelor 2.
Niet alleen is de invloed van de vooropleiding lager (lagere Beta-waardes), ook is er verschil te
ontdekken in welke afhankelijke maten worden beïnvloed door de vooropleiding. Net als in bachelor 1
behalen studenten met VWO als hoogste vooropleiding de hoogste gemiddelde bloktoetscijfers, gevolgd
door respectievelijk de studenten met de vooropleiding HBO en studenten met een andere vooropleiding
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dan HBO en VWO. Met betrekking tot het aantal studiepunten kan gezegd worden dat studenten met een
andere vooropleiding dan VWO of HBO minder studiepunten halen in bachelor 2 dan studenten met VWO
of HBO als vooropleiding. De hoogste genoten vooropleiding is geen significante voorspeller voor de
scores op de VGT in bachelor 2.

Aanvullende informatie n.a.v. verdiepende analyses:
- Nationaliteit: Wanneer dezelfde regressie-analyses als hiervoor beschreven worden uitgevoerd met
een meer gedifferentieerde onderverdeling van nationaliteit (Nederlands vs. Westers allochtoon vs. nietWesters allochtoon), worden er geen andere resultaten verkregen.
- Taalvaardigheid: Als de factoren stijl, grammatica, spelling, en overige taalkwesties in de hiervoor
genoemde regressie-analyses worden meegenomen, zien we dat voor het aantal studiepunten het
gemiddelde eindexamencijfer (Beta = .188, p = .031) nog de enige significante voorspeller is. Voor het
gemiddelde bloktoetscijfer zijn geslacht (Beta = .185, p = .012) en gemiddeld eindexamencijfer (Beta =
.370, p = .000)significante voorspellers. De taaltoetsvariablen dragen niet significant bij. Voor de VGTscores blijft alleen gemiddeld eindexamencijfer (Beta = .416, p = .000) een significante voorspeller als
de taaltoetsvariabelen worden meegenomen. Ook hier hebben de taaltoetsvariabelen geen significante
bijdrage.
- BSA: Aparte regressie-analyses met de pre-BSA en de post-BSA groepen laten grotendeels dezelfde
resultaten zien als de hiervoor beschreven regressie-analyses over de totale groep. Verschillen in
vergelijking met de totale groep worden hieronder beschreven. Een verschil is dat in de pre-BSA en postBSA groepen vooropleiding D1 en D2 geen significante voorspellers zijn voor het gemiddelde
bloktoetscijfer. Tevens geldt voor de post-BSA groep dat vooropleiding D2 geen significante voorspeller is
voor het aantal behaalde studiepunten. Met betrekking tot de pre-BSA groep valt op dat het gemiddeld
eindexamencijfer geen significante voorspeller is voor het aantal studiepunten, terwijl het geslacht van
studenten dit wel is.
- Gemiddeld eindexamencijfer (algemeen): Er is net als in bachelor 1 een Manova uitgevoerd met
aantal studiepunten behaald in bachelor 2, gemiddeld bloktoetscijfer berekend over bachelor 2 en
gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 2 als afhankelijke variabelen en groep (d.i. een gemiddeld
eindexamencijfer over alle vakken van 5.5-6.0, 6.0-6.5, 6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0, 8.0-8.5) als
onafhankelijke variabele. De resultaten, welke zijn weergegeven in Tabel 6, laten grotendeels dezelfde
resultaten zien als in bachelor 1. Naast de reeds genoemde significante bevindingen in bachelor 1, geldt
dat studenten in bachelor 2 met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 7.5 en 8.0 hogere
bloktoetscijfers en VGT-scores behalen dan studenten met een eindexamencijfer tussen de 7.0 en 7.5.
Tevens wordt voor de VGT-scores gevonden dat studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen
de 5.5 en 6.0 lagere VGT-scores behalen dan de 6.0-6.5 groep. De bevindingen met betrekking tot het
aantal behaalde studiepunten vertoont de grootste afwijking ten op zichte van de resultaten in bachelor
1. In aanvulling op de bevindingen in bachelor 1 worden de volgende resultaten verkregen. Studenten
met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 7.5 en 8.0 behalen significant meer studiepunten dan de
6.0-6.5 en 6.5-7.0 groepen. Tevens behalen studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de
8.0 en 8.5 meer studiepunten dan de 5.5-6.0 en 6.0-6.5 groepen. Het verschil in het aantal behaalde
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studiepunten tussen de 5.5-6.0 en 6.5-7.0 groepen dat werd gevonden in bachelor 1 is niet significant in
het tweede bachelorjaar.
Samengevat, evenals in bachelor 1 heeft de hoogte van het gemiddelde eindexamencijfer van studenten
invloed op het aantal studiepunten en de hoogte van het gemiddelde bloktoetscijfer en de gemiddelde
VGT-score in bachelor 2. De resulaten laten in overeenstemming met de resultaten uit het eerste
bachelorjaar zien dat in bachelor 2 binnen de lagere (tot 7.0) gemiddelde eindexamencijfers studenten
met goede studieprestaties onderscheiden kunnen worden van de studenten die minder goed presteren.
Echter, in bachelor 2 blijkt het tevens mogelijk om verschillen in studieprestaties waar te nemen voor
studenten die een gemiddeld eindexamencijfer van 7.5 of hoger hebben.

Tabel 6. Gemiddelde studieprestaties (en standaard deviaties) in bachelor 2 gegroepeerd per eindexamencijfer
berekend over alle vakken
Bloktoets

Ects
Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard

VGT
Gemiddelde

Standaard
Deviatie

score

Deviatie

score

Deviatie

score

5.5-6.0

36.58

16.48

4.86

1.53

37.14

6.81

6.0-6.5

42.91

15.45

5.67

1.25

45.20

10.20

6.5-7.0

45.96

16.05

6.32

1.21

50.33

11.72

7.0-7.5

48.15

14.68

6.82

1.12

56.35

12.90

7.5-8.0

52.91

15.69

7.37

1.18

65.68

18.04

8.0-8.5

52.11

11.48

7.35

1.47

63.64

13.83

- Gemiddeld eindexamencijfer (Nederlands, Engels, Wiskunde): Evenals in bachelor 1, zijn voor
het tweede bachelorjaar aparte regressie-analyses en Manova’s uitgevoerd met het gemiddeld
eindexamencijfer berekend over de vakken Nederlands, Engels, en Wiskunde.
De resultaten van de regressie-analyses met het gemiddeld eindexamencijfer over de vakken Nederlands,
Engels en Wiskunde laten zien dat dezelfde resultaten worden verkregen als wanneer het
eindexamencijfer over alle eindexamenvakken wordt berekend. Hetzelfde geldt wanneer het
eindexamencijfer wordt berekend over de overige vakken (d.w.z. alle eindexamenvakken zonder
Nederlands, Engels en Wiskunde).
Een Manova met aantal studiepunten behaald in bachelor 2, gemiddeld bloktoetscijfer berekend over
bachelor 2 en gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 2 als afhankelijke variabelen en groep (d.i.
een gemiddeld eindexamencijfer over de vakken Nederlands, Engels, en Wiskunde van 5.0-5.5, 5.5-6.0,
6.0-6.5, 6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0, 8.0-8.5) als onafhankelijke variabele laat de volgende resultaten zien
(zie Tabel 7). In vergelijking met de resultaten van de Manova in bachelor 1 is het aantal groepen dat
van elkaar verschilt in studieprestaties afgenomen. Groepen die in bachelor twee niet meer significant
verschillen met betrekking tot het gemiddelde bloktoetscijfer zijn 5.0-5.5 en 6.0-6.5, 5.5-6.0 en 6.5-7.0,
6.5-7.0 en 7.0-7.5, 6.5-7.0 en 7.5-8.0. Voor de VGT-score geldt: het significante verschil tussen de
groepen 5.0-5.5 en 6.0-6.5 gevonden in bachelor 1 verdwijnt in bachelor 2. De overige gerapporteerde
bevindingen in bachelor 1 blijven onveranderd in bachelor 2. Bij de vergelijking van de groepen op het
aantal behaalde studiepunten wordt ook gevonden dat een aantal verschillen verdwijnen ten opzichte van
bachelor 1. Dit betreft de verschillen tussen de groepen 5.0-5.5 en 6.0-6.5, 5.0-5.5 en 7.0-7.5, 5.5-6.0
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en 7.0-7.5, 5.5-6.0 en 7.5-8.0. Daarnaast worden enkele verschillen tussen groepen gevonden op het
aantal behaalde studiepunten die in bachelor 1 niet naar voren kwamen. Studenten met een gemiddeld
eindexamencijfer tussen de 5.5 en 6.0 behalen significant minder studiepunten dan de 8.0-8.5 groep.
Verder behalen studenten met een gemiddeld eindexamencijfer tussen de 6.0 en 6.5 significant minder
studiepunten dan de 6.5-7.0 en 7.0-7.5 groepen. Vergelijkbare resultaten worden verkregen wanneer het
gemiddeld eindexamencijfer wordt berekend over alle andere eindexamenvakken dan Nederlands, Engels
en Wiskunde.

Tabel 7. Gemiddelde studieprestaties (en standaard deviaties) in bachelor 2 gegroepeerd per eindexamencijfer
berekend over de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde
Bloktoets

Ects
Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard

VGT
Gemiddelde

Standaard
Deviatie

score

Deviatie

score

Deviatie

score

5.0-5.5

38.26

13.92

5.21

.99

39.83

6.40

5.5-6.0

41.55

17.55

5.90

1.33

45.53

12.71

6.0-6.5

43.87

15.95

5.88

1.28

46.78

11.07

6.5-7.0

48.20

14.41

6.38

1.25

50.65

11.85

7.0-7.5

47.49

16.02

6.68

1.16

54.06

13.73

7.5-8.0

49.95

14.35

6.93

1.21

58.54

13.67

8.0-8.5

56.04

14.16

7.45

1.48

61.40

17.38

Samengevat, de hoogte van het gemiddelde eindexamencijfer berekend over de vakken Nederlands,
Engels, en Wiskunde heeft invloed op de studieprestaties van studenten. Dit komt overeen met de
resultaten wanneer het gemiddelde eindexamencijfer wordt berekend over alle eindexamenvakken, wat
suggereert dat de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde zich niet anders in de analyses gedragen dan
de andere vakken. Een belangrijk verschil met bachelor 1 is dat de kleine, maar significante, verschillen
in studieprestaties van studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van 5.0-5.5, 5.5-6.0 en 6.0-6.5
dichter bij elkaar zijn komen te liggen of zelfs zijn verdwenen in bachelor 2. Dit betekent dat met de
hoogte van het gemiddelde eindexamencijfer over de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde in bachelor
2 vooral de erg goed presterende studenten van de slecht presterende studenten kunnen worden
onderscheiden.

4.3.3

Biografische kenmerken – bachelor 3

Regressie-analyses met de voorspellers geslacht, leeftijd, gemiddeld eindexamencijfer, vooropleiding D1
(HBO vs. rest), vooropleiding D2 (overig vs. rest) en nationaliteit (Nederlands vs. niet-Nederlands) zijn
uitgevoerd met aantal studiepunten behaald in bachelor 3 of gemiddeld bloktoetscijfer berekend over
bachelor 3 of gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 3 als afhankelijke variabele.
De resultaten staan weergegeven in Tabel 8.
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Tabel 8. Voorspellende waarde van biografische kenmerken voor studieprestaties in bachelor 3
Ects (R2 = .024)

Bloktoets (R2 = .143)

VGT (R2 = .125)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

ns

ns

ns

ns

ns

ns

.088

.036

.360

.000

.354

.000

Vooropleiding D1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Vooropleiding D2

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Leeftijd

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Nationaliteit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Geslacht
Gem.eindexamencijfer

p-waarde

Uit de resultaten komt naar voren dat het gemiddelde eindexamencijfer van de middelbare school de
enige voorspeller is voor zowel het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de
gemiddelde VGT-score. Studenten met een hoger gemiddeld eindexamencijfer behalen meer
studiepunten, halen een hoger gemiddeld bloktoetscijfer en hebben hogere gemiddelde VGT-scores in het
derde bachelorjaar. Dit effect is sterker voor het gemiddelde bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-score
dan voor het aantal behaalde studiepunten. Dit komt overeen met de resultaten uit bachelor 1 en 2.

Aanvullende informatie n.a.v. verdiepende analyses:
- Nationaliteit: Wanneer dezelfde regressie-analyses als hiervoor beschreven worden uitgevoerd met
een meer gedifferentieerde onderverdeling van nationaliteit (Nederlands vs. Westers allochtoon vs. nietWesters allochtoon), worden er geen andere resultaten verkregen.
- Taalvaardigheid: Voor bachelor 3 kunnen geen regressie-analyses worden uitgevoerd met de
taaltoetsvariabelen, omdat er in bachelor 3 geen gegevens beschikbaar zijn over studieprestaties (ects,
bloktoetscijfer, VGT) van studenten die de taaltoets hebben gemaakt. Deze studenten zijn namelijk
begonnen in 2008 en zitten hierdoor maximaal in het tweede bachelorjaar.
- BSA: De aparte regressie-analyses met de pre-BSA en de post-BSA groepen laten grotendeels dezelfde
resultaten zien als de hiervoor beschreven regressie-analyses over de totale groep. Het enige verschil in
vergelijking met de totale groep is dat, evenals in bachelor 2, het gemiddeld eindexamencijfer in de preBSA groep geen significante voorspeller is voor het aantal behaalde studiepunten.
- Gemiddeld eindexamencijfer (algemeen): Er is net als in bachelor 1 en 2 een Manova uitgevoerd
met aantal studiepunten behaald in bachelor 3, gemiddeld bloktoetscijfer berekend over bachelor 3 en
gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 3 als afhankelijke variabelen en groep (d.i. een gemiddeld
eindexamencijfer over alle vakken van 5.5-6.0, 6.0-6.5, 6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0, 8.0-8.5) als
onafhankelijke variabele (zie Tabel 9). De resultaten komen grotendeels overeen met de resultaten van
bachelor 1. Een verschil ten opzichte van bachelor 1 is dat de groepen 5.5-6.0 en 6.0-6.5 niet meer
verschillen op de hoogte van het gemiddeld bloktoetscijfer in bachelor 3. Een ander verschil is dat er
geen significant verschil meer bestaat in de VGT-score tussen de studenten met een gemiddeld
eindexamencijfer tussen de 7.0 en 7.5 en de 8.0-8.5 groep. De bevindingen met betrekking tot het
aantal behaalde studiepunten wijkt echter sterk af van de bevindingen in bachelor 1 en 2. Er wordt in
bachelor 3 slechts een verschil in het aantal behaalde studiepunten gevonden tussen de groepen 6.5-7.0
en 7.5-8.0. De overige groepen verschillen niet significant van elkaar met betrekking tot het aantal
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behaalde studiepunten. Deze resultaten suggereren dat in vergelijking met de eerste twee bachelorjaren
subtielere verschillen in studieprestaties bestaan tussen de eindexamencijfer-groepen. De
studieprestaties van studenten met lagere eindexamencijfers komen dichter bij elkaar te liggen. Dit geldt
eveneens voor studenten met hogere gemiddelde eindexamencijfers. Daardoor is het gemiddelde
eindexamencijfer in bachelor 3 voornamelijk erg bruikbaar om de goed presterende van de slecht
presterende studenten te onderscheiden, maar een gedifferentieerd onderscheid binnen deze groepen is
niet mogelijk.

Tabel 9. Gemiddelde studieprestaties (en standaard deviaties) in bachelor 3 gegroepeerd per eindexamencijfer
berekend over alle vakken
Ects

VGT

Bloktoets

Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard

score

Deviatie

score

Deviatie

score

Deviatie

5.5-6.0

33.96

20.60

6.61

.39

40.70

6.55

6.0-6.5

36.36

19.65

6.82

.45

47.73

9.31

6.5-7.0

38.92

20.34

7.06

.51

53.29

11.52

7.0-7.5

41.23

19.87

7.30

.55

58.27

13.69

7.5-8.0

43.90

34.36

7.48

.73

63.17

18.55

8.0-8.5

44.16

18.48

7.51

.74

63.41

15.73

- Gemiddeld eindexamencijfer (Nederlands, Engels, Wiskunde): Evenals in bachelor 1 en 2 is er
een Manova uitgevoerd met aantal studiepunten behaald in bachelor 3, gemiddeld bloktoetscijfer
berekend over bachelor 3 en gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 3 als afhankelijke variabelen
en groep (d.i. een gemiddeld eindexamencijfer over de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde van 5.05.5, 5.5-6.0, 6.0-6.5, 6.5-7.0, 7.0-7.5, 7.5-8.0, 8.0-8.5) als onafhankelijke variabele. De resultaten,
welke zijn weergegeven in Tabel 10, laten zien dat er in vergelijking met bachelor 1 en 2 minder
significante verschillen worden gevonden tussen de groepen in de studieprestaties. In bachelor 3 worden
dezelfde significante resultaten gevonden als in bachelor 2 maar de volgende vergelijkingen leveren geen
significante verschillen meer op: 5.5-6.0 en 6.5-7.0 (gemiddeld bloktoetscijfer en VGT-score), 6.0-6.5 en
6.5-7.0 (gemiddeld bloktoetscijfer), 7.0-7.5 en 8.0-8.5 (gemiddeld bloktoetscijfer). Voor het aantal
behaalde studiepunten geldt dat, op twee significante verschillen na, geen enkele vergelijking tussen de
groepen resulteert in significante verschillen in de studieprestaties. Significante verschillen worden
gevonden tussen de groepen 5.5-6.0 en 8.0-8.5 en 6.0-6.5 en 8.0-8.5 waarbij de groepen met een hoger
gemiddeld eindexamencijfer meer studiepunten behalen. Vergelijkbare resultaten worden verkregen
wanneer het gemiddeld eindexamencijfer wordt berekend over alle andere eindexamenvakken dan
Nederlands, Engels, en Wiskunde. Kortom, in bachelor 3 lijken vooral studenten met een erg laag of een
erg hoog gemiddeld eindexamencijfer te verschillen in hun studieprestaties. Dit suggereert dat naarmate
de studie vordert, het verschil in studieprestaties van studenten met lagere en hogere gemiddelde
eindexamencijfers toeneemt en meer ‘genuanceerde’ verschillen (5.0 vs. 5.5 of 8.0 vs. 8.5) verdwijnen.
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Tabel 10. Gemiddelde studieprestaties (en standaard deviaties) in bachelor 3 gegroepeerd per eindexamencijfer
berekend over de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde
Ects

VGT

Bloktoets

Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard
Deviatie

score

Deviatie

score

Deviatie

score

5.0-5.5

36.81

18.26

6.71

.39

45.88

7.29

5.5-6.0

34.64

21.23

6.91

.54

47.74

11.82

6.0-6.5

37.45

19.28

6.90

.49

49.11

10.37

6.5-7.0

40.82

20.51

7.02

.52

53.23

11.96

7.0-7.5

41.75

20.80

7.22

.56

56.64

13.96

7.5-8.0

40.40

17.93

7.36

.66

60.98

12.14

8.0-8.5

51.69

15.79

7.48

.75

64.31

18.75

4.3.4

Biografische kenmerken – conclusie

Wanneer gekeken wordt naar alle drie de bachelorjaren, zien we dat het gemiddeld eindexamencijfer
behaald op de middelbare school de krachtigste voorspeller is voor studiesucces in bachelor 1, 2, en 3.
Studenten met een hoger gemiddeld eindexamencijfer op de middelbare school halen meer studiepunten,
hogere gemiddelde bloktoetscijfers en hogere gemiddelde VGT-scores. Deze bevinding sluit aan bij eerder
onderzoek (b.v. McKenzie & Schweitzer, 2001). De sterkte van de invloed van het gemiddelde
eindexamencijfer lijkt iets af te nemen door de bachelorjaren heen. Deze bevinding wordt tevens
ondersteund door de analyses waarin studenten op basis van hun gemiddeld eindexamencijfer worden
gegroepeerd en vergeleken op hun studieprestaties. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een apart
onderscheid voor de eindexamencijfers voor de vakken Nederlands, Engels, en Wiskunde dezelfde
bevindingen oplevert als wanneer het gemiddeld eindexamencijfer over alle vakken wordt berekend.
Daarnaast is de hoogst genoten vooropleiding van studenten een belangrijke voorspeller voor het aantal
studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de VGT-scores, vooral in bachelor 1. De beste prestaties
worden behaald door studenten met VWO als hoogste vooropleiding, gevolgd door respectievelijk
studenten met de vooropleiding HBO en studenten met een andere vooropleiding dan HBO of VWO. De
invloed van de vooropleiding van studenten neemt af van bachelor 1 naar bachelor 2 en 3, d.w.z. de
invloed van vooropleiding neemt af naarmate men verder komt in de studie.
Geslacht heeft een kleine invloed op de studieprestaties van studenten, waarbij de invloed in het eerste
bachelorjaar het grootst is en afneemt in het tweede en derde bachelorjaar. Overeenkomstig met
voorgaande studies (b.v. Shah & Burke, 2002), presteren vrouwelijke studenten beter dan mannelijke
studenten als het gaat om het aantal studiepunten en het gemiddelde bloktoetscijfer. In het eerste
bachelorjaar wordt ook nog een klein effect van leeftijd gevonden op de VGT-scores, maar dit effect
verdwijnt in bachelor 2 en 3.
Een voorspeller die geen invloed heeft op de studieprestaties van studenten is de nationaliteit van de
student. Dit is opvallend aangezien verschillende onderzoeken de afgelopen jaren hebben laten zien dat
studenten uit een etnische minderheidsgroep slechtere studieprestaties behalen dan de studenten uit de
meerherheidsgroep (b.v. Van den Berg & Hofman, 2005). Een mogelijke oorzaak voor het niet vinden van
deze relatie in het huidige onderzoek is dat in de gebruikte dataset het aantal studenten dat van nietNederlandse afkomst is, erg beperkt is.
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Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de hiervoor beschreven resultaten over het algemeen niet
verschillen voor de pre-BSA en de post-BSA groepen. Dit suggereert dat de invoering van het BSA er niet
toe heeft geleid dat er veranderingen zijn opgetreden in de voorspellende waarde van de door ons
onderzochte biografische kenmerken voor studieprestaties.

4.4
4.4.1

Prestatiegegevens
Prestatiegegevens – bachelor 1

Regressie-analyses met de voorspellers gemiddeld cijfer van professioneel gedrag in bachelor 1 en
zelfstudietijd in bachelor 1 zijn uitgevoerd met aantal studiepunten behaald in bachelor 1 of gemiddeld
bloktoetscijfer berekend over bachelor 1 of gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 1 als
afhankelijke variabele.
De resultaten staan weergegeven in Tabel 11.

Tabel 11. Voorspellende waarde van studieprestatiegegevens voor studieprestaties in bachelor 1
Ects (R2 = .100)
Prof. gedrag Ba1
Zelfstudietijd Ba1

Bloktoets (R2 = .238)

VGT (R2 = .133)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

.318

.000

.483

.000

.421

p-waarde
.000

ns

ns

ns

ns

-.074

.008

Uit de resultaten komt naar voren dat het gemiddelde cijfer voor professioneel gedrag een krachtige
voorspeller is van het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de gemiddelde VGTscore. Studenten met een hoger gemiddeld cijfer voor professioneel gedrag behalen meer studiepunten,
halen een hoger gemiddeld bloktoetscijfer en hebben hogere gemiddelde VGT-scores in het eerste
bachelorjaar. Dit effect is het sterkst voor het gemiddelde bloktoetscijfer. Het aantal uren dat studenten
hebben besteed aan zelfstudie-activiteiten heeft slechts een kleine invloed op de studieprestaties.
Studenten die rapporteren dat zij meer tijd aan de studie hebben besteed, behalen lagere VGT-scores.
Dit lijkt erop te wijzen dat niet zozeer de kwantiteit maar eerder de kwaliteit van de zelfstudie belangrijk
is voor het studiesucces van studenten.
Aparte regressie-analyses met de pre-BSA en de post-BSA groepen laten grotendeels dezelfde resultaten
zien. Het enige verschil met de totale groep is dat in de pre-BSA en post-BSA groepen zelfstudietijd geen
significante voorspeller is voor de VGT-score.

4.4.2

Prestatiegegevens – bachelor 2

Regressie-analyses met de voorspellers gemiddeld cijfer van professioneel gedrag in bachelor 2, en
zelfstudietijd in bachelor 2 en gemiddeld bloktoetscijfer berekend over bachelor 1 zijn uitgevoerd met
aantal studiepunten behaald in bachelor 2 of gemiddeld bloktoetscijfer berekend over bachelor 2 of
gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 2 als afhankelijke variabele.
De resultaten staan weergegeven in Tabel 12.
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Tabel 12. Voorspellende waarde van studieprestatiegegevens voor studieprestaties in bachelor 2
Ects (R2 = .063)
Prof. gedrag
Zelfstudietijd Ba2
Gem.bloktoetscijfer Ba1

Bloktoets (R2 = .651)

VGT (R2 = .238)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

. 97

.049

.194

.000

.093

.027

ns

ns

ns

ns

ns

ns

.186

.000

.693

.000

.522

.000

Uit de resultaten komt naar voren dat het gemiddelde bloktoetscijfer behaald in bachelor 1 de krachtigste
voorspeller is voor zowel het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de gemiddelde
VGT-score. Studenten met een hoger gemiddeld bloktoetscijfer in bachelor 1 behalen meer studiepunten,
halen een hoger gemiddeld bloktoetscijfer en hebben hogere gemiddelde VGT-scores in het tweede
bachelorjaar. Dit effect is het sterkst voor het gemiddelde bloktoetscijfer in bachelor 2.
Net als in bachelor 1 is ook het gemiddelde cijfer voor professioneel gedrag een krachtige voorspeller
voor zowel het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-score.
Studenten met een hoger gemiddeld cijfer voor professioneel gedrag behalen meer studiepunten, halen
een hoger gemiddeld bloktoetscijfer en hebben hogere gemiddelde VGT-scores. Dit effect is het sterkst
voor het gemiddelde bloktoetscijfer. Echter, in vergelijking met bachelor 1 is de sterkte van de invloed
van professioneel gedrag op studiesucces verminderd. Wanneer de regressie-analyse wordt uitgevoerd
zonder gemiddeld bloktoetscijfer uit bachelor1 als voorspeller, worden dezelfde significante resultaten
verkregen voor professioneel gedrag alhoewel de sterkte van de bijdrage van professioneel gedrag dan
groter is voor het aantal studiepunten (Beta = .192 voor professioneel gedrag), gemiddeld bloktoetscijfer
(Beta = .534 voor professioneel gedrag) en VGT-score (Beta = .340 voor professioneel gedrag).
Zelfstudietijd is geen significante voorspeller voor de studieprestaties (d.i. studiepunten, gemiddeld
bloktoetscijfer en VGT-score) van studenten.
Aparte regressie-analyses met de pre-BSA en de post-BSA groepen laten grotendeels dezelfde resultaten
zien. Verschillen met de totale groep zijn dat in de pre-BSA groep professioneel gedrag geen significante
voorspeller is voor het aantal studiepunten en de VGT-score, en dat zelfstudietijd een significante
voorspeller is voor het gemiddelde bloktoetscijfer en de VGT-score in de pre-BSA en post-BSA groepen.

4.4.3

Prestatiegegevens – bachelor 3

Regressie-analyses met de voorspellers , zelfstudietijd in bachelor 3, gemiddeld bloktoetscijfer berekend
over bachelor 1 en gemiddeld bloktoetscijfer berekend over bachelor 2 zijn uitgevoerd met aantal
studiepunten behaald in bachelor 3 of gemiddeld bloktoetscijfer berekend over bachelor 3 of gemiddelde
VGT-score berekend over bachelor 3 als afhankelijke variabele.
Het is belangrijk om op te merken dat er voor bachelor 3 geen gegevens beschikbaar zijn van
professioneel gedrag.
De resultaten staan weergegeven in Tabel 13.
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Tabel 13. Voorspellende waarde van studieprestatiegegevens voor studieprestaties in bachelor 3
Ects (R2 = .219)
Prof.gedrag
Zelfstudietijd Ba3

Bloktoets (R2 = .335)

VGT (R2 = .267)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

-

-

-

-

-

p-waarde
-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Gem.bloktoetscijfer Ba1

ns

ns

.363

.000

.406

.000

Gem.bloktoetscijfer Ba2

.510

.000

.253

.001

.142

.050

Uit de resultaten komt naar voren dat het gemiddelde bloktoetscijfer behaald in bachelor 1 en het
gemiddelde bloktoetscijfer behaald in bachelor 2 krachtige voorspellers zijn voor zowel het gemiddeld
bloktoetscijfer, de gemiddelde VGT-score en aantal behaalde studiepunten (alleen voor bloktoetscijfer
van bachelor 2). Studenten met een hoger gemiddeld bloktoetscijfer in bachelor 2 behalen meer
studiepunten, halen een hoger gemiddeld bloktoetscijfer en hebben hogere gemiddelde VGT-scores in het
derde bachelorjaar. Dit effect is het sterkst voor het aantal studiepunten in bachelor 3. Het gemiddeld
bloktoetscijfer van bachelor 1 heeft alleen invloed op de gemiddelde bloktoetscijfers en VGT-scores in
bachelor 3. Evenals in bachelor 2 is zelfstudietijd geen significante voorspeller voor de studieprestaties
(d.i. studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en VGT-score) van studenten.
Aparte regressie-analyses met de pre-BSA en de post-BSA groepen laten grotendeels dezelfde resultaten
zien. Een verschil met de totale groep is dat in de pre-BSA groep het gemiddelde bloktoetscijfer uit
bachelor 2 geen significante voorspeller is voor de VGT-score en het gemiddelde bloktoetscijfer in
bachelor 3. Voor de VGT-score geldt dit ook voor de post-BSA groep.

4.4.4

Prestatiegegevens - conclusie

In de verschillende bachelorjaren zijn professioneel gedrag en eerder behaalde bloktoetscijfers krachtige
voorspellers voor het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en VGT-scores. Meer
studiepunten, hogere bloktoetscijfers en hogere VGT-scores worden behaald door studenten met een
hoger cijfer voor professioneel gedrag en studenten die in bachelor 1 en 2 hogere bloktoetscijfers hebben
behaald. Dezeresultaten verschillen over het algemeen niet voor de pre-BSA en de post-BSA groepen,
wat suggereert dat de studieprestatie-variabelen die belangrijk zijn voor de studieprestaties van
studenten voor en na de invoering van het BSA hetzelfde zijn.

4.5
4.5.1

Persoonlijkheid en intelligentie
Persoonlijkheid en intelligentie – bachelor 1

Regressie-analyses met de voorspellers neuroticisme, autonomie, extraversie, ordelijkheid,
vriendelijkheid, GIT-Woordmatrijs, TNVA, NAT zijn uitgevoerd met aantal studiepunten behaald in
bachelor 1 of gemiddeld bloktoetscijfer berekend over bachelor 1 of gemiddelde VGT-score berekend over
bachelor 1 als afhankelijke variabele.
De resultaten staan weergegeven in Tabel 14.
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Tabel 14. Voorspellende waarde van intelligentie en persoonlijkheidvoor studieprestaties in bachelor 1
Ects (R2 = .068)

Bloktoets (R2 = .265)

VGT (R2 = .110)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Neuroticisme

-.134

.003

-.161

.000

-.114

.011

Autonomie

-.094

.041

ns

ns

ns

ns

Extraversie

ns

ns

.050

.000

-.122

.007

.099

.032

.329

.000

.130

.004

ns

ns

ns

ns

ns

ns

.138

.005

.232

.000

.153

.001

Ordelijkheid
Vriendelijkheid
GIT-Woordmatrijs
TNVA

ns

ns

.160

.000

.117

.014

NAT

ns

ns

.102

.015

.094

.043

Uit de resultaten komt naar voren dat de score op de GIT-Woordmatrijs (verbale aanleg) een krachtige
voorspeller is voor zowel het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de gemiddelde
VGT-score. Studenten met een hogere score op de GIT-Woordmatrijs, behalen meer studiepunten, halen
een hoger gemiddeld bloktoetscijfer en hebben hogere gemiddelde VGT-scores in het eerste bachelorjaar.
De invloed van de GIT-Woordmatrijs is het sterkst op het gemiddeld bloktoetscijfer. De andere
intelligentiematen, TNVA en NAT, zijn minder krachtige voorspellers voor het gemiddeld bloktoetscijfer en
de gemiddelde VGT-score. Zij hebben geen significante invloed op het aantal behaalde studiepunten.
Met betrekking tot de persoonlijkheidsvariabelen, hebben neuroticisme en ordelijkheid een krachtige
invloed op zowel het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de gemiddelde VGTscore. De invloed van deze variabelen is qua sterkte ongeveer vergelijkbaar met de invloed van de GITWoordmatrijs. Voor de persoonlijkheidstrek neuroticisme geldt dat er minder studiepunten, lagere
bloktoetscijfers en lagere VGT-scores worden behaald naar matestudenten hier hoger op scoren.
Wat betreft ordelijkheid, behalen studenten die hoog scoren op deze persoonlijkheidstrek, en dus erg
georganiseerd en netjes zijn, meer studiepunten, hogere bloktoetscijfers en hogere VGT-scores.
Verder blijkt uit de resultaten dat minder autonome studenten een iets hoger aantal studiepunten
behalen. Voor de persoonlijkheidstrek extraversie laten de resultaten zien dat meer extraverte studenten
hogere bloktoetscijfers behalen. Echter, extravertere studenten behalen lagere VGT-scores dan
introvertere studenten. Deze bevindingen lijken te suggereren dat extravert meedoen tijdens de
onderwijsgroep leidt tot hogere gemiddelde bloktoetscijfers terwijl er uiteindelijk minder van de leerstof
beklijft, blijkend uit de VGT-score. De gevonden invloed van extraversie op het gemiddelde bloktoetscijfer
is echter klein en komt niet terug in het aantal studiepunten. Tevens geldt dat de persoonlijkheidstrek
extraversie in bachelor 2 een tegengestelde invloed heeft op het gemiddelde bloktoetscijfer en in
bachelor 3 is de invloed helemaal verdwenen. Dit neemt echter niet weg dat een hogere mate van
extraversie gepaard gaat met het minder blijven hangen van de leerstof. Deze bevinding is echter in
overeenstemming met eerder onderzoek waaruit blijkt dat introvertere studenten hogere studieprestaties
behalen dan extraverte studenten (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003). Een mogelijke verklaring die
hiervoor wordt gegeven is dat gedragingen die geassocieerd worden met introversie, zoals rustig en
bedachtzaam zijn, belangrijker zijn voor het behalen van goede studieresultaten dan gedragingen zoals
sociaal zijn, op de voorgrond treden en het voortouw willen nemen in discussies die worden geassocieerd
met extraversie.
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Aparte regressie-analyses met de pre-BSA en de post-BSA groepen laten grotendeels dezelfde resultaten
zien. De volgende verschillen worden gevonden in vergelijking met de totale groep. De
persoonlijkheidstrekken autonomie en neuroticisme zijn geen significante voorspellers voor het aantal
studiepunten in de pre-BSA en de post-BSA groepen. Voor de post-BSA groep geldt dit ook voor de VGTscore. Daarnaast wordt gevonden dat voor de pre-BSA en post-BSA groepen de score op de VGT niet
voorspeld wordt door de TNVA en de NAT. Voor de NAT geldt dit ook met betrekking tot het gemiddelde
bloktoetscijfer.

4.5.2

Persoonlijkheid en intelligentie – bachelor 2

Regressie-analyses met de voorspellers neuroticisme, autonomie, extraversie, ordelijkheid,
vriendelijkheid, GIT-Woordmatrijs, TNVA, NAT zijn uitgevoerd met aantal studiepunten behaald in
bachelor 2 of gemiddeld bloktoetscijfer berekend over bachelor 2 of gemiddelde VGT-score berekend over
bachelor 2 als afhankelijke variabele.
De resultaten staan weergegeven in Tabel 15.

Tabel 15. Voorspellende waarde van intelligentie en persoonlijkheidvoor studieprestaties in bachelor 2
Ects (R2 = .085)

Bloktoets (R2 = .197)

VGT (R2 = .087)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Neuroticisme

ns

ns

-.129

.007

ns

ns

Autonomie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Extraversie

ns

ns

-.117

.016

-.113

.013

.220

.000

.338

.000

.198

.000

ns

ns

ns

ns

-.115

.012

Ordelijkheid
Vriendelijkheid
GIT-Woordmatrijs

.160

.001

.188

.000

ns

ns

TNVA

.098

.043

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

NAT

Voor bachelor 2 laten de resultaten zien dat aspecten van persoonlijkheid en intelligentie minder sterke
invloed hebben op studiesucces dan voor bachelor 1. Ordelijkheid is ook nu weer een van de krachtigste
voorspellers voor het aantal behaalde studiepunten, gemiddeld bloktoetscijfer en de gemiddelde VGTscore. Een hogere score op deze persoonlijkheidstrek is geassocieerd met hogere bloktoetscijfers, VGTscores en meer studiepunten in bachelor 2. Dit effect is het sterkst voor het gemiddeld bloktoetscijfer.
Twee persoonlijkheidskenmerken, neuroticisme en extraversie, hebben een significante invloed op
studiesucces, maar de sterkte van de invloed is bijna 2 keer zo klein als voor ordelijkheid. Neuroticisme,
een krachtige voorspeller in bachelor 1, heeft nu alleen invloed op het gemiddelde bloktoetscijfer.
Emotioneel stabiele studenten behalen hogere bloktoetscijfers. Minder extraverte studenten behalen
hogere gemiddelde bloktoetscijfers en hogere gemiddelde scores op de VGT.
Wat betreft intelligentie zien we, net als in bachelor 1, dat van de intelligentiematen de GIT-Woordmatrijs
de krachtigste voorspeller is voor studiesucces. Hogere scores op deze verbale aanlegtest zijn
geassocieerd met meer studiepunten en hogere gemiddelde bloktoetscijfers. De sterkte van de invloed
van de GIT-Woordmatrijs is echter aanzienlijk kleiner dan van de persoonlijkheidstrek ordelijkheid, maar
wel groter dan van de overige persoonlijkheiskenmerken. De TNVA heeft een beperkte, maar significante
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invloed op het aantal behaalde studiepunten. Een hogere score op deze test is geassocieerd met meer
studiepunten.
Aparte regressie-analyses met de pre-BSA en de post-BSA groepen laten grotendeels dezelfde resultaten
zien. De volgende verschillen worden gevonden in vergelijking met de totale groep. In de pre-BSA en
post-BSA groepen is extraversie geen significante voorspeller voor de VGT-score en is de TNVA niet
voorspellend voor het aantal behaalde studiepunten. Tevens is de GIT-Woordmatrijs geen significante
voorspeller voor het aantal studiepunten en de persoonlijkheidstrek vriendelijkheid is niet voorspellend
voor de VGT-score in respectievelijk de pre-BSA en de post-BSA groepen.
4.5.3

Persoonlijkheid en intelligentie – bachelor 3

Regressie-analyses met de voorspellers neuroticisme, autonomie, extraversie, ordelijkheid,
vriendelijkheid, GIT-Woordmatrijs, TNVA, NAT zijn uitgevoerd met aantal studiepunten behaald in
bachelor 3 of gemiddeld bloktoetscijfer berekend over bachelor 3 of gemiddelde VGT-score berekend over
bachelor 3 als afhankelijke variabele.
De resultaten staan weergegeven in Tabel 16.

Tabel 16. Voorspellende waarde van intelligentie en persoonlijkheid voor studieprestaties in bachelor 3
Ects (R2 = .018)

Bloktoets (R2 = .043)

VGT (R2 = .048)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Neuroticisme

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Autonomie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Extraversie

ns

ns

ns

ns

-.122

.009
.038

Ordelijkheid

ns

ns

ns

ns

.097

Vriendelijkheid

ns

ns

ns

ns

ns

ns

GIT-Woordmatrijs

ns

ns

ns

ns

.099

.045

TNVA

ns

ns

ns

ns

ns

ns

NAT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

De resultaten laten zien dat in tegenstelling tot bachelor 1 en 2, persoonlijkheidskenmerken en
intelligentie, zoals gemeten in bachelor 1, slechts een minimale invloed hebben op het studiesucces in
bachelor 3. Persoonlijkheid en intelligentie voorspellen niet langer het aantal studiepunten dat wordt
behaald en ook niet het gemiddelde bloktoetscijfer. Dit wijkt af van de resultaten in bachelor 1 en 2 waar
aspecten van persoonlijkheid en intelligentie wel een invloed hadden.
De enige significante resultaten worden gevonden met betrekking tot de VGT-scores. Voor intelligentie is
de GIT-Woordmatrijs voorspellend voor de VGT-score. Hogere VGT-scores worden verkregen door
studenten die hoger scoren op de GIT-Woordmatrijs. Een invloed van vergelijkbare grootte wordt
gevonden voor ordelijkheid. Studenten die erg ordelijk zijn behalen hogere VGT-scores. Het krachtigste
effect wordt gevonden voor extraversie. Studenten die minder extravert zijn behalen hogere VGT-scores.
Aparte regressie-analyses met de pre-BSA en de post-BSA groepen laten grotendeels dezelfde resultaten
zien. De enige verschillen in vergelijking met de totale groep zijn dat voor de pre-BSA en post-BSA
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groepen extraversie, ordelijkheid en de GIT-Woordmatrijs geen significante voorspellers zijn voor de
VGT-score.

4.5.4

Persoonlijkheid en intelligentie – conclusie

Aspecten van persoonlijkheid en intelligentie lijken de meeste invloed te hebben op het aantal
studiepunten, het gemiddelde bloktoetscijfer, en de gemiddelde VGT-score in het eerste bachelorjaar. In
het tweede bachelorjaar neemt het aantal factoren van persoonlijkheid en intelligentie alsook de sterkte
van de invloed af en in het derde bachelorjaar is de invloed nog maar zeer beperkt. Met betrekking tot de
intelligentie-(sub)tests die in dit onderzoek betrokken zijn, is door alle bachelorjaren heen de
belangrijkste voorspeller de GIT-Woordmatrijs. Dit sluit aan bij eerder onderzoek dat laat zien dat een
hogere verbale intelligentie samenhangt met betere studieprestaties (Bloemers, 2003).Voor
persoonlijkheid zijn de belangrijkste voorspellers ordelijkheid, neuroticisme en extraversie. Deze drie
persoonlijkheidskenmerken worden in de internationale literatuur ook vaak in verband gebracht met
studieprestaties (b.v. Feltzer & Rickli, 2009). Van al deze intelligentie- en persoonlijkheidsfactoren samen
lijkt de persoonlijkheidstrek ordelijkheid de krachtigste voorspeller, gevolgd door de intelligentiemaat de
GIT-Woordmatrijs.
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de hiervoor beschreven resultaten geen verschillen laten zien
tussen de pre-BSA en de post-BSA groepen. Dit lijkt erop te wijzen dat de studieprestaties van studenten
na de invoering van het BSA met dezelfde aspecten van intelligentie en persoonlijkheid voorspeld kunnen
worden als die ervoor werden gebruikt.

4.6

Alle voorspellers samen

Op basis van de hiervoor beschreven resultaten zouden we kunnen afleiden dat het gemiddeld
eindexamencijfer een veel krachtigere voorspeller is voor studiesucces dan geslacht. We weten echter
niet hoe voorspellend het gemiddeld eindexamencijfer is voor studiesucces ten opzichte van aspecten van
persoonlijkheid en intelligentie en prestatiegegevens. Om die reden zijn er voor elk bachelorjaar
afzonderlijk regressie-analyses uitgevoerd met alle hiervoor beschreven variabelen als voorspellers en
het aantal studiepunten of gemiddeld bloktoetscijfer of gemiddelde VGT-score als afhankelijke variabele.
Let op: De gegevens over stijl, grammatica, spelling en overige taalkwesties zijn niet meegenomen in
deze analyse, omdat dit om statistische redenen niet mogelijk was.
De resultaten zullen wederom per bachelorjaar worden besproken.

4.6.1

Alle voorspellers samen - bachelor 1

Uit de resultaten, welke zijn weergegeven in Tabel 17, komt naar voren dat het gemiddelde cijfer voor
professioneel gedrag de sterkste voorspeller is voor zowel het aantal behaalde studiepunten, als voor het
gemiddeld bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-score. Studenten met een hoger gemiddeld cijfer voor
professioneel gedrag behalen meer studiepunten, halen een hoger gemiddeld bloktoetscijfer en hebben
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hogere gemiddelde VGT-scores in het eerste bachelorjaar. Dit effect is sterker voor het gemiddelde
bloktoetscijfer dan voor het aantal behaalde studiepunten en de gemiddelde VGT-score.
Daarnaast valt op dat patronen gevonden in de afzonderlijke regressie-analyses grotendeels terugkomen
in de regressie-analyses waarin alle variabelen zijn meegenomen. Opvallende resultaten bij de
biografische kenmerken zijn dat de invloed van geslacht en leeftijd nu helemaal wegvalt (was eerst een
klein effect). Met betrekking tot de zelfstudietijd van studenten is op te merken dat naarmate het aantal
uren dat wordt besteed aan zelfstudie-activiteiten toeneemt, de bloktoetscijfers ook hoger worden. Dit is
echter een klein effect dat niet in de afzonderlijke regressie-analyses terugkwam.Verder lijken wat
persoonlijkheid betreft, ordelijkheid en extraversie een minder uitgesproken invloed te hebben op
studiesucces (invloed was eerst sterker en terug te zien op meer afhankelijke maten). De invloed van
autonomie neemt toe en wordt een krachtige voorspeller voor bloktoetscijfer en VGT-score. Met
betrekking tot intelligentie zien we de invloed van verbale aanleg, zoals gemeten met de GITWoordmatrijs, terugkomen, maar net als met enkele persoonlijkheidstrekken is de invloed met alle
voorspellers samen verminderd.

Tabel 17. Voorspellende waarde van biografische kenmerken, studieprestatiegegevens,intelligentie en
persoonlijkheidvoor studieprestaties in bachelor 1
Ects (R2 = .158)

Bloktoets (R2 = .514)

VGT (R2 = .293)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

Geslacht

ns

ns

ns

ns

ns

p-waarde
ns

Gem.eindexamencijfer

ns

ns

.313

.000

.289

.000

Vooropleiding D1

ns

ns

-.127

.001

-.129

.004

Vooropleiding D2

-.112

.019

-.108

.003

-.106

.016

Leeftijd

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Nationaliteit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

.292

.000

.343

.000

.285

.000

ns

ns

.083

.019

ns

ns

Gem.bloktoetscijfer Ba1

-

-

-

-

-

-

Gem.bloktoetscijfer Ba2

-

-

-

-

-

-

Neuroticisme

-.096

.038

-.094

.007

ns

ns

Autonomie

-.111

.018

-.081

.023

ns

ns

Extraversie

ns

ns

-.185

.000

-.131

.002

Ordelijkheid

ns

ns

.124

.001

ns

ns

Vriendelijkheid

ns

ns

ns

ns

ns

ns

GIT-Woordmatrijs

ns

ns

.130

.000

ns

ns

Prof.gedrag Ba1
Zelfstudietijd Ba1

TNVA

ns

ns

.089

.014

ns

ns

NAT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

4.6.2

Alle voorspellers samen - bachelor 2

Een opvallend resultaat is dat het gemiddelde eindexamencijfer veel aan kracht verliest als alle
voorspellers tegelijkertijd worden meegenomen dan wanneer alleen biografische kenmerken in een
regressie-analyse worden meegenomen (zie Tabel 18). Tevens is de invloed alleen nog maar terug te
zien in de VGT-scores en niet meer bij de studiepunten en de gemiddelde bloktoetscijfers. Ook de invloed
van de vooropleiding van studenten valt nu weg. Er is nu echter wel een klein effect van nationaliteit:
hogere bloktoetscijfers worden behaald door de groep Nederlandse studenten. Ook geslacht heeft een
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klein effect: vrouwen behalen hogere gemiddelde bloktoetscijfers dan mannen. Net als in het eerste
bachelorjaar wordt gevonden dat hogere bloktoetscijfers samenhangen met meer zelfstudie-uren van
studenten.
Ook wat betreft persoonlijkheid en intelligentie laten de resultaten zien dat de sterkte van de invloed
alsmede het aantal afhankelijke variabelen waarop de voorspellers invloed hebben, afneemt. Dit geldt
met name voor de GIT-Woordmatrijs (verbale aanleg) en ordelijkheid.
De krachtigste voorspellers zijn de prestatiematen professioneel gedrag en gemiddeld bloktoetscijfer uit
bachelor 1. Van deze twee is het gemiddeld bloktoetscijfer veruit de krachtigste voorspeller (bijna 3 keer
zo krachtig als professioneel gedrag).

Tabel 18. Voorspellende waarde van biografische kenmerken, studieprestatiegegevens,intelligentie en
persoonlijkheidvoor studieprestaties in bachelor 2
Ects (R2 = .111)

Bloktoets (R2 = .681)

VGT (R2 = .356)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

Geslacht

ns

ns

.093

.008

ns

p-waarde
ns

Gem.eindexamencijfer

ns

ns

ns

ns

.148

.001

Vooropleiding D1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Vooropleiding D2

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Leeftijd

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Nationaliteit

ns

ns

-.065

.040

ns

ns

Prof.gedrag Ba2

ns

ns

.209

.000

ns

ns

Zelfstudietijd Ba2

ns

ns

0.99

.002

ns

ns

Gem.bloktoetscijfer Ba1

ns

ns

.660

.000

.473

.000

Gem.bloktoetscijfer Ba2
Neuroticisme

-

-

-

-

-

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Autonomie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Extraversie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

.154

.003

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-.096

.018

Ordelijkheid
Vriendelijkheid
GIT-Woordmatrijs

.135

.007

ns

ns

ns

ns

TNVA

ns

ns

ns

ns

ns

ns

NAT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

4.6.3

Alle voorspellers samen - bachelor 3

Uit de resultaten, welke zijn weergegeven in Tabel 19, valt op te maken dat de invloed van het gemiddeld
eindexamencijfer afgenomen is wanneer alle voorspellers tegelijkertijd worden meegenomen zowel in
sterkte van de invloed als in het aantal afhankelijke variabelen waarop het gemiddeld eindexamencijfer
invloed heeft.
Wat betreft persoonlijkheid en intelligentie blijft de persoonlijkheidstrek ordelijkheid een belangrijke
voorspeller. De invloed van extraversie valt echter weg. Voor intelligentie blijft de GIT-Woordmatrijs
(verbale aanleg) een kleine invloed houden op studiesucces.
De belangrijkste voorspellers zijn echter, evenals in de afzonderlijke analyses, het gemiddelde
bloktoetscijfer in bachelor 1 en 2.
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Tabel 19. Voorspellende waarde van biografische kenmerken, studieprestatiegegevens,intelligentie en
persoonlijkheidvoor studieprestaties in bachelor 3
Ects (R2 = .275)

Bloktoets (R2 = .382)

VGT (R2 = .303)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

Geslacht

ns

ns

ns

ns

ns

p-waarde
ns

Gem.eindexamencijfer

ns

ns

ns

ns

.126

.027

Vooropleiding D1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Vooropleiding D2

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Leeftijd

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Nationaliteit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Prof.gedrag Ba3
Zelfstudietijd Ba3

-

-

-

-

-

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Gem.bloktoetscijfer Ba1

ns

ns

.358

.000

.379

.000

Gem.bloktoetscijfer Ba2

.588

.000

.277

.003

.162

.048

Neuroticisme

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Autonomie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Extraversie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-.108

.049

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-.125

.025

ns

ns

ns

ns

TNVA

ns

ns

ns

ns

ns

ns

NAT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Ordelijkheid
Vriendelijkheid
GIT-Woordmatrijs
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Hoofdstuk 5

5.1

Analyse van de uitgevallen studenten

Beschrijvende statistieken – Uitvallers

Uit de totale groep van 1753 studenten zijn 537 studenten vroegtijdig uitgevallen of gestopt met de
opleiding psychologie. De meerderheid van deze studenten is uitgevallen in het eerste bachelorjaar, een
gedeelte in het tweede bachelorjaar en de overige (slechts enkele) studenten zijn in het derde
bachelorjaar uitgevallen.Van de uitgevallen studenten zijn er 182 (33.9%) man en 353 (65.7%) vrouw.
Van 2 studenten (0.4%) zijn de gegevens over geslacht onbekend.
De gemiddelde leeftijd van de uitgevallen studenten was bij aanvang van het eerste bachelorjaar 20.40
jaar met een standaardafwijking van 2.79 jaar.
Van de 537 uitgevallen studenten hebben 514 (95.7%) studenten de Nederlandse nationaliteit. Achttien
(3.35%) studenten zijn van niet-Nederlandse afkomst (11 westers allochtoon en 7 niet-westers
allochtoon). Van vijf (0.9%) studenten is de nationaliteit niet bekend.
Wat betreft de hoogst genoten vooropleiding hebben 394 (73.4%) studenten VWO opgegeven, 85
(15.8%) studenten hebben HBO opgegeven, en 47 (8.8%) studenten hebben een andere opleiding dan
VWO of HBO opgegeven. Van 11 (2.0%) studenten is de vooropleiding onbekend.
Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat de samenstelling van de groep uitgevallen studenten
wat betreft de gemiddelde leeftijd, nationaliteit en vooropleiding van studenten vergelijkbaar is met de
samenstelling van de totale onderzochte studentenpopulatie. Het aantal mannen in de groep uitgevallen
studenten is echter in vergelijking met de totale onderzochte studentenpopulatie groter (25% t.o.v.
34%), wat suggereert dat er relatief meer mannen uit lijken te vallen dan vrouwen.
De beschrijvende statistieken van de overige variabelen staan weergegeven in Tabel 20.
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Tabel 20. Beschrijvende statistieken van de uitgevallen studenten
Aantal

Gemiddelde

Standaard

Minimum

Maximum

studenten

score

Deviatie

score

score

Gem.eindexamencijfer

381

6.55

.44

5.50

8.13

Gem.eindexamencijfer_NL/ENG/WIS

364

6.43

.62

5.00

9.00

Gem.eindexamencijfer_overig

357

6.57

.44

5.00

8.11

Ects Ba1

507

25.81

22.18

0.00

60.00

Ects Ba2

99

26.84

22.56

2.00

60.00

Ects Ba3

16

32.63

19.70

4.00

60.00

Extraversie

259

.80

1.00

-2.63

3.09

Vriendelijkheid

259

2.06

1.02

-4.16

4.04

Ordelijkheid

259

.11

1.07

-2.89

3.04

Neuroticisme

259

.90

.95

-3.46

2.95

Autonomie

259

.95

.98

-1.33

3.86

NAT

394

11.97

3.91

1.00

23.00

GIT-Woordmatrijs

334

13.51

3.48

2.00

20.00

TNVA

386

23.54

5.78

5.00

40.00
85.00

Spelling

101

74.51

6.60

58.3

Grammatica

101

81.64

6.19

66.7

91.70

Stijl

101

66.43

9.68

46.7

88.30

Overige taalkwesties

101

92.33

5.84

73.3

100.00

Gem.bloktoetscijfer Ba1

387

5.16

1.20

1.92

8.13

Gem.bloktoetscijfer Ba2

73

5.18

1.63

1.00

8.20

Gem.bloktoetscijfer Ba3

5

6.75

.58

6.10

7.67

Prof.gedrag Ba1

265

7.32

.64

5.60

9.50

Prof.gedrag Ba2

62

7.46

.78

5.70

9.40

Gem.VGT score Ba1

424

19.5

8.18

.00

48.00

Gem.VGT score Ba2

95

38.29

11.01

19.00

69.00

Gem.VGT score Ba3

15

48.23

10.94

31.00

65.00

Zelfstudietijd Ba1

474

13.16

6.33

2.00

53.12

Zelfstudietijd Ba2

119

14.55

9.57

.00

55.50

Zelfstudietijd Ba3

46

15.40

8.12

.00

38.67

5.2

Vergelijking tussen uitvallers en niet-uitvallers

Een interessante manier om inzicht te krijgen in de karakteristieken van de groep uitvallers is door te
onderzoeken of en in welke mate deze groep studenten met betrekking tot hun achtergrond,
studieprestaties, intelligentie en persoonlijkheid verschilt van de studenten die niet uitvallen. Daartoe zijn
verschillende statistische analyses uitgevoerd. De gemiddelden en standaardeviaties van de variabelen
die zijn meegenomen in deze analyses staan weergegeven in Tabel 21.
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Tabel 21. Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) op studentkenmerken en studieprestatiesvan uitgevallen en
niet-uitgevallen studenten
Niet-uitvallers

Uitvallers
Gemiddelde

Standaard

Gemiddelde

Standaard

score

Deviatie

score

Deviatie

Ects Ba1

29.36

21.20

49.69

17.11

Ects Ba2

29.57

22.15

48.48

17.63

Ects Ba3

44.80

6.34

50.22

16.55

Gem.bloktoetscijfer Ba1

5.17

1.19

6.36

1.06

Gem.bloktoetscijfer Ba2

5.33

1.48

6.34

1.40

Gem.bloktoetscijfer Ba3

6.75

.58

7.05

.71

18.93

7.76

28.39

7.60

VGT score Ba2

39.22

10.33

53.00

13.01

VGT score Ba3

52.40

7.77

56.05

15.22

VGT score Ba1

Prof.gedrag Ba1
Zelfstudietijd Ba1
Gem.eindexamencijfer
Leeftijd

7.32

.64

7.67

.54

13.20

6.40

14.10

5.87

6.55

.43

6.74

.48

20.33

2.79

19.87

2.29

GIT-Woordmatrijs

13.58

3.36

13.78

4.01

TNVA

23.49

5.88

24.38

5.71

NAT

11.92

3.89

12.24

4.03

.90

.95

.60

1.06
.90

Neuroticisme
Autonomie

.95

.98

.78

Extraversie

.80

1.00

.84

.99

Ordelijkheid

.11

1.07

.46

1.06

2.06

1.02

2.06

.93

Vriendelijkheid

Om eventuele verschillen tussen uitvallers en niet-uitvallers in studieprestaties in het eerste bachelorjaar
te achterhalen is er een Manova uitgevoerd met groep (uitvallers vs. niet-uitvallers) als
tussenproefpersoonsvariabele en aantal studiepunten behaald in bachelor 1, gemiddeld bloktoetscijfer
berekend over bachelor 1 en gemiddelde VGT-score berekend over bachelor 1 als afhankelijke variabelen.
De resultaten laten zien dat er een significant verschil is tussen de uitvallers en de niet uitvallers op de
studieprestaties van studenten in het eerste bachelorjaar [Wilks’ lambda = .71, F(3, 1262) = 169.68, p<
.05]. Uitvallers behalen significant minder studiepunten [F(1, 1264) = 305.83, p<.05], lagere
gemiddelde bloktoetscijfers [F(1, 1264) = 294.04, p<.05], en lagere scores op de VGT [F(1, 1264) =
380.70, p<.05]. Dezelfde analyse over de studieprestaties van studenten in het tweede bachelorjaar
levert vergelijkbare resultaten op. Voor het derde bachelorjaar geldt echter dat de analyses geen
significante verschillen tussen de uitvallers en de niet-uitvallers laten zien in het aantal behaalde
studiepunten, het gemiddeld bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-score [Wilks’ lambda = .99, F(3, 396)
= .45, p> .05]. Uitval van studenten in het derde bachelorjaar lijkt dus voort te komen uit redenen die
niet gerelateerd zijn aan de studieprestaties van studenten.
Tevens wordt er op een aantal andere prestatiegerelateerde variabelen een significant verschil gevonden
tussen uitvallers en niet-uitvallers. Uitvallers behalen in het eerste bachelorjaar lagere gemiddelde cijfers
voor de professionele houding tijdens werkgroepen dan niet-uitvallers [t(1127) = -8.75, p<.05].
Daarnaast besteden uitvallers in vergelijking met de niet-uitvallers significant minder tijd aan
zelfstudieactiviteiten voor de werkgroepen [t(1315) = -2.48, p<.05].
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Met betrekking tot de biografische kenmerken van studenten is onderzocht of er verschillen bestaan
tussen de uitvallers en de niet-uitvallers in termen van leeftijd en het gemiddeld eindexamencijfer. De
resultaten laten zien dat uitvallers significant ouder zijn [t(1735) = 4.13, p<.05] en een significant lager
gemiddeld eindexamencijfer behalen [t(1333) = -6.68, p<.05] dan de niet-uitvallers.
Om verschillen tussen uitvallers en niet-uitvallers te onderzoeken met betrekking tot aspecten van
intelligentie en persoonlijkheid zijn verschillende Manova’s uitgevoerd. Een Manova met groep (uitvallers
vs. niet-uitvallers) als tussenproefpersoonsvariabele en de GIT-Woordmatrijs, TNVA, en NAT als
afhankelijke variabelen laat geen significant verschil zien tussen de uitvallers en de niet-uitvallers op de
drie intelligentiematen [Wilks’ lambda = .99, F(3, 1141) = 1.93, p> .05]. Uitvallers verschillen dus niet
van de niet-uitvallers op hun verbale en numerieke aanleg en niet-verbale intelligentie.
Met betrekking tot persoonlijkheid is er een Manova uitgevoerd met groep (uitvallers vs. niet-uitvallers)
als tussenproefpersoonsvariabele en neuroticisme, autonomie, extraversie, ordelijkheid en vriendelijkheid
als afhankelijke variabelen. De resultaten van deze analyse laten een significant verschil zien tussen de
uitvallers en de niet-uitvallers op verschillende aspecten van persoonlijkheid [Wilks’ lambda = .96, F(5,
789) = 7.37, p< .05]. Uit de analyses komt naar voren dat uitvallers minder ordelijk [F(1, 793) = 19.04,
p<.05], neurotischer of emotioneel minder stabiel [F(1, 793) = 15.04, p<.05] en meer autonoom [F(1,
793) = 5.47, p<.05] zijn dan de niet-uitvallers.
Kortom, studenten die uitvallen verschillen van de niet-uitvallers op een aantal verschillende aspecten
waaronder hun (biografische) achtergrond, studieprestaties en aspecten van persoonlijkheid.

5.3

Redenen van uitval

Een negatief BSA is verreweg de belangrijkste oorzaak van uitval van studenten. In het studiejaar
2008/2009 ontvingen 47 (20%) studenten bij de opleiding psychologie een negatief BSA. De
psychologieopleiding scoort daarmee in vergelijking met andere opleidingen aan de Erasmus Universiteit
aanzienlijk beter: 7% minder negatief BSA dan het algemeen gemiddelde van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Daarnaast zijn er studenten die uitvallen om een andere reden dan een negatief BSA. Echter, kwalitatieve
gegevens met betrekking tot de uitval van deze groep studiestakers zijn grotendeels niet voorhanden bij
de opleiding psychologie. Pas sinds het academisch jaar 2008/2009 worden studenten die voortijdig
uitvallen door middel van een vragenlijst gevraagd naar de reden(en) van uitval. De gerapporteerde
redenen om met de opleiding psychologie te stoppen hebben daarom alleen betrekking op de studenten
uit het academisch jaar 2008/2009. In totaal hebben in dit studiejaar 28 studenten een andere reden dan
een negatief BSA opgegeven om te stoppen met de opleiding psychologie. Hiervan zijn 23 studenten
gestopt tijdens het eerste bachelorjaar, vier studenten tijdens het tweede bachelorjaar, en één student
tijdens het derde bachelorjaar. Tabel 22 geeft een overzicht van de redenen om met de opleiding
psychologie te stoppen.
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Tabel 22. Redenen van studie- uitval
Redenen om te stoppen

Aantal studenten

De opleiding sluit niet aan bij mijn verwachtingen

7

Onderwijsaanpak (probleemgestuurd onderwijs) bevalt niet

6

Lichamelijke/psychische problemen en andere persoonlijke omstandigheden

6

Niveau van de opleiding is te hoog

5

Instroom naar andere psychologieopleiding

2

Psychologie niet te combineren als tweede studie

2

Zoals uit Tabel 22 naar voren komt is de meest genoemde reden om te stoppen met de opleiding dat de
opleiding niet voldoet aan de verwachtingen van de student. Hierbij gaven studenten veelal aan dat zij de
opleiding te theoretisch en te weinig praktijkgericht vonden. Een andere belangrijke reden om te stoppen
die wordt genoemd is dat er onvrede is over de onderwijsaanpak (b.v. 100% aanwezigheidsverplichting).
Daarnaast is belangrijk op te merken dat de categorie met lichamelijke (fysieke gezondheidsklachten),
psychische (emotioneel te confronterend) klachten en overige persoonlijke omstandigheden (problemen
die niet op korte termijn op te lossen zijn zoals verzorging van een langdurig zieke naaste) mogelijk een
onderschatting geeft van het werkelijk aantal studenten dat dergelijke problemen ervaart en waarvan dit
de reden is van de uitval. Er bestaat een relatief grote groep studenten die persoonlijke en/of
gezondheidsproblemen ervaart maar dit niet meldt en geen hulp zoekt, maar waarvan de problemen zeer
mogelijk wel de oorzaak van de uitval zijn. De grootte van deze groep is echter onbekend. Verder vindt
een aantal van de uitgevallen studenten de opleiding te hoog gegrepen of niet te combineren met een
andere studie (te weinig tijd om psychologie als tweede studie erbij te doen). Instroom naar een andere
psychologieopleiding om bijvoorbeeld in de bachelorfase vakken te volgen waarmee gemakkelijker aan de
instroomeisen van de masteropleiding aldaar kan worden voldaan, wordt ook genoemd als reden om met
de Rotterdamse psychologieopleiding te stoppen.

5.4

Voorspellende waarde van de variabelen – Uitvallers

Om inzicht te krijgen in welke biografische kenmerken, prestatiegegevens en aspecten van
persoonlijkheid en intelligentie bijdragen aan de studieprestaties van de uitgevallen studenten, zijn er net
als bij de analyse van de totale dataset over de gehele studentenpopulatie, verschillende meervoudige
regressie-analyses uitgevoerd. De regressie-analyses zijn exact hetzelfde als de hiervoor beschreven
analyses met als enige verschil dat de analyses nu zijn uitgevoerd binnen de groep van uitgevallen
studenten in plaats van over de totale studentenpopulatie. De resultaten van deze analyses worden
hieronder kort beschreven.
Wanneer gekeken wordt naar de biografische kenmerken van studenten zien we, op de voorspeller
geslacht na, voor bachelor 1 dezelfde voorspellers (gemiddeld eindexamencijfer en vooropleiding) voor
studiesucces terugkomen in de groep uitgevallen studenten en de totale onderzochte studentenpopulatie.
Echter, in bachelor 2 en 3 beginnen duidelijk verschillen zichtbaar te worden tussen de groep uitvallers
en de totale onderzochte studentenpopulatie. De voorspellende waarde van het gemiddeld
eindexamencijfer voor studiesucces van de uitvallers neemt sterk af in het tweede en derde bachelorjaar,
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terwijl dit voor de totale studentengroep stabiel blijft. Dit geldt ook voor de invloed van de vooropleiding
van studenten. Een variabele die studiesucces voorspelt in de groep uitvallers maar die niet terugkomt
als voorspeller in de totale studentenpopulatie is leeftijd in bachelor 3. Een andere opvallende bevinding
is de afwezigheid van de voorspellende waarde van geslacht in bachelor 1 bij de groep uitgevallen
studenten. Kortom, op basis van de voorspellers gemiddeld eindexamencijfer en vooropleiding is het niet
mogelijk om in bachelor 1 de uitvallers van de niet-uitvallers te onderscheiden. Daarnaast lijken beide
voorspellers in bachelor 2 en 3 geen goede indicatoren voor de studieprestaties van de uitvallers
waardoor studenten die uitvallen of de kans lopen om uit te vallen niet op basis van hun gemiddelde
eindexamencijfer en vooropleiding geïdentificeerd kunnen worden.
Wat betreft de studieprestatiegegevens van de uitgevallen studenten over alle bachelorjaren kan worden
gezegd dat professioneel gedrag alleen een significante voorspeller is voor studiesucces in bachelor 1. Dit
is niet in overenstemming met de bevindingen in de totale onderzochte studentenpopulatie waar
professioneel gedrag een sterke invloed had op studiesucces in bachelor 1 en 2. Daarnaast is de
voorspellende waarde van eerder behaalde bloktoetscijfers in bachelor 1 en 2 minder krachtig of zelfs
afwezig in bachelor 2 en 3. Net als in de totale onderzochte studentenpopulatie voorspelt zelfstudietijd
niet het studiesucces van de uitgevallen studenten.
Alle drie de bachelorjaren samengenomen wordt duidelijk dat persoonlijkheidkenmerken en aspecten van
intelligentie een zeer beperkte voorspellende waarde hebben voor het aantal behaalde studiepunten, het
gemiddeld bloktoetscijfer en de VGT-score die worden behaald door de uitgevallen studenten. Daarnaast
zijn er geen voorspellers te onderscheiden die uniek zijn voor de groep uitgevallen studenten.
Kortom, over het algemeen voorspellen in de groep uitgevallen studenten dezelfde biografische
kenmerken en studieprestatiegegevens het studiesucces in bachelor 1 als in de totale onderzochte
studentenpopulatie. In bachelor 2 en 3 neemt de invloed van deze factoren op studiesucces sterk af in de
groep uitgevallen studenten. In tegenstelling tot de totale onderzochte studentenpopulatie voorspellen
intelligentie en persoonlijkheid in alle drie de bachelorjaren niet het studiesucces van de uitgevallen
studenten.

5.5

Alle voorspellers samen

Om te onderzoeken welke van de biografische kenmerken, prestatiegegevens en aspecten van
persoonlijkheid en intelligentie de belangrijkste bijdrage leveren aan de voorspelling van studiesucces,
zijn er voor elk bachelorjaar afzonderlijk regressie-analyses uitgevoerd met alle hiervoor beschreven
variabelen als voorspellers en het aantal studiepunten of gemiddeld bloktoetscijfer of gemiddelde VGTscore als afhankelijke variabele.
Let op: De gegevens over stijl, grammatica, spelling en overige taalkwesties is niet meegenomen in deze
analyse, omdat dit om statistische redenen niet mogelijk was.
De resultaten zullen per bachelorjaar worden besproken.
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5.5.1

Alle voorspellers samen - bachelor 1

De resultaten, welke zijn weergegeven in Tabel 32, laten zien dat gemiddelde cijfer voor professioneel
gedrag de sterkste voorspeller is voor het aantal behaalde studiepunten, het gemiddelde bloktoetscijfer
en de VGT-score van de uitgevallen studenten. Studenten met een hoger gemiddeld cijfer voor
professioneel gedrag behalen hogere studieprestaties.
De patronen die werden gevonden in de afzonderlijke regressie-analyses komen grotendeels terug in de
regressie-analyse waarin alle variabelen zijn meegenomen. Een opvallend resultaat is dat het gemiddelde
eindexamencijfer en de vooropleiding van studenten alleen nog maar invloed lijken te hebben op het
gemiddelde bloktoetscijfer en de VGT-score en dat de sterkte van deze voorspellers op deze
studieprestatiematen afgenomen is. Daarnaast is de invloed van de persoonlijkheidstrekken ordelijkheid
en extraversie op de studieprestaties toegenomen.

5.5.2

Alle voorspellers samen - bachelor 2

De resultaten van de regressie-analyse over de studieprestaties van de uitgevallen studenten in bachelor
2 waarin alle voorspellers zijn meegenomen staan weergegeven in Tabel 33. Uit de tabel komt naar voren
dat in vergelijking met de afzonderlijke regressie-analyses grotendeels dezelfde resultaten worden
gevonden. Dekleine invloed die de leeftijd van de uitgevallen studenten had op het aantal behaalde
studiepunten is echter verdwenen. Tevens voorspelt het gemiddelde eindexamencijfer van studenten niet
meer de VGT-score. Daarnaast is er een toename te zien van de invloed van persoonlijkheid op
studieprestaties. Studenten die minder autonoom en minder vriendelijk zijn behalen respectievelijk
hogere gemiddelde bloktoetscijfers en VGT-scores.
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Tabel 23. Voorspellende waarde van biografische kenmerken, studieprestatiegegevens,intelligentie en
persoonlijkheidvoor studieprestaties in bachelor 1 van de uitgevallen studenten
Ects (R2 = .158)

Bloktoets (R2 = .514)

VGT (R2 = .293)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

Geslacht

ns

ns

ns

ns

ns

p-waarde
ns

Gem.eindexamencijfer

ns

ns

.300

.000

.219

.011

Vooropleiding D1

ns

ns

-.165

.029

ns

ns

Vooropleiding D2

ns

ns

-.176

.019

-.217

.012

Leeftijd

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Nationaliteit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

.455

.000

.388

.000

.290

.001

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Gem.bloktoetscijfer Ba1

-

-

-

-

-

-

Gem.bloktoetscijfer Ba2

-

-

-

-

-

ns

Prof.gedrag Ba1
Zelfstudietijd Ba1

Neuroticisme

ns

ns

ns

ns

ns

Autonomie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Extraversie

ns

ns

-.250

.000

-.155

.050
.010

-.229

.009

ns

ns

-.221

Vriendelijkheid

Ordelijkheid

ns

ns

ns

ns

ns

ns

GIT-Woordmatrijs

ns

ns

ns

ns

ns

ns

TNVA

ns

ns

ns

ns

ns

ns

NAT

ns

ns

ns

ns

ns

ns
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Tabel 24. Voorspellende waarde van biografische kenmerken, studieprestatiegegevens,intelligentie en
persoonlijkheidvoor studieprestaties in bachelor 2 van de uitgevallen studenten
Ects (R2 = .111)

Bloktoets (R2 = .681)

VGT (R2 = .356)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Geslacht

ns

ns

.277

.024

ns

ns

Gem.eindexamencijfer

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Vooropleiding D1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Vooropleiding D2

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Leeftijd

ns

ns

ns

ns

ns

ns
ns

Nationaliteit

ns

ns

ns

ns

ns

Prof.gedrag Ba2

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Zelfstudietijd Ba2

ns

ns

.290

.012

ns

ns

Gem.bloktoetscijfer Ba1

ns

ns

.632

.001

.822

.024

Gem.bloktoetscijfer Ba2

-

-

-

-

-

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns
ns

Neuroticisme
Autonomie

ns

ns

-.365

.003

ns

Extraversie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Ordelijkheid

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Vriendelijkheid

ns

ns

ns

ns

-.099

.015

GIT-Woordmatrijs

ns

ns

ns

ns

ns

ns

TNVA

ns

ns

ns

ns

ns

ns

NAT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

5.5.3

Alle voorspellers samen - bachelor 3

Uit de resultaten, welke zijn weergegeven in Tabel 34, komt naar voren dat er in de regressie-analyse
waarin alle voorspellers tegelijkertijd zijn meegenomen een aantal significante voorspellers voor
studieprestaties worden geïdentificeerd terwijl in de afzonderlijke regressie-analyses nauwelijks
voorspellers werden gevonden. De resultaten laten zien dat het geslacht van studenten en hun
gemiddelde eindexamencijfer een kleine invloed hebben op de studieprestaties. Vrouwen blijken meer
studiepunten te behalen en een hoger gemiddeld eindexamencijfer is geassocieerd met hogere VGTscores.
De sterkste voorspellers van studiepresties zijn echter het gemiddelde bloktoetscijfer dat werd behaald in
bachelor 1 en 2. Studenten met hogere gemiddelde bloktoetscijfers in bachelor 1 en 2 behalen hogere
gemiddelde bloktoetscijfer, VGT-scores en meer studiepunten in bachelor 3.
Daarnaast wordt er een kleine invloed gevonden van intelligentie en persoonlijkheid op de
studieprestaties. Uitgevallen studenten die minder ordelijk zijn en een lagere score op de GITWoordmatrijs hebben, behalen meer studiepunten.
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Tabel 25. Voorspellende waarde van biografische kenmerken, studieprestatiegegevens,intelligentie en
persoonlijkheidvoor studieprestaties in bachelor 3 van de uitgevallen studenten
Ects (R2 = .275)
Geslacht
Gem.eindexamencijfer

Bloktoets (R2 = .382)

VGT (R2 = .303)

Beta

p-waarde

Beta

p-waarde

Beta

-.107

.045

ns

ns

ns

p-waarde
ns

ns

ns

ns

ns

.123

.019
ns

Vooropleiding D1

ns

ns

ns

ns

ns

Vooropleiding D2

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Leeftijd

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Nationaliteit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-

-

-

-

-

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Prof.gedrag Ba3
Zelfstudietijd Ba3
Gem.bloktoetscijfer Ba1

ns

ns

.360

.000

.380

.000

Gem.bloktoetscijfer Ba2

.585

.000

.286

.002

.167

.026

Neuroticisme

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Autonomie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Extraversie

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-.109

.032

ns

ns

ns

ns

Ordelijkheid
Vriendelijkheid

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-.124

.016

ns

ns

ns

ns

TNVA

ns

ns

ns

ns

ns

ns

NAT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

GIT-Woordmatrijs
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Hoofdstuk 6

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Biografische kenmerken
- Wat betreft de biografische kenmerken is, in overeenstemming met eerder onderzoek (b.v. McKenzie &
Schweitzer, 2001), het gemiddeld eindexamencijfer behaald op de middelbare school de krachtigste
voorspeller voor studieprestaties van studenten. Studenten met een hoger gemiddeld eindexamencijfer
halen meer studiepunten, hogere gemiddelde bloktoetscijfers en hogere gemiddelde VGT-scores in
Bachelor 1, 2 en 3.
- Een gemiddeld eindexamencijfer berekend over de cijfers van de vakken Nederlands, Engels, en
Wiskunde heeft geen meerwaarde in de voorspelling van studieprestaties in vergelijking met een
gemiddeld eindexamen berekend over alle vakken.
- Op basis van de hoogte van het gemiddeld eindexamencijfer van studenten (berekend over alle vakken
of alleen over Nederlands, Engels, Wiskunde) kan vrij nauwkeurig worden bepaald of studenten goede of
slechte studieprestaties zullen behalen.
- De vooropleiding van studenten hangt samen met de studieprestaties. De meeste studiepunten, de
hoogste gemiddelde bloktoetscijfers en gemiddelde VGT-scores in Bachelor 1, 2 en 3 worden behaald
door studenten met VWO als vooropleiding, gevolgd door respectievelijk studenten met de vooropleiding
HBO en studenten met een andere vooropleiding dan HBO of VWO.
- Geslacht heeft een kleine invloed op studieprestaties, waarbij vrouwen beter presteren dan mannen. Dit
patroon komt overeen met eerder onderzoek (b.v. Shah & Burke, 2002). - In tegenstelling tot de
bevindingen van verschillende voorgaande onderzoeken (b.v. Dobson & Sharma, 1993; Van den Berg &
Hofman, 2005) hebben in dit onderzoek nationaliteit en taalvaardigheid een zeer beperkte invloed op het
aantal studiepunten, het gemiddelde bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-score.
- De invloed van de biografische kenmerken is het grootst in Bachelor 1 en neemt af naarmate studenten
verder komen in hun studie of als biografische kenmerken en prestatiegegevens tegelijkertijd worden
bekeken. Dit geldt zowel voor als na de invoering van het BSA.

Studieprestatiegegevens
- De variabelen ‘professioneel gedrag’ en ‘gemiddeld bloktoetscijfer’ zijn zeer krachtige voorspellers voor
het aantal studiepunten, het gemiddelde bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-score behaald door alle
bachelorjaren heen. Van alle onderzochte variabelen zijn professioneel gedrag en gemiddeld
bloktoetscijfer de krachtigste voorspellers voor studieprestaties van studenten. Van deze twee variabelen
lijken gemiddelde bloktoetscijfers uit voorgaande bachelorjaren de grootste samenhang te vertonen met
alle afhankelijke variabelen die zijn meegenomen voor studieprestatie. De door studenten gerapporteerde
zelfstudietijd heeft een zeer beperkte invloed op de studieprestaties van studenten. Voor en na de
invoering van het BSA lijken dezelfde studieprestatiegegevens de studieprestaties van studenten te
voorspellen.
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Intelligentie en persoonlijkheid
- De persoonlijkheidskenmerken extraversie, neuroticisme en ordelijkheid hebben een grote invloed op
studieprestaties van studenten. In overeenstemming met eerder onderzoek (b.v. O’Connor & Paunonen,
2007) behalen studenten die hoog scoren op de persoonlijkheidstrek ordelijkheid meer studiepunten,
hogere gemiddelde bloktoetscijfers en hogere gemiddelde VGT-scores in Bachelor 1, 2 en 3. Extraverte
en emotioneel instabiele studenten halen minder studiepunten, lagere gemiddelde bloktoetscijfers en
lagere gemiddelde VGT-scores in de drie bachelorjaren. Dergelijke bevindingen zijn al eerder
gerapporteerd door Chamorro-Premuzic en Furnham (2003). Van deze drie persoonlijkheidstrekken heeft
ordelijkheid de krachtigste invloed op studieprestaties.
- De invloed van de persoonlijkheidskenmerken is het grootst in Bachelor 1 en neemt af naarmate
studenten verder komen in hun studie of als persoonlijkheidskenmerken, biografische kenmerken en
prestatiegegevens tegelijkertijd worden bekeken.
- Studenten met een hogere mate van verbale aanleg, zoals gemeten met de GIT-Woordmatrijs, halen
meer studiepunten, hogere gemiddelde bloktoetscijfers en hogere gemiddelde VGT-scores in Bachelor 1,
2 en 3. Niet-verbale intelligentie, zoals gemeten met de TNVA, en numerieke aanleg, zoals gemeten met
de NAT, hebben een aanzienlijk minder sterke invloed op studieprestaties van studenten dan verbale
intelligentie. Deze resultaten sluiten aan bij eerdere bevindingen dat verbale aanleg een belangrijke
voorspeller is voor studieprestaties, terwijl andere aspecten van intelligentie een minder sterke invloed
hebben (Bloemers, 2003).
- De voorspellende waarde van intelligentie- en persoonlijkheidsvariabelen voor de studieprestaties van
studenten is voor en na de invoering van het BSA gelijk.

Uitvallers
- De voornaamste reden van studie-uitval is een negatief BSA. Daarnaast is er een groep studenten die
om andere redenen uitvalt waarbij tegenvallende verwachtingen ten aanzien van de studie, onvrede over
de onderwijsaanpak en persoonlijke omstandigheden het meest worden genoemd.
- Voor de uitgevallen studenten hebben (op geslacht na) dezelfde biografische kenmerken als in de totale
onderzochte studentenpopulatie invloed op studieprestaties.
- Voor de uitgevallen studenten neemt de voorspellende waarde van het gemiddeld eindexamencijfer
voor studiesucces sterk af in het tweede en derde bachelorjaar, terwijl dit voor de totale studentengroep
stabiel blijft.
- In tegenstelling tot hetgeen het geval is bij de totale onderzochte studentenpopulatie is bij de
uitgevallen studenten professioneel gedrag alleen een significante voorspeller voor studieprestaties in
Bachelor 1. Daarnaast is het gemiddelde bloktoetscijfer behaald in Bachelor 1 en 2 een minder sterke
voorspeller voor studiesucces in Bachelor 1, 2 en 3.
- Persoonlijkheidskenmerken en aspecten van intelligentie hebben een zeer beperkte en in sommige
gevallen zelfs geen invloed op studieprestaties van uitgevallen studenten. Evenals in de totale
onderzochte studentenpopulatie hebben ordelijkheid en extraversie invloed op het aantal behaalde
studiepunten, het gemiddelde bloktoetscijfer en de gemiddelde VGT-scores in de bachelorfase, maar de
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invloed is minder krachtig. Er zijn geen unieke persoonlijkheidskenmerken gevonden die uitgevallen
studenten onderscheiden van studenten uit de totale onderzochte studentenpopulatie.
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Hoofdstuk 7

Aanbevelingen

De resultaten die voortkomen uit dit onderzoek leiden tot een aantal praktische aanbevelingen. Ten
eerste lijken de academische studieprestaties van studenten reeds voor een belangrijk deel bepaald door
de kennis en ervaring die studenten opdoen voordat zij aan een universitaire studie beginnen. Het
gemiddelde eindexamencijfer en de vooropleiding van studenten kunnen hiervoor als indicatoren worden
gebruikt. Met betrekking tot het gemiddelde eindexamencijfer van studenten dient te worden opgemerkt
dat er geen aandacht hoeft te worden besteed aan cijfers op specifieke vakken; een gemiddeld cijfer over
alle eindexamenvakken levert dezelfde informatie op. Tevens zou de verbale intelligentie van studenten
kunnen worden gebruikt om het prestatieniveau van de studenten in te schatten. Een mogelijkheid is om
deze indicatoren vanaf, of zelfs voorafgaand aan, het moment dat studenten starten met een
universitaire opleiding te gebruiken om het (kennis)niveau van studenten in kaart te brengen. Studenten
met een lager gemiddeld eindexamencijfer, zonder een VWO diploma en een lagere mate van verbale
aanleg zouden daarbij geïdentificeerd kunnen worden als potentiële risicogroep die extra aandacht nodig
heeft, bijvoorbeeld in de vorm van deficiëntiecursussen. Zij zouden door studieadviseurs nauwlettend in
de gaten moet worden gehouden om studievertraging of studie-uitval te voorkomen. Een andere
mogelijkheid is om, wetende dat er een relatie is tussen enerzijds het gemiddeld eindexamencijfer en
vooropleiding en anderzijds de studieprestaties, leerlingen op de middelbare school voor te lichten over
deze relatie. Studenten die een HAVO-studie doen en uiteindelijk een universitaire studie willen volgen,
kan bijvoorbeeld worden geadviseerd om eerst het VWO af te ronden in plaats van via het HBO in te
stromen op een universiteit.
De huidige bevindingen bieden echter geen ondersteuning voor de invoering of voortzetting van een
gedifferentieerd beleid ten aanzien van het ondersteunen van specifieke doelgroepen zoals mannen en
vrouwen, oudere studenten, studenten met verschillende nationaliteiten en studenten die problemen
hebben met de beheersing van de Nederlandse taal. Initiatieven om de studieprestaties in het HO te
bevorderen, hoeven zich daarom niet op dergelijke kenmerken van studenten te richten. Er dient echter
enige voorzichtigheid te worden betracht bij de interpretatie van deze conclusies. Het is bijvoorbeeld zeer
goed mogelijk dat andere factoren zoals de manier waarop de opleiding en het curriculum zijn
vormgegeven een sterke invloed hebben op het studiesucces van studenten. Daardoor kan een minder
belangrijke rol zijn weggelegd voor factoren zoals geslacht, leeftijd en nationaliteit in de verklaring van
het studiesucces van studenten. Zo werd het huidige onderzoek uitgevoerd met gegevens van
psychologiestudenten uit een curriculum dat is gebaseerd op de principes van het probleemgestuurd
onderwijs. Deze kleinschalige aanpak van onderwijs vereist van studenten dat ze regelmatig studeren en
is erop gericht het geforceerd informatie naar binnen stampen vlak voor een toets te ontmoedigen en
langetermijn-retentie van informatie te bevorderen. Het aan de bal houden van de student en het
aanmoedigen van een bepaalde studiestrategie zouden er zo voor kunnen zorgen dat meer studenten
uiteindelijk een bachelordiploma behalen. Vooral studenten die het risico lopen om vroegtijdig uit te
vallen, zoals oudere studenten (b.v. Van der Hulst & Jansen, 2002) en mannen (b.v. Van den Berg &
Hofman, 2005) zouden zo aan boord gehouden kunnen worden.
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Een ander aspect waar rekening mee gehouden dient te worden is dat in ons onderzoek de
zelfgerapporteerde nationaliteit van studenten is gebruikt als indicator voor hun etnische afkomst. In
toekomstig onderzoek zou kunnen worden onderzocht in hoeverre dezelfde resultaten worden verkregen
wanneer meer gangbare definities van etniciteit, zoals die van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), zouden worden gebruikt. Voorts zou het interessant zijn om diepgaander onderzoek te verrichten
naar de relatie tussen specifieke taalvaardigheden, zoals gemeten met een taaltoets, en studiesucces om
meer zicht te krijgen op het complexe samenspel tussen factoren als Nederlandse taalvaardigheid,
etniciteit en studieprestaties. Lage scores op een taaltoets worden niet alleen door allochtonen gehaald;
de helft van de groep die laag scoort op een taaltoets bestaat uit studenten die Nederlands als
moedertaal hebben. Vooral voor opleidingen die een sterk (Nederlands)talige component bevatten
zouden dergelijke inzichten kunnen bijdragen aan het bevorderen van studiesucces. Naast taaltoetsen en
de daaraan gekoppelde deficiëntiecursussen zou een intensievere samenwerking en afstemming tussen
het voortgezet en hoger onderwijs de aansluiting op dit vlak en daarmee het studiesucces in het hoger
onderwijs kunnen bevorderen.
Daarnaast zijn er een aantal kenmerken waarop gelet kan worden tijdens de universitaire opleiding. De
houding van studenten ten aanzien van het onderwijs en hun participatie daarin is een belangrijke
geobserveerde leeractiviteit. Docenten lijken goed zicht te krijgen op dit aspect van leren, zoals blijkt uit
de sterke voorspellende waarde van ‘professioneel gedrag’ voor studieprestaties. Daarom zou meer
aandacht voor dergelijke geobserveerde leeractiviteiten kunnen leiden tot verbeterde studieprestaties. Dit
geldt ook voor opleidingen met een meer traditionele onderwijsopvatting waarbij de nadruk ligt op
colleges. Tegenwoordig is er ook in traditioneel georiënteerde onderwijsbenaderingen veel meer aandacht
voor kleinschalig onderwijs, d.w.z. onderwijsbijeenkomsten in kleinere groepen. Deze
groepsbijeenkomsten bieden voor docenten een mogelijkheid om de professionele houding van studenten
in kaart te brengen.
Het huidige onderzoek biedt echter ook inzicht in leeractiviteiten die niet geobserveerd worden door een
docent zoals het aantal uren dat studenten hebben besteed aan zelfstudie. Ondanks dat er geen relatie
wordt gevonden tussen de zelfstudietijd en studieprestaties van studenten, betekent dit niet direct dat
een dergelijke relatie niet bestaat. Het is zeer goed mogelijk dat studenten wel veel tijd steken in de
studie, maar bijvoorbeeld geen goede studiestrategieën gebruiken en daardoor slechte prestaties
behalen. De manier van leren doet daarmee de hoeveelheid geïnvesteerde studietijd teniet. Aspecten
zoals diepgang en relevantie komen wel terug in de beoordeling van de professionele houding van
studenten en de professionele houding is daardoor wellicht een betere indicator dan zelfstudietijd. Meer
aandacht voor de studiestijl en de gehanteerde studiestrategieën van de studentin toekomstig onderzoek
kan daarom wellicht hetinzicht in de factoren die bijdragen aan studiesucces verbeteren.
Een andere belangrijke aanbeveling is dat docenten en/of organisatoren van de opleiding zo vroeg
mogelijk in de studie, bij voorkeur bij aanvang van de studie, ten minste studenten dienen te informeren
dat studieprestaties uit het eerste jaar van invloed kunnen zijn op de latere studieprestaties. Het
stimuleren van studenten om vanaf de aanvang van de studie goede studieprestaties te halen is een
centraal aspect in het bevorderen van studiesucces. Studenten die van zichzelf al bepaalde kenmerken
bezitten die hen in staat stellen om goede studieprestaties te behalen, behoeven wellicht alleen
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gestimuleerd te worden om deze vaardigheden ook echt in te zetten. Bijvoorbeeld, voor studenten die
erg ordelijk zijn volstaat het wellicht om te zeggen dat ook bij deze universitaire studie het plannen en
regelmatig studeren van belang is. Studenten die echter minder ordelijk zijn, zouden meer ondersteuning
aangeboden kunnen krijgen vanuit de opleiding, zoals een training in time management of hulp in het
maken van een planning.
Kortom, het onderzoek biedt een aantal bruikbare praktische implicaties om studieprestaties te
bevorderen. Zoals eerder aangegeven dient er echter wel rekening gehouden te worden met de
generaliseerbaarheid van de bevindingen en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Zolang de
bevindingen niet worden ondersteund door andere onderzoeken waarin andere populaties en
onderwijsbenaderingen zijn meegenomen, moeten we voorzichtig zijn met generalisatie van de
bevindingen. Tevens dient opgemerkt te worden dat er bij onderzoeken altijd sprake is van een selectie
van variabelen. Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om alle invloeden op het leerproces tegelijkertijd
in ogenschouw te nemen. Ondanks dat in het huidige onderzoek reeds veel variabelen zijn meegenomen
die verschillende aspecten van de achtergrond van studenten belichten, zouden andere
(achtergrond)factoren, zoals studiemotivatie, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
studieprestaties van studenten en daarmee aan het studiesucces in het hoger onderwijs.
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Deel 2: Studentfactoren, curriculumopzet en
tijdbesteding als verklaringen
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Managementsamenvatting

In 2008 heeft het ministerie van OCW een convenant gesloten met instellingen voor hoger onderwijs om
het studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs te vergroten. Een van de aandachtsgebieden in het
convenant is reductie van de gemiddeld benodigde studieduur voor bacheloropleidingen. Volgens de
instellingen en de rijksoverheid zou de studieduur beperkt kunnen worden door intensivering van de tijd
die studenten aan de studie besteden. Om dit te onderzoeken heeft het ministerie opdracht gegeven voor
nader onderzoek naar de tijdbesteding van studenten en de relatie van de beschikbare contacttijd in
opleidingen met de studieprestaties. In deze deelstudie is bij vier opleidingen onderzocht in hoeverre
verschillenin de geprogrammeerde contacttijd en de feitelijke tijdbesteding van studenten in diverse
specialisatietrajecten inderdaad invloed hebben op de studieprestaties. De uitkomsten van deze
deelstudie moeten een bijdrage leveren aan antwoorden op de vraag: Hoe kunnen bacheloropleidingen
zodanig ingericht worden dat de overgrote meerderheid van de studenten de studie zal kunnen voltooien
in een tijdbestek van vier jaar?
In vier opleidingen (Pedagogische Wetenschappen, Sociale Geografie/Planologie, Biologie en Technische
Bedrijfskunde) zijn tweede en derdejaars studenten benaderd voor deelname aan onderzoek naar de
tijdbesteding. Bij de deelnemers is eerst met behulp van een vragenlijst vastgesteld of ze inderdaad
tweede en derdejaars waren, welke specialisatie ze volgden en hoe ze studeerden (studiehouding en
time-management). Daarna is voor elke student de geprogrammeerde contacttijd vastgesteld door de
studieroosters te analyseren voor de opleiding en de specialisatie van studenten. Om de tijdbesteding
van studenten op een betrouwbare manier te meten hebben studenten gedurende vier weken verspreid
over een semester dagelijks bijgehouden aan welke activiteiten ze hun tijd besteedden. De
studieprestaties zijn in deze deelstudie afgemeten aan het gemiddelde cijfer van studenten op de eerste
tentamengelegenheid voor een vak in het betreffende semester en op het behaalde aantal studiepunten
(ECTS). In de deelstudie is tevens onderzocht welke studentkenmerken de verwachte positieve effecten
van de beschikbare contacttijd versterken of juist belemmeren.
Uit de analyses blijkt dat wanneer studenten in hun opleiding meer hoor- en werkcolleges kunnen volgen
dit de studievoortgang bevordert. De positieve effecten van hoor- en werkcolleges zijn van vergelijkbare
omvang in de verschillende onderzochte opleidingen. Uit regressieanalyses blijkt dat het wekelijks
aanbieden van een extra hoor- en werkcollege van twee uur tot gevolg heeft dat studenten naar
verwachting gemiddeld bijna 0.8 studiepunt extra zullen behalen. Uit analyse van de impact van
studentkenmerken blijkt dat het gemiddeld eindexamencijfer in de vooropleiding en time-magement
vaardigheid bepalend zijn voor de hoogte van tentamencijfers, maar niet voor de gerealiseerde
studielast. Wat voor de studievoortgang telt is dat studenten de aangeboden hoor- en werkcolleges
daadwerkelijk bezoeken. Als dit meer frequent en meer gemotiveerd gebeurt halen studenten meer
studiepunten in een semester. Hoewel de onderzoeksbevindingen het nut van contacttijd onderstrepen,
maken ze ook duidelijk dat verhoging van de contacttijd slechts een beperkte impact heeft op de
studievoortgang. Om de gerealiseerde studielast ferm te kunnen verhogen zullen naast maatregelen
gericht op de kanalisering en intensivering van de tijdbesteding van studenten ook andersoortige
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maatregelen nodig zijn. Hierbij valt te denken aan vermindering van het aantal vakken in combinatie met
verlaging van drempels om een vak te halen (compensatoir toetsen).
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met de VSNU meerjarige afspraken gemaakt
om het studiesucces in het universitair onderwijs te vergroten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vorm
van rendementsindicatoren die jaarlijks gemonitord zullen worden. De rendementsindicatoren betreffen
het bachelorrendement na vier jaar studie (voor herinschrijvers), de mate waarin studenten van studie
wisselen en de omvang van de studie-uitval. In de meerjarenafspraken zijn naast de
rendementsindicatoren ook achtergrondvariabelen gekozen die eveneens gemonitord zullen worden. De
monitoring van deze achtergrondvariabelen gebeurt om de stand van zaken met betrekking tot de
rendementsindicatoren en de bijbehorende streefdoelen in een breder perspectief te plaatsen. Een van de
achtergrondvariabelen is de contacttijd. De hoeveelheid contacttijd is om meer dan een reden een
cruciale factor voor studiegedrag en studiesucces (Jansen, 1996). In de eerste plaats heeft de contacttijd
een functie bij de verwerking van de tentamenstof (Kirschner, Sweller & Clark, 2006). De contacttijd kan
daarnaast echter ook een bijdrage leveren aan de verbondenheid van studenten met de opleiding. De
assumptie is dat deze verbondenheid de motivatie verhoogt, daarmee de tijd die studenten aan de studie
besteden doet toenemen en op die wijze bijdraagt aan studiesucces. Het ministerie van OCW wenste
nader onderzoek naar de benutting van de contacttijd door studenten.
De contacttijd wordt hierbij onderzocht in relatie tot andere factoren die van belang kunnen zijn voor het
studiesucces. Hierbij speelt de discussie rond het aantal contacturen dat een opleiding aanbiedt en het
gebruik dat daarvan door de studenten gemaakt wordt een belangrijke rol. Omdat tijd geen onbegrensde
factor is, is het uiteraard noodzakelijk de algehele tijdbesteding van studenten in het onderzoek te
betrekken. Veel studenten werken naast de studie en doen aan sport of zijn maatschappelijk/politiek
actief. Bepaalde extracurriculaire activiteiten staan op gespannen voet met studieactiviteiten, terwijl
andere activiteiten (op termijn) juist van grote waarde kunnen zijn voor de studiebeleving en de
studieprestaties. Hiernaast is de inrichting van de contacttijd mogelijk belangrijk voor het academisch
succes van studenten. Actieve verwerking van de leerstof is van belang om deze zich eigen te kunnen
maken, en de mate waarin hiervoor tijdens contacttijd ruimte is, kan van invloed zijn op de
studieprestaties van de studenten. Daarom is een integrale analyse van de relatie tussen de totale
tijdbesteding, de inrichting van de contacttijd en studiesucces gewenst.
In deze deelstudie is informatie verzameld over de tijdsbesteding van bachelorstudenten in het tweede
en derde jaar van hun studieprogramma. Deze deelstudie is uitgevoerd in vier opleidingen uit twee
verschillende Hoop-sectoren: Natuur en Techniek en Gedrag- en Maatschappij. Per Hoop-sector zijn twee
opleidingen gekozen die sterk verschillen in de curriculumopzet. De opleidingen zijn geselecteerd op basis
van verschillen in de omvang en inrichting (tijd voor hoorcolleges, werkcolleges en practica) van het
curriculum. De verwachting is dat dit consequenties heeft voor de keuzes van studenten met betrekking
tot deelname aan onderwijsactiviteiten, zelfstudie en niet-studiegebonden activiteiten. Deze deelstudie
moet informatie opleveren over de aard van de tijdsbesteding van studenten en over de mate waarin de
verschillende tijdsbestedingspatronen samenhangen met het studiesucces. De vragen die beantwoord
zullen worden zijn:
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1.

Welke factoren op studentniveau verklaren studiesucces in termen van het behaalde aantal
studiepunten en gemiddeld cijfer op de eerste tentamengelegenheid?

2.

In welke mate dragen tijd besteed aan zelfstudie, benutting van contacttijd en omvang en
inrichting van de contacttijd bij aan de verklaring van studiesucces?

3.

In welke mate hangt de totale tijd besteed aan de studie samen met de omvang en inrichting
van de contacttijd?

4.

Welke studentvariabelen verhogen of verminderen de effectiviteit van tijd besteed aan hooren werkcolleges en aan zelfstudie?

Kader voor de beantwoording van de onderzoeksvragen
Om een goed en rendementsbevorderend studieklimaat aan Nederlandse universiteiten te kunnen
creëren is meer inzicht nodig in de factoren die in verschillende fasen van de bacheloropleiding van
belang zijn voor het studiesucces van studenten. In het bijzonder is het belangrijk meer te weten over de
relatie tussen de tijdsbesteding van studenten enerzijds en de studievorderingen anderzijds. Het gaat
hierbij niet alleen om de relatie tussen de hoeveelheid studietijd die studenten in de studie steken en de
vorderingen die ze maken. Het gaat tevens om de relatie tussen de omvang en de inrichting van de
contacttijd en studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde activiteiten van studenten. Uit onderzoek is
hierover al veel bekend. We geven daarom eerst een beknopt overzicht van relevante factoren die we in
het onderzoek naar de tijdsbesteding en de relatie met de studievoortgang willen betrekken. Dit
onderzoek heeft tot doel algemene succes- en risicoprofielen van studenten met betrekking tot de
studievoortgang bloot te leggen.

Studentvariabelen
Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat een aantal studentkenmerken sterk gerelateerd is
aan het studiesucces van studenten in het hoger onderwijs. Een van deze variabelen betreft de
studieprestaties in de vooropleiding: studenten met een hoger gemiddeld eindexamencijfer behalen over
het algemeen meer studiepunten in het hoger onderwijs, doorlopen het studieprogramma sneller en
vallen minder vaak uit (Jansen, 1996; McKenzie & Schweitzer, 2001; Suhre, Jansen & Harskamp, 2007;
Torenbeek, Jansen & Hofman 2009; Van der Hulst & Jansen, 2002).
Een andere belangrijke voorspeller is het geslacht van de student. Vrouwelijke studenten presteren over
het algemeen beter dan mannelijke studenten. Ze behalen hogere cijfers (Smith & Naylor, 2001),
behalen vaker een diploma (Shah & Burke, 2002), en doorlopen hun opleiding sneller (Bruinsma, 2004;
Jansen, 2004; Shah & Burke, 2002; van den Berg & Hofman, 2005; van der Hulst & Jansen, 2002). Een
verklaring hiervoor kan zijn dat studeren in het hoger onderwijs goede time-management vaardigheden
vereist, welke vrouwelijke studenten beter beheersen (Trueman and Hartley, 1996). Een andere
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verklaring voor betere prestaties onder vrouwelijke studenten kan zijn dat zij meer tijd besteden aan
zelfstudie, zoals gerapporteerd door Dolton, Marcenaro en Navarro (2001).
De motivatie van studenten om te studeren is een derde voorspeller van studieprestaties in het hoger
onderwijs. Vermeulen en Schmidt (2008) vonden in een steekproef van meer dan 3300 afgestudeerden
een positief effect van motivatie op verworven kennis. Van Berkel en Schmidt (2000) bestudeerden onder
meer de motivatie (in termen van deelname aan werkgroepen), tijd besteed aan individuele studie en
studieprestaties van 1300 studenten in een probleemgestuurd curriculum. Ze vonden zowel een direct
effect van motivatie op prestatie, als een indirect effect via de tijd die studenten besteden aan zelfstudie.
Suhre, Jansen en Harskamp (2007) vonden eveneens een indirect effect van studiemotivatie op
studieprestaties: hogere motivatie leidt tot meer regelmatig studeergedrag, daarmee grotere deelname
aan werkgroepen, die op zijn beurt leidt tot meer studiepunten in het eerste jaar aan de universiteit.
De mate waarin studenten tevreden zijn met het studieprogramma is een vierde belangrijke variabele in
de verklaring van studievoortgang en de intentie de studie af te ronden (Suhre, Jansen & Harskamp,
2007; Walker-Marshall & Hudson, 1999). Suhre, Jansen en Harskamp (2007) vonden bijvoorbeeld in hun
studie onder eerstejaars studenten Rechten dat de tevredenheid met de opleiding, motivatie en
studeergedrag van studenten het aantal behaalde studiepunten in het eerste jaar positief beïnvloedt.
Hiernaast vonden zij een negatief effect op beëindiging van de opleiding binnen 24 maanden.
Time-management is de vaardigheid om efficiënt met de tijd om te gaan wanneer een bepaalde taak
uitgevoerd moet worden, en houdt onder meer plannen, doelen stellen en regelmatig evalueren en
aanpassen van de planning in. Diverse studies hebben aangetoond dat time-management gerelateerd is
aan de prestaties van studenten in het hoger onderwijs (Britton & Tesser, 1991; George, Dixon, Stansal,
Gelb & Pheri, 2008; Trueman & Hartley, 1996). In de studie van George e.a. (2008) bleek timemanagement zelfs een sterkere voorspeller van gemiddeld cijfer dan intelligentie.

(Extra)curriculaire activiteiten
Carrol (1963) beargumenteerde in zijn time-on-task model dat leren mede afhankelijk is van de
hoeveelheid tijd die een individu aan een taak besteedt. De hoeveelheid tijd besteed aan leren wordt aan
de ene kant bepaald door de hoeveelheid tijd die de docent aan het onderwerp besteed, en aan de
andere kant door de mate waarin de leerling of student zelf studeert. De totale benodigde studietijd
(contacttijd en zelfstudie) hangt onder meer af van de capaciteiten van de student (Carrol, 1963).
Babcock en Marks (in druk) vonden dat de tijd die studenten in de VS besteden aan zelfstudie de
afgelopen 50 jaar sterk is afgenomen, van gemiddeld 24 uur per week naar 14 uur per week, ongeacht
het hebben van een bijbaan, studentkenmerken of type universiteit. In Nederland besteden wo-studenten
gemiddeld ongeveer 16 uur per week aan zelfstudie (Kennis in Kaart, 2009) en de totale tijd besteed aan
de studie varieert van 27 uur (recht) tot 39 uur per week (landbouw). De studie van George e.a. (2008)
heeft laten zien dat de tijd die studenten besteden aan zelfstudie een belangrijke voorspeller is van het
gemiddeld cijfer en ondersteunt daarmee het model van Carrol (1963). Meng & Heijke (2005) vonden
een positief verband tussen zelfstudie en de beheersing van disciplinespecifieke en generieke
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vaardigheden. Uit de studie van Dolton, Marcenaro en Navarro (2001) bleek de benutting van de
contacttijd echter vier keer zo belangrijk als de hoeveelheid tijd besteed aan zelfstudie.

Betaalde bijbaan
Maar liefst 57% van de eerstejaarsstudenten en 68% van de ouderejaars bachelorstudenten heeft een
bijbaan naast de studie (Honderd over de RUG!, 2008). In de meeste gevallen gaat het in Nederland om
een bijbaan van 8 tot 16 uur per week, gemiddeld 13 uur (Van den Broek e.a., 2007). Diverse studies
hebben verbanden gevonden tussen het hebben van een betaalde bijbaan naast de studie en
studiegedrag en studieresultaten. Doorgaans heeft werken naast de studie een negatief effect op de
studievoortgang (Callender, 2008; Van den Broek e.a., 2007). Een aantal studies wijst er echter op dat
indien studenten niet meer dan twaalf uur per week werken, dit geen of zelfs een positief effect op tijd
besteed aan de studie en studie-uitkomsten kan hebben (Garasky, 1996; Steel, 1996; Van den Hurk &
Van Berkel, 2005). Ook Curtis en Shani (2002) geven aan dat ondanks onwenselijke effecten van deeltijd
banen, er voordelen zijn aan het hebben van een bijbaan, zoals het ontwikkelen van vaardigheden en
een toename in zelfvertrouwen van studenten. Meer dan twaalf uur werken per week heeft echter een
negatief effect op de studieprestatie (Bozick, 2007; Callender, 2008; Van den Berg & Hofman, 2005;
Verbeek en De Jong, 1995). Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen is dat studenten zich
persoonlijk en professioneel ontwikkelen als gevolg van het hebben van een bijbaan (zogenaamde
‘developmental perspective’, Holland & Andre, 1987), maar dat dit tot zekere hoogte geldt, omdat meer
dan twaalf uur per week werken ten koste gaat van de tijd die studenten kunnen besteden aan de studie
(zogenaamde ‘zero-sum model’, Coleman, 1961).

Curriculumkenmerken
Behalve studentfactoren kunnen ook curriculumfactorenverschillen in studierendement teweeg brengen.
Een aantal variabelen is in dit verband van belang. Ten eerste is het aantal vakken in een curriculum
gerelateerd aan studieprestaties van studenten: een curriculum met een gering aantal vakken met
compensatiemogelijkheden voor toetsresultaten leidt tot een beduidend hoger studierendement dan een
studieprogramma met veel kleine vakken die worden afgesloten met een summatieve schriftelijke toets
(Bruinsma, Jansen & Suhre, 2009; Van den Berg & Hofman, 2005). Uit Jansen (1996) en De Paola &
Scoppa (2010) blijkt verder dat de planning van het studieprogramma een invloed kan hebben op de
studievoortgang. Met name het spreiden van tentamens heeft een positieve invloed heeft op de
studieprestaties van studenten. Regelmatig tentamineren verdeelt de werklast voor studenten (De Paola
& Scoppa, 2010) en voorkomt hierdoor uitstelgedrag (Jansen, 1996).
Het aantal contacturen in een curriculum is van invloed op de tijd die studenten besteden aan zelfstudie.
Tot op zekere hoogte neemt de tijd besteed aan zelfstudie toe wanneer contacttijd toeneemt, met een
optimum tussen 325 tot 400 uur contacturen op jaarbasis, wat leidt tot ruim 800 uren zelfstudie. Bij
meer contacttijd neemt de zelfstudie per contactuur af (Van der Drift & Vos, 1987). Het onderzoek van
Gijselaer en Schmidt (1993) ondersteunt deze bevindingen; tot twaalf uur per week leidt meer contacttijd
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tot meer zelfstudie. Een mogelijke verklaring voor dit verband is dat de totale voorbereidingstijd van
studenten op contacturen toeneemt naarmate de contacttijd toeneemt, maar dat dit niet oneindig is,
omdat studenten niet bereid zijn of in staat zijn meer dan een bepaalde hoeveelheid tijd aan de studie te
besteden.
Een aantal studies heeft aangetoond dat de inrichting van de contacttijd eveneens van invloed is op
studieprestaties van studenten. Van den Berg en Hofman (2005) en Olds en Miller (2004) vonden
bijvoorbeeld dat onderwijs in kleine groepen effectiever is dan instructie aan grote groepen, zoals het
geval is in hoorcolleges. Het onderzoek van Schmidt e.a. (2009) ondersteunt deze bevindingen. Schmidt
e.a. (2009) onderzochten het studiesucces van bijna 14.000 Geneeskunde studenten in relatie tot het
kenmerken van collegerooster, en vonden een negatief effect van het aantal geprogrammeerde
hoorcolleges op studietempo en een positief effect op studieduur, gemedieerd door de tijd besteed aan
zelfstudie. Het aantal werkcolleges in het rooster heeft een klein negatief effect op tijd voor zelfstudie
(Schmidt e.a., 2009).
Een laatste aspect van studieprogramma’s dat van belang kan zijn voor de deelname aan curriculaire
activiteiten en studieprestaties is de wijze waarop de beoordeling in een opleiding plaats vindt. Een
belangrijk onderscheid met betrekking tot de beoordeling betreft de mate waarin de cijfers voor vakken
tot stand komen op basis van een summatief schriftelijk tentamen of via een al dan niet gewogen
gemiddelde op praktijkopdrachten of deeltentamens. De toetsing via deeltentamens of opdrachten
bepaalt naast de totale geprogrammeerde contacttijd naar verwachting hoeveel tijd en hoe frequent
studenten tijd aan hun studie zullen besteden.

Samenvatting van het conceptuele begrippenkader kader voor dit onderzoek
In dit onderzoek richten we ons op de tijd die studenten besteden aan de studie en de relatie met
studieprestaties. We richten ons hierbij aan de ene kant op de contacttijd en datgene wat studenten
tijdens contacturen doen. Aan de andere kant richten we ons op zelfstudietijd en de factoren die van
invloed zijn op bestede tijd aan zelfstudie, waarbij de interferentie van tijd besteed aan de studie en
extracurriculaire activiteiten nader beschouwd worden. Figuur 1 geeft ons conceptuele onderzoeksmodel
weer. Het model veronderstelt dat studiesucces afhankelijk is van een wisselwerking tussen
opleidingsvariabelen, studentfactoren en de tijd die studenten besteden aan de studie en aan
extracurriculaire activiteiten. We verwachten dat de tijd die studenten besteden aan verschillende
extracurriculaire activiteiten interfereert met de mate waarin ze de contacturen benutten en tijd besteden
aan zelfstudie. We gaan er daarnaast van uit dat de opzet van het curriculum van invloed is op de tijd
besteed aan contacturen, extracurriculaire activiteiten en zelfstudie.
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Figuur 1. Conceptueel model
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Hoofdstuk 2

Beschrijving opleidingen en onderzoeksgroep

In deze deelstudie zijn in de eerste periode van het tweede semester van academisch jaar 2009/2010
binnen vier bacheloropleidingen de verbanden onderzocht tussen geprogrammeerde contacttijd,
studiegebonden en niet-studiegebonden activiteiten van tweede- en derdejaars bachelorstudenten en hun
studiesucces. In het eerste blok van het tweede semester hebben tweehonderd studenten een algemene
vragenlijst ingevuld, en gedurende vier weken online een logboek bijgehouden. Met behulp van de
vragenlijst zijn tevredenheid met de studie, studiehouding en time-managementvaardigheden van de
studenten in kaart gebracht. In de logboeken konden studenten aangeven hoe veel tijd ze dagelijks
besteedden aan curriculaire activiteiten (o.a. hoorcollegebezoek, werkcollege/practicabezoek),
extracurriculaire activiteiten (o.a. individueel studeren, verdiepende en praktische activiteiten naast de
studie) en niet-studiegebonden activiteiten (o.a. bijbaan, studievereniging). Alvorens het onderzoek is
uitgevoerd zijn de vragenlijst en het logboek getest tijdens een pilotonderzoek onder 32 eerstejaars
studenten van de opleidingen Technische Bedrijfskunde en Social Geografie en Planologie. Dit is verder
beschreven in hoofdstuk 3.

Opleidingen
Deze deelstudie is uitgevoerd in de Bacheloropleidingen Pedagogische Wetenschappen, Sociale Geografie/
Planologie, Biologie en Technische Bedrijfskunde. Deze opleidingen verschillen van elkaar in de omvang
en aard van de contacttijd in de eerste periode van het tweede semester. Drie van de geselecteerde
opleidingen kennen in het tweede en derde jaar verschillende specialisaties. Tabel 1 geeft per
specialisaties en leerjaar het totaal aantal uren hoor- en werkcolleges en practica weer. Binnen de
opleiding Biologie is de omvang van de contacttijd het grootst. De specialisaties binnen Biologie
verschillen echter sterk van elkaar. In twee specialisaties ligt de nadruk op werkcolleges en practica, en
de gemiddelde contacttijd per week is hier het grootst (34 uur per week). In de twee andere
specialisaties ligt de nadruk op hoorcolleges. De totale contacttijd ligt hier tussen 12 en 19 uur per week.
Binnen Pedagogische Wetenschappen en Sociale Geografie en Planologie is de contacttijd het laagst. Het
aantal geroosterde uren ligt bij deze opleidingen tussen 5 en 17 uur per week. In Sociale Geografie en
Planologie bestaat het rooster volledig uit hoorcolleges. De omvang van de contacttijd in de opleiding
Technische Bedrijfskunde ligt tussen 11 en 24 uur per week.

Steekproef
Tweedejaars en derdejaars studenten in de vier opleidingen zijn telefonisch benaderd voor deelname aan
het onderzoek. Zover mogelijk is wat betreft eindexamencijfer en geslacht geprobeerd een zo gevarieerd
mogelijke onderzoeksgroep te krijgen. 284 studenten waren bereid deel te nemen aan het onderzoek.
Een aantal studenten (84)is echter gedurende het onderzoek uitgevallen en heeft niet alle logboeken
ingevuld. De belangrijkste redenen hiervoor waren onvoldoende motivatie, onvoldoende tijd en
beëindiging van de studie. In totaal hebben exact tweehonderd tweede- en derdejaars studenten alle
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logboeken en de algemene vragenlijst volledig ingevuld. Tabel 2 toont de verdeling van de studenten
over de opleidingen en leerjaren. Het percentage mannelijke studenten is 37%. De opleidingen
verschillen echter sterk in de man-vrouw verdeling.

Tabel 1. Aantal ingeroosterde hoorcolleges, werkcolleges en practica per leerjaar en specialisatie
Tweedejaars
Hoorcolleges

Werkcolleges/

Totaal

practica

Derdejaars
Hoorcolleges

Werkcolleges/

Totaal

practica

Biologie
Biomedische Wetenschappen
Ecologie en Evolutie
Gedrags- en Neurowetenschappen

34

21

55

22

24

46

0

102

102

0

102

102

45

12

57

12

24

36

5

96

101

0

102

102

18

15

33

20

30

50

14

0

14

15

16

31

24

48

72

18

16

34

Product- en Procestechnologie

14

32

46

22

24

46

Sociale Geografie en Planologie

32

0

32

16

0

16

Mariene Biologie
Pedagogische Wetenschappen
Algemeen Pedagogische
Wetenschappen
Orthopedagogiek
Technische Bedrijfskunde
Discrete Technologie en
Prod.automatisering

Zo zijn, op een na, alle deelnemende studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen vrouw.
Het merendeel van de ouders van de studenten heeft een opleiding in het hoger onderwijs genoten:
56%. Zestien procent volgde een Mbo-opleiding, en de overige 28% volgde lagere school of behaalde een
diploma in het voortgezet onderwijs. De meeste studenten gaven aan na afronding van het
bachelorprogramma van plan te zijn een masteropleiding te vervolgen aan de Rijksuniversiteit Groningen
(66,5%), een kleiner deel was van plan dit te doen aan een andere universiteit (15,5%) of in het
buitenland (15,0%). Andere plannen waren het zoeken van een baan (3,0%) of overige (8,5%, vooral
het volgen van een Hbo-opleiding en reizen).

Tabel 2. Het aantal deelnemende studenten per leerjaar en opleiding en het percentage mannen
Derdejaars

Tweedejaars
Biologie

N

% man

N

% man

32

34,4 %

22

36,3 %

Pedagogische Wetenschappen

35

0

40

2,5 %

Sociale Geografie/ Planologie

19

63,2 %

12

75,0 %

Technische Bedrijfskunde

20

80,0 %

19

89,5 %
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Hoofdstuk 3

Onderzoeksmethode

Meetinstrumenten
Er is gebruik gemaakt van twee meetinstrumenten. Met een vragenlijst is informatie verzameld over een
aantal studentfactoren waarvan bekend is dat ze van invloed zijn op het studiesucces. Voor de
samenstelling van deze vragenlijsten is gebruik gemaakt van op het UOCG beschikbare instrumenten.
Gegevens over geslacht, eindexamencijfers in de vooropleiding, de cijfers op de vakken in het tweede
semester en het aantal behaalde studiepunten in het tweede semester zijn onttrokken aan
administratieve databases van de universiteit.
De vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een aantal algemene vragen, namelijk over
de vooropleiding van de ouders en de plannen van de studenten na afronding van de bacheloropleiding.
Het tweede gedeelte bevat vragen in drie schalen: ‘tevredenheid met de studie’, ‘studiehouding’ en ‘timemanagement’. Alle items werden gescoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij een score van 1 ‘volledig
oneens’ met de stelling betekent, en een score van 5 ‘volledig eens’ met de stelling. Een aantal items is
negatief geformuleerd. Deze zijn omgecodeerd voordat verdere analyses zijn uitgevoerd. De tabellen 3, 4
en 5 tonen de items, gemiddelde scores en standaarddeviaties behorende bij de drie schalen. De interne
betrouwbaarheid van de schaal tevredenheid met de studie is voldoende (α = 0,68), de interne
betrouwbaarheid van de overige twee schalen is ruim voldoende: respectievelijk α = 0,85 en α = 0,83.

Tabel 3. Items, gemiddelde scores en standaarddeviaties van de schaal tevredenheid met de studie
Tevredenheid met de studie - α = 0,68

M

SD

Ik ben tevreden over mijn studiekeuze

4,23

0,84

De studie valt me tegen (R)

1,96

0,90

Ik denk eraan een andere studie te beginnen (R)

1,75

1,21

(R) = negatief geformuleerd item

Tabel 4. Items, gemiddelde scores en standaarddeviaties van de schaal studiehouding
Studiehouding - α = 0,85

M

SD

Ik vind mijn studie over het algemeen boeiend

4,11

0,72

Ik heb over het algemeen plezier in mijn studie

4,03

0,77

Ik vind het leuk om steeds nieuwe dingen te leren in mijn studie

4,30

0,68

Ik ben de laatste tijd weinig gemotiveerd voor mijn studie (R)

2,48

1,06

Ik zie mijn studie als een uitdaging

3,54

0,88

Ik vind mijn studie eigenlijk niet zo interessant (R)

1,73

0,82

Ik zie regelmatig tegen mijn studie op (R)

2,27

0,95

Ik denk er wel eens over om met mijn studie op te houden (R)

1,73

1,03

Ik streef ernaar om van mijn studie een succes te maken

4,34

0,78

(R) = negatief geformuleerd item
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Tabel 5. Items, gemiddelde scores en standaarddeviaties van de schaal time-management
Time-management - α = 0,83

M

SD

Ik kan goed de benodigde tijd voor het bestuderen van grote hoeveelheden stof bepalen

3,18

1,00

Ik kan wekelijks voldoende tijd reserveren voor zelfstudie

3,11

1,05

Ik ben goed in het plannen van mijn studie

3,11

1,08

Ik ben voldoende voorbereid om grote hoeveelheden leerstof bij te houden

3,13

1,01

Ik kan goed zelfstandig werken

4,01

0,88

Het tweede instrument waarvan gebruik is gemaakt betreft een logboek waarin studenten dagelijks
gegevens over hun collegebezoek en hun tijdsbesteding hebben kunnen bijhouden. De logboekprocedure
is beproefd in Harskamp & Suhre (1994) en leidt tot betrouwbare gegevens over de tijdsbesteding en de
activiteiten waarmee studenten zich bezighouden (contacturen, zelfstudie, extracurriculaire activiteiten).
Het logboek bestaat uit drie delen. Tabel 6 geeft de verschillende activiteiten weer. Voor iedere activiteit
konden studenten in hele, halve en kwart uren aangeven hoeveel tijd ze de betreffende dag aan die
activiteit hadden besteed.

Pilotonderzoek
In december 2009 en januari 2010 is een pilotonderzoek uitgevoerd onder 32 eerstejaars studenten van
de opleidingen Sociale Geografie/Planologie en Technische Bedrijfskunde om de instrumenten uit te
testen. Voorafgaand aan het onderzoek vulden de studenten de algemene vragenlijst in. Vervolgens
hielden ze gedurende drie weken hun tijdsbesteding bij in het elektronische logboek: een week
halverwege het blok, de laatste week voor de tentamenperiode en de eerste week van de
tentamenperiode. Uit dit pilotonderzoek bleek dat de interne betrouwbaarheid van de schalen van de
algemene vragenlijst ruim voldoende waren: tevredenheid met de studie α = 0,74, studiehouding α =
0,88 en time-management α = 0,73. Analyse van de data uit de logboeken leidde tot de conclusie dat de
spreiding van de responses op twee items erg laag was (Bestuderen van de collegestof samen met
andere studenten en Het zoeken van aanvullende informatie/ literatuur bij de vakken die ik volg). Toch is
besloten deze items te behouden, omdat ze relevant zijn voor het kunnen onderscheiden van de
studenten die aanvullende activiteiten ondernemen binnen het curriculum dat ze volgen.
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Tabel 6. Overzicht activiteiten in het logboek
Collegebezoek
Bijwonen hoorcolleges
Deelname werkgroepen en/of practica
Deelname mentor/tutorgroepen
Studieactiviteiten
Maken van opdrachten voor vakken
Individueel bestuderen van de collegestof (o.m. lezen, maken van notities, onderstrepen, samenvatten etc.)
Bestuderen van de collegestof samen met andere studenten (o.m. lezen, maken van notities, onderstrepen,
samenvatten etc.)
Het zoeken van aanvullende informatie/ literatuur bij de vakken die ik volg (in bibliotheek, op internet etc.)
Verdiepende en praktische activiteiten naast de studie (lezingen bijwonen over mijn vakgebied, doen van onderzoek,
presentaties, ontwikkelen lesmateriaal etc.)
Overige activiteiten
Tweede studie/honours college
Betaald werk
Student-assistentschap
Verenigingswerk
Studievereniging
Sporten

Procedure
Bij aanvang van het tweede semester is een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de studenten die
zich hadden aangemeld voor deelname. In deze bijeenkomsten is uitleg gegeven over het doel van het
onderzoek en zijn instructies gegeven over de manier waarop de studenten hun activiteiten konden
registreren. De algemene vragenlijst is ingevuld aan het einde van de bijeenkomsten. De logboeken zijn
elektronisch aan de studenten ter beschikking gesteld. Studenten vulden deze in gedurende twee blokken
van twee weken: halverwege de periode en aan het einde van de periode (Figuur 2). In deze weken
ontvingen de studenten dagelijks een e-mail met daarin een link naar het logboek behorende bij die dag,
met het verzoek deze aan het einde van de dag in te vullen. Wanneer dit langer dan twee dagen op zich
liet wachten, werd per e-mail een herinnering gestuurd.

Figuur 2. Overzicht van dataverzameling
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Analyses
Over de tijdsbestedingsgegevens zijn over de totale groep beschrijvende statistieken berekend. Door
middel van correlationele en regressieanalyses is de relatie tussen de curriculaire en extracurriculaire
tijdsbesteding en andere relevante studentfactoren (tevredenheid met de studie, studiehouding en timemanagement) en de studiesuccesindicatoren aantal behaalde studiepunten in het tweede semester en
gemiddeld cijfer op de eerste tentamengelegenheid onderzocht. Bij deze analyses is gecorrigeerd voor
gemiddeld eindexamencijfer. Dat wil zeggen dat de gevonden verbanden niet toegeschreven kunnen
worden aan de initiële capaciteiten van studenten, gemeten als gemiddeld eindexamencijfer. Met
multilevel analyse is onderzocht in hoeverre de bijdrage van studentvariabelen en tijdsbesteding aan
studiesucces verschilt tussen de opleidingen. Met analyse van lineair structurele modellen (LISREL) is ten
slotte de interactie tussen de geprogrammeerde contacttijd en tijd besteed aan de studie in de verklaring
van studiesucces onderzocht.
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Hoofdstuk 4

Resultaten

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1. Allereerst analyseren
we de correlaties tussen studentfactoren, de tijd besteed aan extracurriculaire activiteiten en het
studiesucces bij de totale groep studenten. Ten tweede bespreken we het verband tussen de tijd die
studenten besteden aan zelfstudie en collegebezoek en studiesucces, en het verband tussen de omvang
en inrichting van de contacttijd en studiesucces voor de totale groep studenten. Vervolgens komt de
relatie tussen de totale tijd besteed aan de studie en de omvang en inrichting van de contacttijd aan bod.
Alvorens de laatste vraag te beantwoorden, wordt met multilevel analyse nagegaan of de mate waarin
studentvariabelen en tijdsbesteding studiesucces beïnvloeden verschillend is voor de opleidingen. Ten
slotte wordt een antwoord gezocht op de vraag: In welke mate wordt studiesucces verklaard door de
interactie tussen studentvariabelen, tijdsbesteding en de omvang en inrichting van de contacttijd?

Studentfactoren en studiesucces
Tabel 7 geeft de gemiddelde scores, standaarddeviaties en minimale en maximale scores van de
studentvariabelen eindexamencijfer (gemiddelde van de eindexamencijfers op de vakken Nederlands,
Engels en Wiskunde), het aantal behaalde studiepunten in het tweede semester, het gemiddelde cijfer op
de eerste tentamengelegenheid in het tweede semester, tevredenheid met de studie, studiehouding,
time-management en de tijd besteed aan niet-curriculaire activiteiten weer. Gemiddeld hebben de
studenten in dit onderzoek een gemiddeld eindexamencijfer van 6,8. Het gemiddelde cijfer op de eerste
tentamengelegenheid in het tweede semester is 6,0 en het gemiddeld aantal behaalde studiepunten in
het tweede semester is 17,0. Een hoge score op de variabelen tevredenheid met de studie, studiehouding
en time-management geeft aan dat studenten sterk tevreden zijn met, en gemotiveerd en geïnteresseerd
zijn in de studie en over goede time-managementvaardigheden zeggen te beschikken. De studenten
scoren gemiddeld vrij hoog op tevredenheid met de studie en studiehouding, wat inhoudt dat de
studenten in de steekproef aangeven dat ze behoorlijk tevreden zijn over, en gemotiveerd zijn voor hun
studie. De gemiddelde score van 3,29 op time-management betekent dat de studenten aangeven dat hun
time-managementvaardigheden redelijk goed zijn.
Kijken we naar niet-curriculaire activiteiten, dan besteden de studenten de meeste tijd aan de
studievereniging (gemiddeld 5 uur per week), een bijbaan (gemiddeld 4,5 uur per week) en aan
vrijwilligers-/verenigingswerk (gemiddeld 3,4 uur per week). Ze besteden gemiddeld weinig tijd aan een
tweede studie/honours college, of student-assistentschap. Tijdens de laatste week voor de
tentamenperiode en de eerste tentamenweek werken studenten gemiddeld even veel naast hun studie
als tijdens de collegeweken. Wel besteden ze minder tijd aan de studievereniging: gemiddeld vier uur per
week minder dan tijdens de collegeweken. Ook besteden ze rond de tentamenperiode iets minder tijd en
aan vrijwilligers-/verenigingswerk: gemiddeld 1,3 uur per week minder.
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Tabel 7. Gemiddelde scores, standaarddeviaties en minimale en maximale scores op studentvariabelen
M

SD

Min

Max

6,8

0,46

6,0

8,40

17,0

8,79

0

50,0

Gemiddeld cijfer eerste tentamengelegenheid in het tweede semester

6,0

1,25

2,0

8,92

Tevredenheid met de studie

4,1

0,79

1,3

5,0

Studiehouding

3,9

0,59

1,6

5,0

Time-management

3,3

0,79

1,2

5,0

Tijd besteed per week aan tweede studie/ honours college

0,2

1,11

0

39,8
18,9

Eindexamencijfer
Studiepunten in het tweede semester

Tijd besteed per week aan bijbaan

4,5

4,70

0

Tijd besteed per week aan student-assistentschap

0,1

0,59

0

5,8

Tijd besteed per week aan vrijwilligers-/verenigingswerk

3,4

5,83

0

3,4

Tijd besteed per week aan studievereniging

5,0

7,32

0

60,8

Tijd besteed per week aan sporten

3,0

3,05

0

20,0

Met behulp van correlatieanalyse zijn de verbanden onderzocht tussen de studentvariabelen en
indicatoren van studiesucces in het tweede semester (Tabel 8). Het gemiddeld eindexamencijfer vertoont
een positief verband met de behaalde studielast en het gemiddelde cijfer op de eerste
tentamengelegenheid. Het geslacht van de studenten is gerelateerd aan de het aantal behaalde
studiepunten in het tweede semester: mannelijke studenten behaalden gemiddeld iets meer studiepunten
tijdens het tweede semester dan vrouwelijke studenten. Tevredenheid met de studie, studiehouding en
time-management zijn positief gerelateerd aan het gemiddelde cijfer op de eerste tentamengelegenheid.
Dit betekent dat naarmate studenten meer tevreden zijn over de studie, meer gemotiveerd en
geïnteresseerd zijn in hun studie en over betere time-managementvaardigheden beschikken, zij tijdens
de eerste tentamengelegenheid hogere cijfers behalen. Tevredenheid met de studie en studiehouding zijn
eveneens positief gerelateerd aan de behaalde studielast in het tweede semester: een hogere
tevredenheid en motivatie hangen samen met een hoger aantal behaalde studiepunten. Van de nietcurriculaire activiteiten is de tijd besteed aan de studievereniging negatief gerelateerd met gemiddeld
cijfer: meer tijd besteed aan de studievereniging betekent gemiddeld een lager cijfer op de eerste
tentamengelegenheid. Verder bestaat er een positief verband tussen sporten en het aantal behaalde
studiepunten: naarmate studenten meer sporten behalen ze gemiddeld meer studiepunten in het tweede
semester.
Stapsgewijze regressieanalyse laat zien dat het aantal behaalde studiepunten in het tweede semester
wordt voorspeld door de variabelen gemiddeld eindexamencijfer, studiehouding en geslacht (Tabel 9).
Deze variabelen verklaren samen 16% van de variantie in behaalde studielast. De overige
studentvariabelen zijn geen significante voorspellers van behaalde studielast. De variabele gemiddeld
cijfer op de eerste tentamengelegenheid wordt eveneens voorspeld door drie variabelen:
eindexamencijfer, studiehouding en time-management (Tabel 10). Het voorspellend effect van
eindexamencijfer is het grootst, gevolgd door time-management en studiehouding. In totaal verklaren
deze drie variabelen 39% van de variantie van gemiddeld cijfer op de eerste tentamengelegenheid.
Tevredenheid met de studie en de niet-curriculaire activiteiten voorspellen het gemiddeld cijfer niet.
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Tabel 8. Correlaties tussen studentvariabelen en studiesucces, gecorrigeerd voor eindexamencijfer
Studiepunten in het tweede

Gem. cijfer eerste tentamen-

semester

gelegenheid tweede semester

0,18*

0,47**

Eindexamencijfer
Geslacht
Tevredenheid met de studie
Studiehouding
Time-management

-0,17*

0,02

0,21*

0,19*

0,26**

0,41**

0,08

0,31**

Tweede studie/ honours college

-0,04

0,10

Bijbaan

-0,07

-0,10

Student-assistentschap

0,09

0,07

Vrijwilligers-/verenigingswerk

0,01

0,11

Studievereniging

-0,03

-0,17*

Sporten

0,18*

-0,03

* Correlatie is significant op 0,05 level (2-tailed).
** Correlatie is significant op 0,01 level (2-tailed).

Tabel 9. Regressie analyse met behaalde studielast als afhankelijke variabele

(Constant)
Studiehouding
Geslacht
Eindexamencijfer

Ongestandaardiseerde

Gestandaardiseerde

coëfficiënten

coëfficiënten

B

Std. fout

Beta

-9,046

10,089

t

Sig.

-0,897

0,372

0,354

0,128

0,235

2,777

0,006

-4,511

1,385

-0,274

-3,257

0,001

3,008

1,413

-0,181

2,129

0,035

Tabel 10. Regressie analyse met gemiddelde cijfer als afhankelijke variabele
Ongestandaardiseerde

Gestandaardiseerde

coëfficiënten

coëfficiënten

B

Std. fout

Beta

-3,691

1,227

Eindexamencijfer

0,972

0,177

Studiehouding

0,060

0,017

Time-management

0,060

0,024

(Constant)

t

Sig.

-3,007

0,003

0,406

5,483

0,000

0,275

3,574

0,001

0,195

2,481

0,014

Zelfstudie, collegebezoek en studiesucces
Tabel 11 geeft de verbanden weer tussen de tijd besteed aan zelfstudie en collegebezoek en het
studiesucces voor de totale groep studenten. Individueel studeren is negatief gerelateerd aan
studiesucces: naarmate studenten meer individueel de collegestof en tentamenstof bestuderen, behalen
zij gemiddeld minder studiepunten in het tweede semester, en een lager cijfer op de eerste
tentamengelegenheid. De overige zelfstudieactiviteiten en de totale tijd besteed aan zelfstudie zijn niet
gerelateerd aan het aantal behaalde studiepunten in het tweede semester, noch aan het gemiddelde
cijfer voor de eerste tentamengelegenheid. Hoorcollegebezoek is eveneens niet gerelateerd aan de
76

studieprestaties in het tweede semester. Het bijwonen van werkcolleges en practica daarentegen
vertoont een positief verband met studiesucces: naarmate studenten meer werkcolleges en practica
bezoeken behalen zij gemiddeld meer studiepunten in het tweede semester en hogere cijfers tijdens de
eerste tentamengelegenheid.

Tabel 11. Correlaties tussen tijdsbesteding en studiesucces, gecorrigeerd voor eindexamencijfer
Studiepunten in het tweede

Gem. cijfer eerste

semester

tentamengelegenheid tweede
semester

Opdrachten maken
Alleen studeren

0,14

0,11

-0,22*

-0,18*

Samen studeren

0,01

0,05

Zoeken aanvullende informatie

0,08

0,08

0,04

0,10

Verdiepende activiteiten

Bestuderen aanvullende informatie

-0,05

0,13

Zelfstudie totaal

-0,10

-0,08

Hoorcollegebezoek
Werkcollege/ practicabezoek
* Correlatie is significant op 0,05 level (2-tailed).

0,06

0,08

0,31**

0,26**

** Correlatie is significant op 0,01 level (2-tailed).

Stapsgewijze regressieanalyse laat zien dat het aantal behaalde studiepunten in het eerste semester
wordt voorspeld door de variabele werkcollege- en practicabezoek (Tabel 12). Dit effect is positief:
naarmate studenten meer werkcolleges en practica bezoeken, behalen zij meer studiepunten in het
tweede semester. Deze variabele verklaart 15% van de variantie van de behaalde studielast in het
tweede semester. Het gemiddelde cijfer op de eerste tentamengelegenheid wordt eveneens voorspeld
door het aantal bezochte werkcolleges en practica (Tabel 13). Naarmate studenten meer werkcolleges en
practica bezoeken, behalen zij gemiddeld een hoger cijfer op de eerste tentamengelegenheid. Ook hier
verklaart werkcollege- en practicabezoek 15% van de variantie van het gemiddeld cijfer op de eerste
tentamengelegenheid.

Tabel 12. Regressie analyse met behaalde studielast als afhankelijke variabele

(Constant)
Werkcollege-/practicabezoek

Ongestandaardiseerde

Gestandaardiseerde

coëfficiënten

coëfficiënten

B

Std. fout

Beta

14,050

0,765

0,200

0,043

0,343

t

Sig.

18,363

0,000

4,616

0,000
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Tabel 13. Regressie analyse met gemiddelde cijfer als afhankelijke variabele
Ongestandaardiseerde

Gestandaardiseerde

coëfficiënten

coëfficiënten

B

Std. fout

Beta

(Constant)

5,622

0,111

Werkcollege-/practicabezoek

0,030

0,006

0,353

t

Sig.

50,736

0,000

4,771

0,000

Omvang en inrichting van de contacttijd en studiesucces
Met correlatieanalyse is voor de totale groep studenten onderzocht wat de relatie is tussen de omvang en
de aard van de contacttijd en studiesucces (Tabel 14). Kijken we naar de relatie tussen
geprogrammeerde hoorcolleges en studiesucces, dan zien we een negatief verband met gemiddeld cijfer
op de eerste tentamengelegenheid: naarmate er meer hoorcolleges ingeroosterd staan, behalen
studenten tijdens de eerste tentamengelegenheid gemiddeld lagere cijfers. Verder vinden we een positief
verband tussen geprogrammeerde werkcolleges en/practica en studiesucces in het tweede semester:
meer werkcolleges en practica op het programma betekent gemiddeld een hoger aantal behaalde
studiepunten in het tweede semester en gemiddeld cijfer op de eerste tentamengelegenheid.
Stapsgewijze regressieanalyses laten zien dat de behaalde studielast in het tweede semester wordt
voorspeld door zowel geprogrammeerde hoorcolleges als geprogrammeerde werkcolleges en practica
(Tabel 15). Meer hoorcolleges, werkcolleges en practica in het rooster leiden tot een hoger aantal
behaalde studiepunten in het tweede semester. Tezamen verklaren deze variabelen 21% van de variantie
in gerealiseerde studielast. Het gemiddelde cijfer op de eerste tentamengelegenheid wordt voorspeld
door het aantal ingeroosterde werkcolleges en practica, met een verklaarde variantie van 9% (Tabel 16).
Dit betekent dat meer werkcolleges en practica in het rooster leidt tot hogere cijfers op de eerste
tentamengelegenheid.

Tabel 14. Correlaties tussen ingeroosterde contacttijd en studiesucces, gecorrigeerd voor eindexamencijfer
Studiepunten in het tweede

Gem. cijfer eerste tentamen-

semester

gelegenheid tweede semester

Hoorcolleges
Werkcolleges/practica

-0,02

-0,16*

0,38**

0,25**

* Correlatie is significant op 0,05 level (2-tailed).
** Correlatie is significant op 0,01 level (2-tailed).
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Tabel 15. Regressie analyse met behaalde studielast als afhankelijke variabele
Ongestandaardiseerde

Gestandaardiseerde

coëfficiënten

coëfficiënten

B

Std. fout

Beta

8,562

1,636

(Constant)

t

Sig.

5,233

0,000

Werkcolleges/practica

0,151

0,021

0,550

7,272

0,000

Hoorcolleges

0,242

0,063

0,292

3,859

0,000

t

Sig.

53,128

0,000

4,269

0,000

Tabel 16. Regressie analyse met gemiddeld cijfer als afhankelijke variabele
Ongestandaardiseerde

Gestandaardiseerde

coëfficiënten

coëfficiënten

B

Std. fout

Beta

(Constant)

5,751

0,108

Werkcolleges/practica

0,011

0,003

0,292

Geprogrammeerde contacttijd, tijd besteed aan de studie en studiesucces
Tabel 17 geeft per specialisatie en leerjaar de geprogrammeerde contacttijd en gemiddelde benutte
contacttijd weer. In een aantal gevallen staan geen hoorcolleges of werkcolleges/practica ingeroosterd,
maar hebben studenten wel aangegeven dergelijke colleges te hebben gevolgd. Vermoedelijk betreft het
in deze gevallen deelname aan colleges van vakken uit voorgaande jaren of uit een andere opleiding.
Tabel 17 laat zien dat zich tussen de vier opleidingen en de diverse specialisaties duidelijkverschillen
voordoen in de geprogrammeerde en benutte contacttijd..
Met behulp van correlaties zijn voor de totale groep studenten de verbanden tussen geprogrammeerde
contacttijd en de tijd die studenten aan de studie hebben besteed onderzocht (Tabel 18). Individueel
studeren van de college-/tentamenstof is negatief gerelateerd aan geprogrammeerde werkcolleges en
practica. Mogelijk gaan meer geprogrammeerde werkcolleges ten koste van de individuele studietijd van
studenten. Het uitvoeren van verdiepende activiteiten naast de studie (zoals het bijwonen van lezingen)
vertoont een negatief verband met geprogrammeerde hoorcolleges: naarmate meer hoorcolleges op het
rooster staan, geven studenten aan minder verdiepende activiteiten te hebben. Daarentegen lijkt een
groter aantal werkcolleges en practica op het rooster het uitvoeren van verdiepende activiteiten naast de
studie juist te bevorderen.
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Tabel 17. Overzicht van de geprogrammeerde contacttijd en gemiddelde benutte contacttijd in uren
Hoorcolleges
Tweedejaars
Ingeroosterd

Deelname
M (sd)

Derdejaars
Ingeroosterd

Deelname
M (sd)

Werkcolleges en practica
Tweedejaars
Ingeroosterd

Deelname
M (sd)

Derdejaars
Ingeroosterd

Deelname
M (sd)

Biologie
Biomedische
Wetenschappen
Ecologie en Evolutie
Gedrags- en
Neurowetenschappen
Mariene Biologie

34
0
45
5

16,12
(6,15)
1,25
(2,20)
14,19
(3,71)
4,33
(4,51)

22
0
12
0

9,06
(5,60)
4,21
(5,29)
9,25
(6,88)
-

21
102
12
96

5,33
(5,67)
54,08
(11,15)
7,14
(3,84)
49,5
(4,43)

24
102
24
102

32,81
(29,03)
42,68
(20,14)
32,30
(23,15)
-

Pedagogische
Wetenschappen
Algemeen Pedagogische
Wetenschappen
Orthopedagogiek

18
14

9,56
(2,60)
11,45
(5,54)

20
15

13,63
(6,28)
11,26
(9,12)

15
0

16,78
(9,81)
1,70
(2,85)

30
16

10,81
(4,82)
9,11
(5,09)

Technische Bedrijfskunde
Discrete Technologie en
Productieautomatisering
Product- en
Procestechnologie
Sociale Geografie/Planologie

24
14
32

8,15
(7,43)
6,67
(5,99)
19,13
(10,36)

18
22
16

5,21
(3,08)
8,88
(6,53)
14,83
(5,47)

48
32
0

11,81
(8,18)
12,42
(12,12)
6,80
(3,93)

16
24
0

4,60
(6,48)
11,88
(9,01)
8,90
(6,03)
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Tabel 18. Correlaties tussen ingeroosterde contacttijd en tijd besteed aan de studie, gecorrigeerd voor
eindexamencijfer
Geprogrammeerde

Geprogrammeerde

hoorcolleges

werkcolleges/practica

Opdrachten maken

0,01

-0,09

Alleen studeren

0,13

-0,42**

Samen studeren

0,01

-0,05

Zoeken aanvullende informatie

0,11

-0,18*

-0,07

0,06

-0,28**

0,27**

0,09

-0,36**

Bestuderen aanvullende informatie
Verdiepende activiteiten
Zelfstudie totaal

Verschillen tussen opleidingen
De vier opleidingen blijken van elkaar te verschillen, zowel wat betreft het aantal behaalde studiepunten
als het gemiddelde cijfer op de eerste tentamengelegenheid. Met behulp van multilevel analyse is
onderzocht of de mate waarin studentvariabelen en tijdsbesteding van invloed zijn op beide
studiesuccesindicatoren verschilt tussen de opleidingen. Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat
werkcollege/practicabezoek en hoorcollegebezoek significante voorspellers zijn van het aantal behaalde
studiepunten in het tweede semester. Het gemiddelde cijfer op de eerste tentamengelegenheid wordt
alleen voorspeld door werkcollege- en practicabezoek. Studentvariabelen en andere activiteiten van
studenten, zoals totale tijd besteed aan zelfstudie en het hebben van een bijbaan zijn niet van invloed op
studiesucces. De mate waarin werkcollege/practicabezoek en hoorcollegebezoek studielast en gemiddeld
cijfer beïnvloeden verschilt echter niet tussen opleidingen. Dit betekent dat een uur meer besteed aan
hoorcolleges of werkcolleges/practica in iedere opleiding evenveel bijdraagt aan het studiesucces van de
studenten. Tien procent van de variantie in het aantal behaalde studiepunten en zeven procent van het
gemiddeld cijfer op de eerste tentamengelegenheid is toe te schrijven aan opleidingskenmerken.

Interactie tussen studentvariabelen, tijdsbesteding en contacttijd
We hebben analyse van lineair structurele modellen (LISREL) toegepast om de interactie tussen
studentvariabelen, de geprogrammeerde contacttijd en de tijd besteed aan de studie in de verklaring van
studiesucces te onderzoeken (Figuur 3). Omdat uit het voorgaande is gebleken dat de opleidingen niet
van elkaar verschillen in de mate waarin studentvariabelen en tijdsbesteding studiesucces beïnvloeden,
zijn voor het beantwoorden van deze laatste onderzoeksvraag de analyses over de totale
onderzoeksgroep uitgevoerd. Hierbij is het conceptuele model als uitgangspunt genomen, maar zijn
alleen die variabelen opgenomen die in de correlatie- en regressieanalyses van belang zijn gebleken voor
de verklaring van studiesucces.
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Figuur 3. Studentvariabelen, geprogrammeerde contacttijd en de tijd besteed aan de studie ter verklaring van
studiesucces. Fit-indices: RMSEA = 0,052, SRMR = 0,033, GFI = 0,98

De ‘fit’ van het model is goed, wat wil zeggen dat de data goed passen bijhet theoretische model. Drie
variabelen dragen direct bij aan de verklaring van het aantal behaalde studiepunten in het tweede
semester: werkcollege/ practicabezoek, het aantal geprogrammeerde hoorcolleges en het aantal
geprogrammeerde werkcolleges. Deze effecten zijn positief, wat betekent dat naarmate studenten meer
werkcolleges en practica bezoeken, en er meer hoor- en werkcolleges op het rooster staan, studenten
meer studiepunten behalen. Het gemiddelde cijfer op de eerste tentamengelegenheid wordt beïnvloed
door het gemiddeld eindexamencijfer, time-management, studiehouding en het aantal bezochte
werkcolleges. Een hoger gemiddeld eindexamencijfer, betere time-managementvaardigheden en grotere
motivatie leiden tot een hoger gemiddeld cijfer op de eerste tentamengelegenheid. En naarmate
studenten meer werkcolleges volgen, behalen ze een hoger gemiddeld cijfer op de eerste
tentamengelegenheid.
Het aantal geprogrammeerde werkcolleges en practica en studiehouding vertonen een indirect effect op
studiesucces, gemedieerd door werkcollegebezoek. Dit betekent dat naarmate er meer werkcolleges en
practica op het rooster staan, studenten absoluut ook meer werkcolleges en practica bezoeken, en
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hierdoor betere resultaten in het tweede semester behalen. Verder leidt een betere studiehouding tot
grotere deelname aan werkcolleges en practica, resulterend in groter studiesucces.
Het model laat verder een aantal effecten van studentvariabelen zien op tijdsbestedings-variabelen, die
echter uiteindelijk niet van invloed blijken op het aantal behaalde studiepunten of gemiddeld cijfer. Timemanagement heeft bijvoorbeeld een negatief effect op de tijd die studenten besteden aan de
studievereniging. Geslacht heeft een positief effect op werken naast de studie en individueel studeren,
wat betekent dat vrouwelijke studenten meer werken naast de studie, en meer individueel studeren. Ten
slotte heeft een groter aantal geprogrammeerde werkcolleges een negatief effect op de tijd die studenten
besteden aan individueel studeren. We vinden geen verbanden tussen de geprogrammeerde contacttijd
en de tijd die studenten besteden aan werken naast de studie en een studievereniging, of tussen deze
niet-studiegebonden activiteiten en werkcollege/practicabezoek. De verklaarde variantie van het aantal
behaalde studiepunten is 26%, de verklaarde variantie van gemiddeld cijfer op de eerste
tentamengelegenheid is 43%, en werkcollegebezoek wordt voor 40% verklaard uit studiehouding en het
aantal geprogrammeerde werkcolleges.
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Hoofdstuk 5

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

In deze deelstudie is bij de opleidingen Pedagogische Wetenschappen, Sociale Geografie/Planologie,
Biologie en Technische Bedrijfskunde onderzocht of de geprogrammeerde contacttijd en de tijd besteed
aan studiegebonden en niet-studiegebonden activiteiten van tweede- en derdejaars bachelorstudenten
samenhangen met de studieprestaties. In het eerste blok van het tweede semester hebben tweehonderd
studenten een algemene vragenlijst ingevuld, en gedurende vier weken online een logboek bijgehouden.
Met behulp van de vragenlijst zijn tevredenheid met de studie, studiehouding en timemanagementvaardigheden van de studenten in kaart gebracht. In de logboeken konden studenten
aangeven hoe veel tijd ze dagelijks hadden besteed aan curriculaire activiteiten (o.a. hoorcollegebezoek,
werkcollege/practicabezoek), extracurriculaire activiteiten (o.a. individueel studeren, verdiepende en
praktische activiteiten naast de studie) en niet-studiegebonden activiteiten (o.a. bijbaan,
studievereniging). De vragenlijst en het logboek zijn getest tijdens een pilotonderzoek onder eerstejaars
studenten. Analyse van de data leidde tot de conclusie dat deze voldoende en betrouwbare informatie
opleverden, zodat de instrumenten ongewijzigd zijn gebruikt in het uiteindelijke onderzoek.
Tweederde van de deelnemende studenten was vrouw. Gemiddeld hadden de studenten een gemiddeld
eindexamencijfer van 6,8. Het gemiddeld cijfer op de eerste tentamengelegenheid in het tweede
semester was 6,0 en het gemiddeld aantal behaalde studiepunten in het tweede semester was 17,0. De
studenten toonden zich behoorlijk tevreden over hun studie en gemotiveerd. Hun timemanagementvaardigheden waren volgens hen redelijk goed. Ze besteedden de meeste tijd aan de
studievereniging (gemiddeld 5 uur per week), een bijbaan (gemiddeld 4,5 uur per week) en aan
vrijwilligers-/verenigingswerk (gemiddeld 3,4 uur per week). Rondom de tentamenperiode besteedden ze
gemiddeld minder tijd aan de studievereniging en aan vrijwilligers-/verenigingswerk. De opleidingen
verschilden van elkaar wat betreft het aantal contacturen en de verhouding hoorcolleges en
werkcolleges/practica: de contacttijd is het laagst in de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en
Sociale Geografie en Planologie, en het rooster van de laatstgenoemde opleiding bestaat uitsluitend uit
hoorcolleges. De roosters van de overige drie opleiding bestaan uit een combinatie van hoor- en
werkcolleges/practica. Met behulp van correlatie-analyse, regressieanalyse, multilevel analyse en analyse
van structurele modellen (LISREL) zijn de verbanden tussen geprogrammeerde contacttijd,
studiegebonden en niet-studiegebonden activiteiten en studiesucces onderzocht.

Effect studentvariabelen op studiesucces
Van een aantal studentvariabelen is het effect op studiesucces onderzocht, namelijk eindexamencijfer,
geslacht, tevredenheid met de studie, time-management en studiehouding. Alle vijf onderscheiden
studentvariabelen zijn gecorreleerd met de behaalde studielast in het tweede semester en het gemiddeld
cijfer op de eerste tentamengelegenheid. Wanneer deze variabelen met andere variabelen (contacttijd en
tijdsbesteding) in een model worden opgenomen, blijken eindexamencijfer, time-management en
studiehouding een direct effect op het gemiddelde cijfer op de eerste tentamengelegenheid te hebben.
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Een positieve studiehouding heeft volgens verwachtingeen gunstige uitwerking op het gemiddelde cijfer.
Doordat studenten met een meer positieve studiehoudingfrequenter deelnemen halen ze uiteindelijk ook
iets meer studiepuntendan minder positief ingestelde studenten.

Effect curriculaire activiteiten
Voor de totale groep studenten zijn individueel studeren en werkcollege/practicabezoek gecorreleerd met
studieprestaties in het tweede semester. Hierbij is het effect van individueel studeren negatief: naarmate
studenten meer alleen (moeten) studeren, zijn hun studieprestaties slechter. De totale tijd die studenten
besteden aan zelfstudie is in deze studie voor de totale groep studenten niet gerelateerd aan het
gemiddeld cijfer op de eerste tentamengelegenheid of het aantal behaalde studiepunten. In combinatie
met andere verklarende variabelen (studentvariabelen en contacttijd) heeft individueel studeren geen
effect op studiesucces. Het effect van werkcollege/practicabezoek op studiesucces is positief: naarmate
studenten meer werkcolleges en practica bezoeken, behalen zij een hoger gemiddeld cijfer en meer
studiepunten in het tweede semester.

Effect niet-studiegebonden activiteiten
Van de vijf overige activiteiten van studenten (tweede studie/honourscollege, bijbaan, studievereniging,
vrijwilligerswerk, student-assistentschap en sporten) zijn alleen de tijd besteed aan de studievereniging
(negatief) en sporten (positief) gerelateerd aan studieprestaties. De variabelen bijbaan en
studievereniging zijn opgenomen in het verklarende model, maar blijken, wanneer rekening wordt
gehouden met studentvariabelen, contacttijd en curriculaire activiteiten, beide niet van invloed op
studiesucces in het tweede semester.

Effect contacttijd
Bezien we het effect van de omvang en inrichting van de contacttijd voor de hele groep studenten in een
model waarin ook studentvariabelen en de tijdsbesteding van studenten zijn opgenomen, dan vinden we
directe positieve effecten van het aantal geprogrammeerde werkcolleges/practica en het aantal
geprogrammeerde hoorcolleges op het aantal behaalde studiepunten in het tweede semester. Het aantal
werkcolleges en practica op het rooster beïnvloedt de studieprestaties in het tweede semester ook
indirect via werkcollegebezoek: meer werkcolleges en practica op het rooster leidt tot meer tijd besteed
aan deze colleges door de studenten, wat vervolgens leidt tot een hoger gemiddeld cijfer op de eerste
tentamengelegenheid en meer studiepunten.

Conclusies
Uit deze studie is naar voren gekomen dat het studiesucces van de totale groep tweede- en derdejaars
studenten wordt beïnvloed door hun de prestaties op het vwo, de mate waarin zij aangeven efficiënt met
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de tijd te kunnen omgaan, hun studiehouding en de mate waarin zij deelnemen aan werkcolleges en
practica. Hiernaast blijkt dat, naarmate er meer hoor- en werkcolleges en practica op het rooster staan,
studenten hogere cijfers op de eerste tentamengelegenheid en meer studiepunten in het tweede
semester behalen. De tijd die zij besteden aan werken naast de studie of een studievereniging is niet van
invloed gebleken op studiesucces. Zelfstudie is eveneens niet gerelateerd aan studiesucces. De
opleidingen verschillen niet van elkaar in de mate waarin deelname aan colleges bijdragen aan
studiesucces.
Deze studie is uitgevoerd binnen een selecte groep tweedejaars en derdejaars studenten. Dit betekent
dat, hoewel studenten geselecteerd zijn op basis van verschillend eindexamencijfer, hun deelname
vrijwillig was, waardoor verwacht mag worden dat de meer gemotiveerde, volhardende en
goedpresterende studenten oververtegenwoordigd zijn geweest in de onderzoeksgroep. Hiernaast zijn
slechts vier opleidingen binnen een universiteit betrokken in de studie, en is alleen gekeken naar de
omvang en inrichting van de contacttijd binnen deze opleidingen. Andere opleidings- en
curriculumvariabelen, zoals de wijze van toetsing en de inhoud van de werkcolleges en practica zijn niet
meegenomen, maar kunnen wel van groot belang zijn voor bijvoorbeeld de mate waarin studenten
diepgaand de leerstof bestuderen, en daarmee hun studiesucces op korte termijn en lange termijn.
Bovendien zijn niet gedurende de gehele onderwijs- en tentamenperiode tijdsbestedingsgegevens van de
studenten bekend; de dataverzameling was beperkt tot vier (van de in totaal elf) weken. Ten slotte was
het niet mogelijk om alleen de studieresultaten van de vakken uit de derde periode van het academisch
jaar te verkrijgen, maar hebben we gebruik moeten maken de studieresultaten van de studenten uit het
gehele tweede semester. Vanwege deze beperkingen moeten de resultaten als indicatief worden
beschouwd en is voorzichtigheid geboden bij het baseren van onderwijskundig beleid op basis van de in
deze studie verkregen resultaten.

Aanbevelingen
Op basis van de conclusies van dit onderzoek doen we een aantal aanbevelingen.
1.

Het geprogrammeerde aantal hoor- en werkcolleges is een belangrijke randvoorwaarde voor de

studievoortgang. Studenten kunnen op basis van aanbod en behoefte die colleges bezoeken die voor de
verwerking van de studiestof het meest vruchtbaar zijn.
2.

Benutting van actieve werkvormen zoals werkcolleges en practica zijn het meest belangrijk voor

de studieprestaties van tweede- en derdejaars bachelorstudenten. Ten eerste bevordert actieve deelname
van studenten aan werkcolleges gerichte diepgaande verwerking van de leerstof, dit in tegenstelling tot
hoorcolleges waarin de docent kennis presenteert aan de studenten (Trigwell, Prosser & Waterhouse,
1999). Ten tweede is het leren van studenten afhankelijk van de totale tijd die zij besteden aan het
verwerken van de stof (Carrol, 1963). Naarmate er meer werkcolleges en practica op het rooster staan,
hoeven studenten minder zelfstudie te doen, wat in dit onderzoek ongerelateerd is gebleken aan
studiesucces. De studie van Dolton, Marcenaro en Navarro (2001) toonde eerder al aan dat de benutting
van contacttijd van groter belang is dan tijd besteed aan zelfstudie. Ten derde zorgen actieve
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werkvormen voor een grotere sociale en academische betrokkenheid van studenten bij de studie, wat
studiesucces in de hand werkt.
3.

De studiehouding van de studenten en in mindere mate ook time-managementvaardigheden zijn

in dit onderzoek, in overeenstemming met voorgaande studies (George e.a., 2008; Trueman & Hartley,
1996), belangrijke voorspellers gebleken van studiesucces. Aan beide concepten zou daarom vanaf het
moment dat studenten met hun universitaire opleiding beginnen in het studieprogramma aandacht
besteed moeten worden. Dit geldt zeker voor time-management, aangezien veel eerstejaars studenten
problemen blijken te ondervinden met de vaardigheid om de studie goed te plannen (van der Meer,
Jansen & Torenbeek, 2010).
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Deel 3: Tijd om te studeren
Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in
leeromgevingen

Marieke Meeuwisse
Paul van Wensveen
Sabine Severiens
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Managementsamenvatting

In dit rapport wordt een onderzoek naar de relatie tussen tijdbesteding en studiesucces in
leeromgevingen beschreven. De centrale vraag in het onderzoek luidt: ‘Hoe hangt de tijdbesteding
van studenten samen met hun studiesucces?’

Om goed zicht te krijgen op de tijdbesteding van studenten en hoe deze tijdbesteding samenhangt met
studiesucces in leeromgevingen zijn de volgende vier onderzoeksvragen geformuleerd:
1.

Hoe ziet de tijdbesteding van studenten eruit in een collegeweek en in een tentamenweek? Zien we
verschillen tussen groepen studenten?

2.

In welke mate en op welke manier beïnvloedt kwaliteit van studietijdbesteding (studiegedrag)
studiesucces?

3.

In welke mate en op welke manier beïnvloeden persoonlijkheid, houding, studiehouding en gedrag
het studiesucces van studenten?

4.

Zijn er verschillen in leeromgevingen voor wat betreft tijdbesteding en studiesucces?

De onderzoeksvragen zijn enerzijds beantwoord op basis van dagelijkse activiteitendagboeken die
studenten in een collegeweek en in de tentamenweek hebben bijgehouden. Daarnaast heeft een
schriftelijk vragenlijstonderzoek plaatsgevonden onder eerstejaars bedrijfskunde studenten van twee
verschillende universiteiten (universiteit A en universiteit B). Tot slot is gebruik gemaakt van objectieve
data aangaande de leeromgeving waarin studenten studeren: kleinschaligheid, hoeveelheid begeleiding,
programmaopzet in termen van periodes en parallelle vakken, de mate waarin studenten worden
gestimuleerd regelmatig te studeren (niet alleen net voor het tentamen), het aantal herkansingen en de
mate waarin studenten samenwerken. We zetten de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij.

Tijdbesteding in de collegeweek en de tentamenweek
De dagboekstudie laat zien dat studenten in de tentamenweek duidelijk meer tijd aan hun studie
besteden dan in een gewone collegeweek. In een collegeweek besteden studenten gemiddeld 188
minuten per dag aan hun studie en in de tentamenweek 337 minuten. In de tentamenweek neemt de
zelfstudietijd toe: in een normale week besteden studenten 131 minuten per dag aan zelfstudie en in de
tentamenweek 328 minuten. De toename in de studietijd tijdens de tentamenweek gaat vooral ten koste
van werk, ontspanning en sociale activiteiten.

Verschillen in tijdbesteding tussen groepen studenten
Vrouwen besteden meer tijd aan hun studie dan mannen
Gemiddeld genomen besteden vrouwen meer tijd aan hun studie dan mannen. Daarnaast besteden
vrouwen meer tijd aan zorg. Mannen besteden op hun beurt meer tijd aan ontspanning en sociale
activiteiten. Deze verschillen gelden voor zowel de collegeweek als de tentamenweek.

89

Niet-westers allochtone studenten besteden meer tijd aan zorg dan autochtone studenten
Niet-westers allochtone studenten besteden meer tijd aan zorgactiviteiten dan autochtone studenten. Dit
geldt voor zowel de collegeweek als de tentamenweek. Autochtone studenten besteden in de collegeweek
meer tijd aan sociale activiteiten en in de tentamenweek meer tijd aan ontspanning dan niet-westers
allochtone studenten.

Studenten met als eindexamencijfer gemiddeld een 6,5 of lager besteden meer tijd aan ontspanning
De tijdbesteding van studenten met een 6,5 of lager als gemiddelde eindexamencijfer en van studenten
met een 8 gemiddeld of hoger is vergelijkbaar. Alleen in de collegeweek zien we een verschil tussen deze
twee groepen studenten: de studenten met een 6,5 gemiddeld of lager besteden meer tijd aan
ontspanning. In de tentamenweek zijn er geen verschillen in de tijdbesteding tussen deze twee groepen
studenten.

Sterke studenten gaan vaker naar hoorcollege dan zwakke studenten
Op de hoofdcategorieën van tijdbesteding vinden we geen verschillen tussen sterke en zwakke studenten.
Als het gaat om de uitsplitsing van studietijdbesteding naar contacttijd en zelfstudietijd zien we wel een
verschil: sterke studenten gaan vaker naar hoorcollege dan zwakke studenten. Er zijn geen verschillen in
zelfstudietijd tussen sterke en zwakke studenten. Het is dus niet zo dat sterke studenten meer tijd aan
zelfstudie besteden dan zwakke studenten.

Kwaliteit van studietijdbesteding en studiesucces
Studie-inzet blijkt een directe voorspeller te zijn van studiesucces. Hoe meer studenten zich inzetten voor
hun studie, des te meer ec’s zij behalen. Inzet blijkt eveneens de studietijd (zowel contacttijd als
zelfstudietijd) in de collegeweek positief te beïnvloeden. Betrokkenheid bij de studie beïnvloedt alleen de
zelfstudietijd. Contacttijd blijkt een directe, positieve voorspeller te zijn van studiesucces. Daarnaast doet
de kwaliteit van de zelfstudietijd er toe als het gaat om studiesucces: als studenten veel tijd besteden
aan zelfstudie, maar vervolgens oppervlakte strategieën inzetten (uit hun hoofd leren), dan behalen zij
minder goede cijfers. Deze redenering kunnen we niet maken als het gaat om de diepte strategieën.
Studenten die veel tijd aan zelfstudie besteden, gebruiken namelijk minder vaak de strategieën
elaboreren en kritisch denken (diep leren). Daarnaast vinden we geen relatie tussen diepte strategieën
en studiesucces. Met name dit laatste is opvallend. Dit zegt mogelijk iets over het type tentamens:
blijkbaar wordt in de tentamens niet gevraagd om kennis die voortkomt uit het toepassen van de
leerstrategieën kritisch denken en elaboreren.
Verklarende modelanalyses laten zien dat in de tentamenweek de zelfstudietijd niet meer wordt
beïnvloedt door de studiehouding van studenten (inzet en betrokkenheid). Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat alle studenten in de tentamenweek hard studeren en dus veel tijd besteden aan zelfstudie.

Studentkenmerken, gedrag en studiesucces
De studentkenmerken die met tijd te maken hebben en studiesucces verklaren zijn punctualiteit en inzet.
Studenten die zich inzetten voor hun studie, behalen meer studiesucces. Het effect van punctualiteit
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verloopt enerzijds via discipline: punctuele studenten hebben meer discipline, waardoor ze zich beter
inzetten voor hun studie. Anderzijds vertonen punctuele studenten ook direct meer studie-inzet. Als we
studietijd opvatten als de totale tijd besteed aan studie (inclusief zelfstudietijd en contacttijd) dan zien
we geen verband met studiesucces (dit blijkt uit de survey). Als we een onderscheid maken tussen
zelfstudietijd en contacttijd dan zien we wel een effect van hoorcollege op studiesucces. Studenten die
naar de hoorcolleges gaan, behalen betere resultaten (dit blijkt uit de dagboeken).

Verschillen tussen de twee leeromgevingen
De leeromgeving van universiteit A in het huidige onderzoek is te typeren als meer kleinschalig en
activerend dan de leeromgeving van universiteit B.
Er zijn geen gemiddelde verschillen in het behaalde studiesucces tussen de twee leeromgevingen.
Daarnaast besteden studenten van universiteit A en universiteit B gemiddeld even veel uren per week
aan hun studie. Studenten van universiteit A tonen gemiddeld wel meer studie-inzet dan studenten van
universiteit B. Als het gaat om de beleving van de leeromgeving, voelen studenten van de kleinschalige
leeromgeving (universiteit A) zich meer thuis op de opleiding dan de studenten van de meer
grootschalige opleiding (universiteit B). De studenten in de kleinschalige leeromgeving ervaren ten slotte
ook meer culturele congruentie dan de studenten in de grootschalige leeromgeving.

Is het nu zo dat studiesucces, waarin dus gemiddeld geen verschillen worden gevonden tussen de
opleidingen, anders tot stand komt in de ene leeromgeving in vergelijking met de andere leeromgeving?
In de grootschalige leeromgeving (universiteit B) blijkt thuis voelen op de opleiding een sterke
voorspeller te zijn van studiehouding. Hoe meer studenten zich in deze grootschalige leeromgeving thuis
voelen, des te meer zij zich zullen inzetten voor hun studie en des te meer zij zich betrokken zullen
voelen bij hun opleiding. Deze relatie tussen thuis voelen en studiehouding is sterker voor de
grootschalige opleiding dan voor de kleinschalige, meer activerende opleiding. In de grootschalige
leeromgeving leidt studie-inzet tot meer tijdbesteding aan studie, wat een positieve uitwerking heeft op
het gemiddelde cijfer van studenten. In de kleinschalige leeromgeving leidt studie-inzet eveneens tot
meer tijdbesteding aan studie. Dit vindt echter geen weerslag in het studiesucces van studenten in deze
kleinschalige, activerende leeromgeving. Inzet heeft hier een directe, positieve invloed op het
studiesucces van studenten. Hoe meer studie-inzet studenten in deze kleinschalige leeromgeving tonen,
des te meer ec’s zij behalen en des te hoger hun gemiddelde cijfer zal zijn.

Concluderend
Op de vraag hoe de studietijd van studenten samenhangt met studiesucces kunnen we antwoorden dat
tijd die wordt besteed aan contacturen een positieve invloed heeft op het studiesucces van studenten. Uit
de dagboekstudie is gebleken dat sterke studenten vaker naar hoorcollege gaan dan zwakke studenten.
Uit de modelanalyses bleek vervolgens dat hoe meer tijd er aan contacttijd wordt besteed, des te meer
ec’s er worden behaald en des te hoger de cijfers zijn die studenten halen. Als het gaat om de kwaliteit
van de studietijdbesteding, zagen we dat studenten die een oppervlakkige leerstrategie (uit het hoofd
leren) hanteren lagere cijfers behalen. Voor instellingen voor hoger onderwijs betekent dit dat zij
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studiesucces kunnen stimuleren door meer contacttijd in te roosteren, gecombineerd met maatregelen
die er voor zorgen dat studenten daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens de contacttijd. Daarnaast kan
studiesucces verder gestimuleerd worden door in de programmaopzet zo veel mogelijk studenten
gedurende het onderwijsblok of trimester aan de bal te houden met (activerende) opdrachten, zodat zij
zich de studiestof goed eigen kunnen maken. De programmaopzet moet er voor zorgen dat studenten zo
min mogelijk gebruik maken van oppervlakte leerstrategieën. Dit kan bijvoorbeeld door de opdrachten en
tentamenvragen zo te formuleren dat studenten niet terug kunnen vallen op feitenkennis (zoals het
opsommen van kenmerken).
De studie-inzet van studenten blijkt eveneens een directe voorspeller te zijn van studiesucces. Dit blijkt
zowel uit de dagboekstudie als uit het vragenlijstonderzoek. Hoe meer studenten zich inzetten voor hun
studie, des te meer studiesucces zij behalen. Uit het vragenlijstonderzoek kwam daarnaast naar voren
dat het persoonskenmerk punctualiteit, via discipline en inzet, studiesucces voorspelt.
Als we tot slot de kleinschalige leeromgeving van universiteit A vergelijken met de grootschalige
leeromgeving van universiteit B, zien we dat thuis voelen op de opleiding – vooral in de grootschalige
leeromgeving - een rol speelt in het behalen van studiesucces. Studenten die zich thuis voelen op de
opleiding, zetten zich meer in voor hun studie. Deze studie-inzet leidt in de kleinschalige leeromgeving
direct tot meer studiesucces. In de grootschalige leeromgeving zien we dat de tijd die besteed wordt aan
de studie ook van belang is in het behalen van studiesucces: studenten die zich inzetten voor hun studie,
besteden meer tijd aan hun studie, wat uiteindelijk resulteert in hogere cijfers.
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Hoofdstuk 1

1.1

Inleiding

Aanleiding onderzoek

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VSNU hebben een meerjarenafspraak
gemaakt voor de periode 2008 tot 2011 rondom de uitvoering van de strategische agenda voor het hoger
onderwijs. De ambitie die geformuleerd wordt in deze afspraak is dat meer studenten behouden moeten
blijven voor het hoger onderwijs en dat zij onderwijs horen te ontvangen dat het beste uit hen naar
boven haalt. Studiesucces in de bachelor is prioriteit. Er wordt meer inzet nodig geacht op een aantal
gebieden: een goede aansluiting tussen vwo en wetenschappelijk onderwijs, meer differentiatie tussen en
binnen opleidingen voor studenten met verschillende talenten, meer waardering binnen de universiteit
voor het onderwijs, en tot slot dient het vormen van ‘academische gemeenschappen’ gestimuleerd te
worden.
Er wordt een monitor uitgevoerd om na te gaan hoe universiteiten deze inzet plegen en in hoeverre de
inzet daadwerkelijk leidt tot verhoging van studiesucces. Met andere woorden: worden de streefcijfers
behaald? Belangrijke indicatoren zijn onder meer het bachelorrendement, en de studietijd en het aantal
contacturen.

Als het gaat om studietijd en contacturen, vraagt het Ministerie van OCW zich af hoe de tijdbesteding van
studenten samenhangt met studiesucces (OCW, offerteverzoek, 2009). In dit deelproject wordt de relatie
tussen tijdbesteding en studiesucces onderzocht door meer de diepte in te gaan als het gaat om
tijdbesteding van studenten en de verklaringen daarvoor. Allereerst wordt ter inleiding kort ingegaan op
onderzoek naar studiesucces van studenten in het hoger onderwijs (paragraaf 1.2). Vervolgens wordt het
theoretisch model gepresenteerd met daarbij de onderzoeksvragen die centraal staan in het onderzoek
(paragraaf 1.3). Deze laatste paragraaf dient tevens als leeswijzer.

1.2

Onderzoek naar studiesucces

Studentkenmerken
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een aantal studentkenmerken het studiesucces van studenten in
het hoger onderwijs voorspelt. Om te beginnen kan de persoonlijkheid van studenten bepalend zijn in
het studiesucces dat zij behalen. Zo geeft de ‘tijd persoonlijkheid’ (Francis-Smythe & Robertson, 1999)
aan hoe individuen omgaan met tijd, of wat hun voorkeur is in het omgaan met tijd. De ‘tijd
persoonlijkheid’ van iemand geeft bijvoorbeeld weer hoe punctueel iemand is, of iemand taken en
bezigheden plant, en of iemand een voorkeur heeft om met meerdere zaken tegelijk bezig te zijn
(polychroniciteit) of liever met één ding tegelijk bezig is (monochroniciteit). Bekend is dat studenten die
planmatig werken hogere cijfers halen (MacCann, Duckworth, & Roberts, 2009). Eenzelfde relatie
verwachten we voor punctualiteit en studiesucces. De resultaten omtrent polychroniciteit zijn niet
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eenduidig. Volgens Conte, Rizzuto en Steiner (1999) bestaat er geen relatie tussen studiesucces en een
voorkeur om met meerdere zaken tegelijk bezig te zijn. Frei, Racicot en Travagline (1999) laten echter
zien dat de voorkeur om met één ding tegelijk bezig te zijn (monochroniciteit) positief samenhangt met
prestaties in een werksituatie.
Een volgend studentkenmerk dat van invloed kan zijn op studiesucces is de houding van studenten. Uit
onderzoek van Tangney, Baumeister en Boone (2004) blijkt bijvoorbeeld dat zelfcontrole positief
correleert met gemiddeld studiecijfer. Dat wil zeggen dat wanneer studenten beter in staat zijn hun
zelfcontrole te behouden, zij betere cijfers behalen. Naast zelfcontrole is discipline een voorspeller van
studiesucces. Duckworth en Seligman (2005) hebben in hun studie laten zien dat discipline een
belangrijkere voorspeller is van studiesucces dan IQ.
Een laatste studentkenmerk dat we onderscheiden in het voorspellen van studiesucces is de
studiehouding van studenten. Eerder onderzoek toont aan dat inzet van studenten een positieve
voorspeller is van studiesucces (Elliot, McGregor, & Gable, 1999; Hofman & Van den Berg, 2003; Markel
& Frone, 1998). Hoe meer studenten zich inzetten voor hun studie, des te meer studiesucces zij behalen.
Daarnaast is de motivatie van studenten belangrijk in het behalen van studiesucces. Motivatie bepaalt
wat, wanneer en hoe studenten studeren (Schunk, 1991). Tevens is bekend dat intrinsiek gemotiveerde
studenten studiestof op een diepere manier verwerken en daardoor betere cijfers behalen (Vermunt,
2005). Naast inzet en motivatie van studenten, speelt de mate van betrokkenheid bij de studie mogelijk
een rol in het behalen van studiesucces. Als studenten erg betrokken zijn bij hun studie kan dat van
invloed zijn op de hoeveelheid tijd die zij aan hun studie besteden (zie voor deze theorie over role
involvement Greenhaus & Beutell, 1985), wat mogelijk een positieve uitwerking heeft op studiesucces.
Wat volgens Claessens, Van Eerde, Rutte en Roe (2007) onvoldoende onderzocht is, is de relatie tussen
motivationele aspecten en time management gedrag. In het huidige onderzoek zal daarom de relatie
tussen de studiehouding en het (time management) gedrag van studenten worden onderzocht.

Gedrag en studiegedrag
Het studentenleven bestaat tegenwoordig voor veel studenten niet uit studeren alleen en is steeds
gevarieerder geworden. Veel studenten werken naast hun studie (Butler, 2007; Derous & Ryan, 2008;
Fox, Connolly, & Snyder, 2005). Daarnaast brengen studenten tijd met hun familie door en zijn zij
betrokken bij activiteiten in hun vrije tijd (zoals sporten, met vrienden zijn). Deze bezigheden van
studenten in verschillende levensdomeinen vragen time management vaardigheden van studenten. Time
management vaardigheden zijn vaardigheden om efficiënt met tijd om te gaan wanneer een bepaalde
taak uitgevoerd moet worden (Claessens, Van Eerde, Rutte, & Roe, 2007), zoals studeren. Het houdt
onder meer prioriteiten stellen, doelen stellen en regelmatig evalueren (en aanpassen) van de planning
in. Diverse studies hebben aangetoond dat het time management gedrag van studenten van invloed is op
studiesucces van studenten (Britton & Tesser, 1991; Burt & Kemp, 1994; Trueman & Hartley, 1996).
Naast time management gedrag heeft ook de tijd die studenten besteden aan hun studie een positieve
invloed op hun studiesucces (Bruinsma, 2003; Loyens, Rikers, & Schmidt, 2007; Severiens & Wolff,
2008; Van den Berg & Hofman, 2005). Studietijd kan onderverdeeld worden in contacturen (zoals
hoorcolleges en werkgroepen) en zelfstudietijd. De benutting van contacttijd blijkt volgens Dolton,
Marcenaro en Navarro (2001) belangrijker dan de studietijd zelf in het voorspellen van studiesucces. In
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het onderzoek van Plant, Ericsson, Hill en Asberg (2005) wordt inderdaad geen relatie gevonden tussen
de zelfstudietijd van studenten en hun studiesucces. Volgens Loyens, Rikers en Schmidt (2008) gaat het,
met het oog op studiesucces, met name om de kwaliteit van de zelfstudietijd (studiegedrag). Studenten
die de studiestof op een diepe manier verwerken, behalen hierdoor betere studieresultaten (zie
bijvoorbeeld Vermunt, 2005).

De leeromgeving
Naast studentkenmerken (persoonlijkheid, houding en studiehouding) en (studie)gedrag kan ook de
leeromgeving, en de beleving daarvan, een rol spelen in het behalen van studiesucces. Eerder onderzoek
heeft aangetoond dat studenten in activerende leeromgevingen betere studieresultaten boeken (Umbach
& Wawrzynski, 2005; Yorke & Thomas, 2003; Zepke, Leach, & Prebble, 2006). Activerende
leeromgevingen zorgen er daarnaast voor dat studenten zich thuis voelen op de opleiding (Thomas,
2002; Zepke et al., 2006). Ook de beleving van de leeromgeving blijkt van belang te zijn met het oog op
studiesucces. Thomas beschrijft dat de cultuur op de opleiding er voor kan zorgen dat studenten zich als
een ‘vis in het water’ voelen, maar ook als een ‘vis op het droge’. Studenten die het gevoel hebben dat ze
niet bij de opleiding passen zullen eerder de neiging hebben te stoppen met hun opleiding. Naast de
kenmerken van de leeromgeving (zoals mate van kleinschaligheid) wordt in het huidige onderzoek
daarom ook de beleving van de leeromgeving door studenten meegenomen.

1.3

Het model

In figuur 1.1 vatten we de literatuur over voorspellers van studiesucces samen. Als maat voor
studiesucces nemen we zowel de studievoortgang van studenten (dat wil zeggen het percentage
behaalde ec’s) als het gewogen gemiddelde tentamencijfer.

Persoonlijkheid

Houding

Studiehouding

Gedrag

Studiegedrag

Studiesucces

Punctualiteit

Zelfcontrole

Inzet

Diep leren

Studievoortgang

Polychroniciteit

Discipline

Betrokkenheid

Timemanagement
gedrag

Oppervlakte leren

Tentamencijfer

Intrinsieke motivatie

Tijdbesteding

Figuur 1.1 Theoretisch model

Bovenstaand theoretisch model leidt tot de volgende onderzoeksvragen:
1.

Hoe ziet de tijdbesteding van studenten eruit in een collegeweek en een tentamenweek? Zien we
verschillen tussen groepen studenten?

2.

In welke mate en op welke manier beïnvloedt kwaliteit van studietijdbesteding (studiegedrag)
studiesucces?
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3.

In welke mate en op welke manier beïnvloeden persoonlijkheid, houding, studiehouding en
gedrag het studiesucces van studenten?

We gebruiken het begrip leeromgeving voor het onderzoeken van het effect van contacttijd en
programmaopzet. De leeromgeving wordt gedefinieerd in termen van een aantal aspecten:
kleinschaligheid, hoeveelheid begeleiding, programmaopzet in termen van periodes en parallelle vakken,
de mate waarin studenten worden gestimuleerd regelmatig te studeren (niet alleen net voor het
tentamen), het aantal herkansingen en de mate waarin studenten samenwerken. We verwachten dat
kleinschaligheid, veel begeleiding, korte periodes en weinig parallelle vakken, regelmatig studeren,
weinig herkansingen en veel samenwerken leidt tot meer studiesucces. Dit leidt tot de vierde en laatste
onderzoeksvraag:

Zijn er verschillen in leeromgevingen voor wat betreft tijdbesteding en studiesucces?
Twee studies
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn twee studies uitgevoerd op twee verschillende
universiteiten. Ten eerste is een vragenlijststudie gedaan onder eerstejaars studenten bedrijfskunde van
deze twee universiteiten. Deze survey vraagt naar de studie en hoe studenten studeren, naar
tijdbesteding en hoe studenten met hun tijd omgaan. Om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van
wat studenten precies doen, is ten tweede een dagboekstudie gedaan. Gedurende tweemaal een week
hebben studenten dagelijks een activiteitendagboek bijgehouden. Hierin hebben zij op het halfuur
nauwkeurig aangegeven wat zij tussen opstaan en weer naar bed gaan hebben gedaan op een dag.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden om te beginnen de leeromgevingen getypeerd (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt
de opzet van het vragenlijstonderzoek (paragraaf 2.2) en de opzet van de dagboekstudie (paragraaf 2.3)
uitgelegd. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van het onderzoek. In paragraaf 3.1 wordt de
tijdbesteding van studenten beschreven en wordt gekeken naar de invloed van kwaliteit van
studietijdbesteding op studiesucces (onderzoeksvragen 1 en 2). In paragraaf 3.2 worden de resultaten
van het vragenlijstonderzoek beschreven om onderzoeksvraag 3 te beantwoorden. Paragraaf 3.3 gaat ten
slotte in op de invloed van de leeromgeving op studietijd en studiesucces (onderzoeksvraag 4). Het
afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk 4, beschrijft de belangrijkste conclusies van het onderzoek.
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Hoofdstuk 2

Onderzoeksmethoden

Het onderzoek is verricht onder eerstejaars bedrijfskunde studenten van twee universiteiten. Deze
studenten hebben een vragenlijst ingevuld en een dagboek bijgehouden. De keuze voor eerstejaars
studenten is tweeledig: enerzijds omdat zij voor het eerst geconfronteerd worden met het vinden van een
nieuwe balans in verschillende levensdomeinen (zoals studie, werk of bijbaan, familie en vrije tijd), en
anderzijds omdat we weten dat de grootste studie-uitval plaatsvindt in het eerste studiejaar. Onze
onderzoeksresultaten zullen daarom vooral iets zeggen over hoe studiesucces in het eerste jaar
bevorderd kan worden.

2.1

Keuze voor twee universiteiten

In het onderzoek zijn twee leeromgevingen meegenomen die qua inhoud (bedrijfskunde) overeenkomen.
Beide opleidingen worden in de Randstad aangeboden en trekken dus vergelijkbare studentpopulaties. Er
zijn echter ook verschillen. Hieronder typeren we de twee leeromgevingen op een aantal kenmerkende
punten (zie ook tabel 2.1).

Opleiding bedrijfskunde aan universiteit A
Op deze opleiding wordt gewerkt in blokonderwijs. Het studiejaar is verdeeld in semesters van elk twee
blokken van acht weken en een blok van vier weken. In een onderwijsblok worden twee vakken gegeven.
Wekelijks volgen studenten vier uur hoorcollege. Daarnaast wordt er acht uur per week besteedt aan
case- en discussiecolleges.

Opleiding bedrijfskunde aan universiteit B
Het studiejaar van deze bedrijfskunde opleiding is verdeeld in trimesters. Per trimester worden vier tot
vijf vakken gegeven. Studenten volgen overwegend hoorcolleges. Daarnaast worden werkvormen als
responsiecolleges, mentoraatbijeenkomsten, werkgroepen en practica aangeboden.
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Tabel 2.1 Typering leeromgeving van opleidingen
Leeromgeving universiteit A
Kleinschaligheid

Per week 8 ‘kleinschalige uren’*

Leeromgeving universiteit B
Per week minder dan 1 ‘kleinschalig
uur’; door lage opkomst bij
werkcolleges wellicht meer

Begeleiding

Eerste lijn: 0,7fte per 1000 studenten

Eerste lijn: 0,5fte per 1000 studenten

Perioden en parallelle vakken

6 perioden met elk 2 parallelle vakken

3 perioden met elk 4 tot 5 parallelle

Activerende opdrachten

40% van het cijfer

Ongeveer 25% van het cijfer

Samenwerken (in dagboekperiode)

1 van de 2 vakken, 40% van het cijfer 1 van de 4 vakken, 20% van het cijfer

vakken

is groepsopdracht
Herkansingen
1 per tentamen
*een kleinschalig uur is een contactuur in een groep met minder dan 25 studenten

is groepsopdracht
1 per tentamen

De leeromgeving op universiteit A lijkt dus kleinschaliger en meer activerend te zijn: er zijn meer
kleinschalige uren, er wordt meer samengewerkt en er zijn meer activerende opdrachten (opdrachten die
ervoor zorgen dat studenten regelmatiger studeren). Daarnaast worden er minder parallelle vakken
gegeven.

2.2

Het vragenlijstonderzoek

De studenten hebben tijdens een hoorcollege aan het begin van blok 4 (bedrijfskundeopleiding
universiteit A) of trimester 3 (bedrijfskundeopleiding universiteit B) schriftelijk de survey ingevuld. De
survey is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
vragen die in eerder onderzoek als betrouwbaar en valide zijn bevonden.

Om te beginnen zijn vragen gesteld over de tijdbesteding van studenten in verschillende levensdomeinen
(zoals studie, werk of bijbaan, familie, vrije tijd) en hoe studenten met hun tijd omgaan (time
management gedrag). Daarnaast hebben we diverse psychologische factoren (persoonlijkheid, houding
en studiehouding) die met tijd te maken hebben voorgelegd aan de studenten (tabel 2.2). Het
studiesucces van studenten (studievoortgang en tentamencijfers) hebben we verkregen van de
studentadministratie van beide opleidingen.
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Tabel 2.2 De betekenis van de verschillende schalen, per onderwerp

Persoonlijkheid

Schaal en betrouwbaarheid

Omschrijving van de schaal

Punctualiteit (k = 10; α = .71)

De mate waarin studenten punctueel/
stipt zijn (Ik heb opdrachten af voor
de deadline)

Polychroniciteit (k = 7; α = .75)

Voorkeur om met veel dingen tegelijk
bezig te zijn (Ik houd ervan om met
veel dingen tegelijk bezig te zijn)

Houding

Zelfcontrole (k = 14; α = .83)

Mate van zelfcontrole van studenten
(Ik kan goed weerstand bieden tegen
verleidingen)

Discipline (k = 9; α = .85)

Mate waarin studenten discipline
hebben (Zelfs wanneer de leerstof
saai en oninteressant is, blijf ik
doorwerken totdat het af is)

Studiehouding

Inzet (k = 9; α = .76)

Studie-inzet (Ik studeer hard voor
tentamens en toetsen)

Betrokkenheid (k = 5; α = .76)

Betrokkenheid bij studie (De
belangrijkste dingen die ik meemaak,
hebben te maken met mijn studie)

Intrinsieke motivatie (k = 3; α = .69)

Mate waarin studenten intrinsiek
gemotiveerd zijn voor hun studie (Ik
wil graag uitdagende studiestof, zodat
ik nieuwe dingen kan leren)

Gedrag

Time management gedrag (k = 10; α

Mate waarin studenten prioriteiten

= .78)

kunnen stellen (Ik geef mezelf een
deadline als ik aan een taak begin)

Kwaliteit van studietijdbesteding
Diepte verwerking (k = 11; α = .75)

Elaboreren van studiestof (Ik zoek
naar verbindingen met wat ik al weet)
Kritisch denken (Steeds als ik een
stelling of conclusie lees, bedenk ik of
je ook iets anders kunt beweren)

Oppervlakte leren (k = 5; α = .77)

Herhalen van studiestof (Ik maak
lijsten van de belangrijkste definities
en leer die uit mijn hoofd)

Beleving leeromgeving

Thuis voelen (k = 5; α = .82)

Thuis voelen op de opleiding (Ik kom
graag naar de opleiding)

Culturele congruentie (k = 11; α =

De mate waarin studenten culturele

.82)

congruentie ervaren op de opleiding
(Ik voel me geaccepteerd op de
universiteit)
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Respondenten
Zoals beschreven is de survey bij beide opleidingen bedrijfskunde afgenomen tijdens een van de eerste
hoorcolleges van een nieuw blok of trimester. Op deze manier is getracht zoveel mogelijk studenten te
bereiken. De opleiding bedrijfskunde aan universiteit A telt op het moment van afname van de survey
364 eerstejaars studenten bedrijfskunde. In totaal hebben 154 studenten de vragenlijst ingevuld
(respons 42 procent). De bedrijfskundeopleiding aan universiteit B telt op het moment van afname van
de survey 717 eerstejaars studenten. Van deze 717 studenten hebben 321 studenten de vragenlijst
ingevuld. De respons komt hiermee op 45 procent.

Tabel 2.3
Beschrijving van de respondenten, in termen van sekse, woonsituatie, opleidingsniveau ouders,
vooropleiding en etnische achtergrond
Survey

Dagboek

Universiteit A

Universiteit B

Totaal

Universiteit B

Mannen

54%

56%

56%

43%

Vrouwen

46%

44%

44%

57%

153

321

474

145

Sekse

N
Woonsituatie
Thuiswonend

75%

69%

71%

67%

Uitwonend

25%

31%

29%

33%

151

318

469

144

N
SES
Ouders geen hoger onderwijs

40%

44%

43%

40%

Ouders wel hoger onderwijs

60%

56%

57%

60%

143

315

458

141

N
Vooropleiding
Stapelaar
VWO
N

6%

11%

9%

8%

94%

89%

91%

92%

154%

321

475

145

Etniciteit
Autochtoon

69%

74%

73%

75%

Niet-westers allochtoon

26%

21%

22%

20%

Westers allochtoon

5%

5%

5%

5%

N

153

321

474

145

De kenmerken van de deelnemers aan de survey zijn vergelijkbaar voor de beide opleidingen. De
dagboeken (alleen universiteit B) zijn vaker ingevuld door vrouwen dan door mannen.

Analyses
We hebben diverse typen analyses verricht: beschrijvende analyses, toetsende analyses en
modelanalyses waarin de relaties zoals beschreven in het theoretische model worden onderzocht.
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2.3

Het dagboekonderzoek

Naast de survey hebben de eerstejaars bedrijfskunde studenten van universiteit A en universiteit B een
activiteitendagboek bijgehouden. In dit dagboek geven zij aan, aan welke activiteiten gedurende de dag
zij hun tijd hebben besteed (tabel 2.4). De studenten hebben het dagboek in een gewone collegeweek
bijgehouden en in een tentamenweek. In het dagboek vragen we eveneens naar de kwaliteit van de
studieactiviteiten die studenten hebben verricht gedurende hun zelfstudietijd (met behulp van twee
schalen: diepte verwerking en oppervlakte verwerking) (zie tabel 2.2 in paragraaf 2.2).

Tabel 2.4 Inhoud activiteitendagboek
Tijden

Activiteiten

Activiteiten kunnen op het

Opstaan

half uur nauwkeurig worden

Eten

ingevuld

Onderweg
Studie

Subactiviteiten

Hoorcollege, werkgroep, groepswerk
zonder docent of tutor, zelfstudie

Bijbaan/ werken
Ontspanning

Studiegerelateerd/ niet studiegerelateerd
Televisie kijken/ muziek luisteren/ zelf
muziek maken/ computeren (e-mail,
internet, gamen)/ lezen anders dan voor
studie (krant, boek, tijdschrift)/
schilderen, tekenen of het beoefenen van
andere kunstvormen/ spelletje spelen/
met familie samen zijn/ met vrienden of
vriendinnen samen zijn/ telefoneren/
winkelen

Ziek
Sporten/ bewegen
Verzorgen van jezelf
Verzorgen van anderen
Uitgaan
Universiteit gerelateerde vereniging/ club

Bestuurlijk/ niet-bestuurlijk

Niet-universiteit gerelateerde vereniging/

Bestuurlijk/ niet-bestuurlijk

club
Huishouden/ huishoudelijk klusje
Rusten
Administratie voor jezelf
Administratie voor anderen
Anders

Open antwoordmogelijkheid

Naar bed

Respondenten
Nadat aan het begin van het blok of trimester de survey was afgenomen bij beide opleidingen
bedrijfskunde, vond de eerste dagboekperiode van een week halverwege het blok of trimester plaats. De
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laatste dagboekperiode van eveneens een week vond plaats tijdens de tentamenweek op beide
opleidingen. Op deze manier ontstaat een beeld van de (studie)tijdbesteding van studenten in een
reguliere collegeweek en in een tentamenweek. Bij de opleiding bedrijfskunde aan universiteit A hebben
slechts 13 studenten het dagboek in beide weken bijgehouden (ten minste drie dagen ingevuld in beide
dagboekweken). De repons komt hiermee op 3 procent van de 364 eerstejaars studenten bedrijfskunde.
Aan universiteit B hebben 145 van de 717 eerstejaars studenten het dagboek in beide weken ten minste
drie dagen bijgehouden (respons 20 procent). Door de beperkte dagboekdeelname aan universiteit A
wordt in deze rapportage alleen gerapporteerd over de dagboeken van universiteit B.

Analyses
We hebben diverse typen analyses verricht: beschrijvende analyses en modelanalyses waarin de relaties
zoals beschreven in het model worden onderzocht.
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Hoofdstuk 3

Resultaten

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de verschillende onderzoeksvragen. Om te beginnen wordt
aan de hand van de data uit de activiteitendagboeken van universiteit B een beschrijving gegeven van de
tijdbesteding van studenten en wordt de rol van kwaliteit van studietijdbesteding belicht (paragraaf 3.1.).
In paragraaf 3.2 wordt vervolgens het theoretisch model, zoals beschreven in paragraaf 1.3, getoetst op
basis van de data uit het vragenlijstonderzoek. Tot slot wordt uiteengezet, eveneens op basis van de data
uit de survey, in hoeverre de leeromgeving van invloed is op het studiesucces van studenten van
universiteit A en universiteit B (paragraaf 3.3.).

3.1

Tijdbesteding en kwaliteit van studietijd

In deze paragraaf beschrijven we om te beginnen de tijdbesteding van studenten op basis van de
dagboekdata. Vervolgens wordt, op basis van het algemene theoretische model, een model getoetst
waarin studiesucces wordt voorspeld door kwaliteit van studietijdbesteding en de (zelf)studietijd van
studenten.
3.1.1

Tijdbesteding op basis van de dagboeken

Voor de tijdbesteding in de dagboeken hebben de studenten twee keer een week bijgehouden hoe hun
dagindeling eruit zag. Zij gaven daarbij de start- en eindtijd aan van elk van hun activiteiten die dag.
Daarbij werden zeventien verschillende activiteiten onderscheiden, die samengenomen zijn tot zeven
hoofdactiviteiten (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Activiteiten in het dagboek
Hoofdactiviteit
1

Onderdelen

Studie

2

Werk

3

Ontspanning

4

Sociaal

Ontspanning
Rusten
Uitgaan
Club gerelateerd aan de studie
Club anders
Sport

5

Zorg

Eten
Persoonlijke verzorging
Huishouden
Administratie
Ziek

6

Reizen

7

Anders
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Aan universiteit B hebben 236 studenten aan het dagboekonderzoek meegedaan. Van hen hebben 145
studenten zowel in de eerste als in de tweede week minimaal drie dagen het dagboek ingevuld. De
tijdbesteding van deze 145 studenten wordt hier beschreven om zo een antwoord te krijgen op de eerste
onderzoeksvraag: Hoe ziet de tijdbesteding van studenten eruit in een collegeweek en in een
tentamenweek? Figuur 3.1 geeft de dagelijkse tijdbesteding grafisch weer.

Tijdbesteding in een collegeweek
De dagboeken zijn ingevuld vanaf 16 mei 2010. Gemiddeld besteden de studenten in deze week iets
meer dan drie uur per dag aan hun studie (188 minuten). Daarnaast werken ze ongeveer één uur per
dag (56 minuten). De meeste tijd, bijna vierenhalf uur, wordt besteed aan ontspanning. Hieronder vallen
zaken als tv-kijken, chatten, internetten, bellen, lezen, winkelen en bezoek aan of van vrienden en
familie. Ongeveer een uur en een kwartier per dag wordt besteed aan sociale activiteiten, zoals uitgaan
en sporten. Aan verzorging zijn studenten ruim tweeënhalf uur per dag kwijt. Studenten zijn ongeveer
anderhalf uur per dag kwijt aan reistijd. Een half uur gaat op aan overige zaken, zoals autorijles.

Tijdbesteding in een tentamenweek
Voor de tentamenweek zijn de dagboeken ingevuld vanaf 6 juni 2010. Er is een aantal verschillen met de
normale week. Het grootste verschil is dat er veel meer tijd aan de studie wordt besteed. Gemiddeld
studeert men ruim vijfenhalf uur per dag. De tijd die extra aan studie wordt besteed, gaat ten koste van
de tijd aan werk, ontspanning en sociale activiteiten. De tijd die aan verzorging en reizen wordt besteed
is in beide perioden vergelijkbaar. Tot slot is de totale tijd die studenten per dag invullen twintig minuten
meer dan in een collegeweek.
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collegeweek

tentamenweek

overig 31

studie 188

overig 52**

reizen 95

reizen 82**
studie 337**

zorg 160

werk 56

zorg 152

sociaal 29**
sociaal 73

ontspanning
269

ontspanning
217**

totaal 14 uur en 31 minuten

werk 22**

totaal 14 uur en 51 minuten

3

9

zelfstudie**

12

3

3

hoorcollege**

36

werkgroep**

131

328

groepswerk**

studie 188 minuten

studie 337 minuten

uitgaan**

18

9

club van
36

6

13

studie*

15

1

club anders**
4

sport**

sociaal 73 minuten

sociaal 29 minuten

eten
6

4

g

19
85

47

3

pers.verzorgin

huishouden*

1

13
45

91

administratie
ziek*

* p<0,05; **p<0,01
Figuur 3.1 Tijdbesteding in collegeweek en tentamenweek
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Voor drie van de activiteiten uit figuur 3.1 zijn uitsplitsingen gemaakt in subcategorieën. Het gaat om de
tijdbesteding aan studie, sociale activiteiten en verzorging.

Studietijd vergeleken
Zowel in een collegeweek als in een tentamenweek wordt de meeste tijd besteed aan zelfstudie. In een
collegeweek is dat 131 minuten per dag en in een tentamenweek loopt dit op tot 328 minuten per dag. In
een collegeweek wordt ongeveer een uur besteed aan hoorcollege, werkgroepen met begeleiding van een
tutor of docent en groepswerk zonder begeleiding van een tutor of docent. In de tentamenweek is er
vrijwel alleen nog sprake van zelfstudie.

Sociale tijdbesteding vergeleken
De tijd aan sociale activiteiten wordt in een tentamenweek sterk teruggebracht. Van ongeveer een uur en
een kwartier daalt het naar een half uur per dag. In een normale week sporten de studenten ruim een
half uur per dag, in de tentamenweek is dat nog een kwartier. Aan uitgaan besteedt men in een
collegeweek gemiddeld 18 minuten, in de tentamenweek is dit met 9 minuten per dag lager. Ook de tijd
die studenten besteden aan clubs, zowel gerelateerd aan de studie als andere clubs, neemt in de
tentamenweek af. Opvallend is dat de totale tijdbesteding aan sociale activiteiten afneemt, maar dat de
verhouding tussen de verschillende activiteiten gelijk blijft.

Tijdbesteding aan verzorging vergeleken
Aan verzorging wordt ongeveer tweeënhalf uur per dag besteed. Er is hierin geen verschil tussen een
collegeweek en een tentamenweek. Van de tijd aan verzorging gaat anderhalf uur per dag op aan eten.
Aan persoonlijke verzorging besteden de studenten drie kwartier per dag. Ongeveer een kwartier per dag
wordt besteed aan het huishouden. Administratie neemt in de gemiddelde dagbesteding een beperkte
plaats in.

Tijdbesteding van groepen studenten vergeleken
In het navolgende wordt de tijdbesteding van verschillende groepen studenten vergeleken. Om te
beginnen wordt gekeken naar mogelijke sekseverschillen in tijdbesteding (figuur 3.2). Daarna volgen
mogelijke verschillen in tijdbesteding naar etnische achtergrond (figuur 3.3), naar eindexamencijfer
(figuur 3.4) en ten slotte wordt gekeken naar mogelijke verschillen in tijdbesteding naar sterke en
zwakke studenten (figuur 3.5).

Verschillen in tijdbesteding naar sekse
De totale tijd die mannen en vrouwen invullen is vrijwel gelijk (figuur 3.2). Dit geldt zowel in de
collegeweek als in de tentamenweek. In de aard van de activiteiten zien we wel verschillen tussen
mannen en vrouwen. Meest opvallend is dat vrouwen meer tijd aan hun studie besteden dan mannen. In
een normale week studeren zij gemiddeld 50 minuten per dag meer dan mannen. Ook in een
tentamenweek studeren de vrouwelijke studenten meer dan de mannelijke studenten, bijna 40 minuten
per dag.
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Daarnaast besteden vrouwen meer tijd aan zorg dan mannen. Bij nadere uitsplitsing van de
zorgactiviteiten blijkt dat vrouwen vooral aan persoonlijke verzorging meer tijd besteden.
Mannen besteden in beide weken meer tijd aan ontspanning en sociale activiteiten (zoals sporten en
uitgaan) dan vrouwen.

Mannen (n=62)

Vrouwen (n=63)

collegeweek

collegeweek
studie 161

overig 29

overig 32
reizen 99

reizen 88

studie 210**

werk 53

zorg 145

zorg 171**
werk 57

sociaal 98

sociaal 54**

ontspanning
247**

ontspanning

totaal 14 uur en 34 minuten

totaal 14 uur en 30 minuten

tentamenweek

tentamenweek

overig 53

overig 51

reizen 82

reizen 82

studie 316
zorg 138

studie 353*
zorg 163**

sociaal 24**

sociaal 34
ontspanning
242

werk 22

totaal 14 uur en 47 minuten

ontspanning
199**

werk 21

totaal 14 uur en 54 minuten

* p<0,05; **p<0,01
Figuur 3.2 Tijdbesteding naar sekse

107

Verschillen in tijdbesteding naar etnische achtergrond
In figuur 3.3 zijn de studenten vergeleken naar etnische herkomst. We maken daarbij een onderscheid
tussen autochtone studenten en niet-westers allochtone studenten. Gezien het geringe aantal westers
allochtone studenten dat het dagboek heeft bijgehouden (n = 7), wordt deze groep studenten in
onderstaande figuur buiten beschouwing gelaten.
In de collegeweek vinden we een verschil tussen de etnische groepen als het gaat om sociale activiteiten
en zorg. Autochtone studenten besteden meer tijd aan sociale activiteiten dan niet-westers allochtone
studenten. Aan de zorg voor zichzelf en aan de zorg voor anderen besteden niet-westerse allochtone
studenten meer tijd dan autochtone studenten. Dit laatste verschil zien we ook in de tentamenweek. In
deze periode besteden autochtone studenten tot slot meer tijd aan ontspanning in vergelijking met nietwesters allochtone studenten.
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Autochtonen (n=109)

Niet-westers allochtonen (n=29)

collegeweek

collegeweek
studie 182

overig 29
reizen 94

studie 213

overig 36
reizen 89

zorg 149

werk 59

sociaal 83

ontspanning
276

zorg 197**

werk 50

ontspanning
233

sociaal 48*

totaal 14 uur en 32 minuten

totaal 14 uur en 34 minuten

tentamenweek

tentamenweek

overig 51

overig 53

reizen 81

reizen 81
studie 332

studie 337
zorg 146
zorg 163**

sociaal 30
ontspanning
222

werk 20

totaal 14 uur en 48 minuten

sociaal 18
ontspanning
193*

werk 27

totaal 14 uur en 52 minuten

* p<0,05; **p<0,01

Figuur 3.3. Tijdbesteding naar etnische herkomst

Verschillen in tijdbesteding naar eindexamencijfer
Het gemiddelde cijfer dat studenten hebben behaald voor hun eindexamen is bekend (zelfrapportage).
Op basis van het gemiddelde eindexamencijfer hebben we de studenten in twee groepen verdeeld:
studenten die gemiddeld een 6,5 of lager hebben als eindexamencijfer en studenten die gemiddeld een 8
of hoger hebben als eindexamencijfer. De middengroep (studenten die gemiddeld een 7 of 7,5 als
eindexamencijfer hebben gehaald) is in deze figuur (figuur 3.4) buiten beschouwing gelaten.
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In de collegeweek zien we een verschil in tijdbesteding: studenten met een gemiddeld eindexamencijfer
van 6,5 of lager besteden meer tijd aan ontspanning dan studenten met een gemiddeld eindexamencijfer
van 8 of hoger. In de tentamenweek zien we geen verschillen meer tussen deze twee groepen studenten.

VWO cijfer 6,5 of lager (n=41)

VWO cijfer 8 of hoger (n=23)

collegeweek

collegeweek
studie 173

overig 30
reizen 91

zorg 145

werk 66

overig 28
reizen 94

studie 200

zorg 172
werk 63

sociaal 76

ontspanning
298

ontspanning
244*

sociaal 54

totaal 14 uur en 39 minuten

totaal 14 uur en 14 minuten

tentamenweek

tentamenweek

overig 56

overig 56
reizen 87

reizen 83
studie 326

zorg 146

studie 350
zorg 149

sociaal 32

sociaal 24

ontspanning
221

werk 32

ontspanning
188

totaal 14 uur en 56 minuten

werk 14

totaal 14 uur en 28 minuten

* p<0,05

Figuur 3.4. Tijdbesteding naar eindexamencijfer

Verschillen in tijdbesteding tussen sterke en zwakke studenten
De dagboeken zijn afgenomen in het derde trimester van studiejaar 2009-2010. De studieresultaten van
deze periode zijn bekend. Op basis van de studieresultaten zijn de studenten ingedeeld in twee groepen:
sterke en zwakke studenten. Sterke studenten hebben of alle vier de tentamens uit trimester 3 gehaald
of ze hebben drie van de vier tentamens gemaakt en hiervoor minimaal een 7 gemiddeld gescoord.
Zwakke studenten hebben hooguit één tentamen uit trimester 3 gehaald en daarvoor minder dan een 7
gescoord. De middengroep is in deze figuur (figuur 3.5) buiten beschouwing gelaten.
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Op de hoofdcategorieën is er geen verschil in de tijdbesteding van sterke en zwakke studenten. Als we
inzoomen op de verschillende studieactiviteiten blijkt dat sterke studenten ruim drie kwartier per dag
naar hoorcollege gaan. Dat is meer dan de zwakke studenten die per dag een half uur aan hoorcollege
besteden. In de tentamenweek zijn er geen verschillen.
Zwakke studenten (n=36)

Sterke studenten (n=37)

collegeweek
overig 30

collegeweek
overig 29

studie 182

reizen 84

studie 211

reizen 97

zorg 158
werk 70

zorg 161
werk 50

sociaal 83

totaal 14 uur en 41 minuten
8

ontspanning
246

sociaal 76

ontspanning
273

totaal 14 uur en 30 minuten

7

8

zelfstudie

31

7

31

hoorcollege*
werkgroep
137

137

groepswerk

studie 182 minuten

studie 182 minuten

tentamenweek

tentamenweek
overig 56

overig 49
reizen 90

reizen 78
studie 328

studie 349
zorg 149

zorg 143

sociaal 34

sociaal 29

ontspanning
221

werk 37

totaal 15 uur en 2 minuten

ontspanning
216

werk 10

totaal 14 uur en 45 minuten

* p<0,05; **p<0,01
Figuur 3.5 Tijdbesteding sterke en zwakke studenten
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3.1.2

Zelfstudietijd, contacttijd en kwaliteit van studietijdbesteding

In paragraaf 3.1.1 hebben we kunnen lezen hoeveel tijd studenten wekelijks gemiddeld besteden aan
zelfstudie en aan het bijwonen van hoorcolleges, werkgroepen en groepswerk zonder tutor of docent
(contacttijd). In deze paragraaf wordt bekeken of studietijd (zelfstudietijd en contacttijd) van invloed is
op het studiesucces van studenten. Daarnaast wordt de kwaliteit van de studietijdbesteding meegenomen
in het model: in hoeverre is de manier van studeren (diepte verwerking versus oppervlakte verwerking)
van invloed op het studiesucces van studenten? We onderzoeken dit in de collegeweek en in de
tentamenweek. We beantwoorden hiermee de tweede onderzoeksvraag: In welke mate en op welke
manier beïnvloedt de kwaliteit van de studietijdbesteding studiesucces? Hiervoor gebruiken we de
activiteitendagboeken zoals die zijn ingevuld door de studenten van universiteit B. Onderstaand het te
toetsen model (figuur 3.6), waar het theoretisch model zoals afgebeeld in figuur 1.1 aan ten grondslag
ligt.

Inzet

Prioriteiten stellen

Diep leren

EC

Studietijd

Oppervlakte leren

Cijfer

Betrokkenheid

Intrinsieke
motivatie

Figuur 3.6 Theoretisch model voor zelfstudietijd, contacttijd en kwaliteit van studietijdbesteding

De collegeweek
Om te beginnen hebben we het model getoetst voor de data die zijn verzameld in de collegeweek.
Tijdens de collegeweek besteden studenten zowel tijd aan zelfstudie als aan contacttijd. Beide variabelen
worden daarom apart meegenomen in het model. Het model blijkt niet te passen bij de data. Dit is te
zien aan de slechte fitmaten 1 voor het model (N = 144): chi-kwadraat = 49.07, df = 24, p = .00; CFI =
.89; RMSEA = .09.

Om een model te krijgen dat goed past bij de data, zijn we vervolgens pijlen gaan toevoegen aan het
model zoals gepresenteerd in figuur 3.6. We hebben dit gedaan aan de hand van theorie over

1

Voor een goede fit mag de chi-kwadraat niet meer dan 3 keer groter zijn dan het aantal vrijheidsgraden (df), CFI moet groter zijn
dan 0,95, RMSEA moet kleiner zijn dan 0,08.
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studiesucces in het hoger onderwijs. Dit model met de – op theorie gebaseerde – extra pijlen blijkt goed
bij de data te passen (figuur. 3.7). De doorgetrokken lijnen geven de significante relaties in het model
weer; de gestippelde lijnen de niet-significante relaties.

.21*
.34**

Inzet

Prioriteiten stellen

.21*
.35**

.35**
.18*

.22*

Diep leren

EC

-.26**
.25**

Betrokkenheid

Zelfstudietijd

.19*
.18*
Intrinsieke motivatie

Oppervlakte leren

Contacttijd

Cijfer

-.18*

.19*
.20*

-.18*
Figuur 3.7 De collegeweek: Geaccepteerd model met significante coëfficiënten voor de studenten van universiteit B
(N = 144). (chi-kwadraat = 28.51, df = 17, p = .04; RMSEA = .07; CFI = .96). Noot: *p <.05, **p<.01.

Om te beginnen zien we dat inzet van studenten belangrijk is voor het behalen van studiesucces.
Studenten die zich inzetten voor hun studie behalen meer ec’s. Dit betekent dat hoe meer studenten
zich inzetten voor hun studie des te vaker zij ‘on track’ lopen met het studieprogramma. Daarnaast
blijken studenten die zich inzetten voor hun studie meer gebruik te maken van time management
vaardigheden: zij stellen vaker prioriteiten. Studenten die prioriteiten stellen, gebruiken vaker de beide
typen leerstrategieën ‘diepte verwerking’ en ‘oppervlakte verwerking’. Deze laatste leerstrategie blijkt
echter niet gunstig te zijn voor het studiesucces van studenten: oppervlakkig leren leidt tot lagere
tentamencijfers. Tot slot zien we dat studenten die zich meer inzetten voor hun studie, meer tijd
besteden aan hun studie (zowel zelfstudietijd als contacttijd). Tijd die besteed wordt aan contacttijd heeft
uiteindelijk een positieve invloed op het studiesucces van studenten: hoe meer studenten aanwezig zijn
bij hoorcolleges en werkgroepen, des te meer ec’s zij behalen en des te hoger hun tentamencijfer is.
Studenten die veel tijd aan zelfstudie besteden, leren minder vaak diep. Deze studenten gebruiken vaker
een oppervlakkige leerstrategie. Studenten die veel tijd aan zelfstudie besteden, en de studiestof vaker
op een oppervlakkige manier verwerken, behalen een minder goed resultaat. Zoals hierboven al
beschreven, heeft deze leerstrategie een nadelige uitwerking op de hoogte van het tentamencijfer. Een
dergelijke redenering kunnen we niet maken als het gaat om diepte leren. Het is niet zo dat studenten
die veel tijd aan zelfstudie besteden en diep leren, betere cijfers halen.
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De hoeveelheid tijd die studenten aan zelfstudie besteden in een collegeweek wordt, naast inzet,
beïnvloed door de mate waarin studenten zich betrokken voelen bij hun studie. Studenten die zich
betrokken voelen bij hun opleiding besteden meer tijd aan zelfstudie.
Intrinsieke motivatie heeft een direct, positief, effect op het stellen van prioriteiten. Daarnaast zijn er
directe effecten van motivatie op de kwaliteit van studietijdbesteding. Intrinsiek gemotiveerde studenten
leren minder vaak op een oppervlakkige manier. Met het oog op studiesucces is dit gunstig, omdat
oppervlakkig leren tot lagere cijfers leidt.

Samengevat kunnen we zeggen dat de inzet van studenten gedurende het trimester van belang is voor
het behalen van studiesucces, evenals het bijwonen van colleges en werkgroepen (de contacttijd).
Daarnaast blijkt het hanteren van een oppervlakkige leerstrategie niet gunstig voor het studiesucces van
studenten.

De tentamenweek
Het theoretisch model (figuur 3.6) hebben we, naast de collegeweek, ook getoetst voor de data die
verzameld zijn in de tentamenweek. In de tentamenweek is geen sprake meer van contacttijd. Om deze
reden hebben we deze variabele achterwege gelaten in het model voor de tentamenweek. Het model
blijkt niet te passen bij de data. Dit is te zien aan de slechte fitmaten voor het model (N = 144): chikwadraat = 37.48, df = 18, p = .01; CFI = .91; RMSEA = .09.
Om een goed fittend model te krijgen, zijn we – op dezelfde manier als in de collegeweek - pijlen gaan
toevoegen aan het model. Dit model met de – op theorie gebaseerde – extra pijlen blijkt goed bij de data
te passen (figuur. 3.8).
We beschrijven de verschillen met het model in de collegeweek. Het meest opvallende verschil is dat in
de tentamenweek de zelfstudietijd niet meer wordt beïnvloed door de studiehouding van studenten (inzet
en betrokkenheid). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat alle studenten in de tentamenweek hard
studeren en dus veel tijd besteden aan zelfstudie. Een zelfde redenering gaat mogelijk op voor het
ontbreken van de relatie tussen prioriteiten stellen en zelfstudietijd in de tentamenweek. Vanwege de
model-fit hebben we deze niet-significante relatie in het model van de tentamenweek achterwege
gelaten.
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Figuur 3.8 De tentamenweek: Geaccepteerd model met significante coëfficiënten voor de studenten van universiteit B
(N = 144). (chi-kwadraat = 21.46, df = 14, p = .09; RMSEA = .06; CFI = .97). Noot: *p <.05, **p<.01.

3.2

Survey data: “Tijd” factoren die studiesucces beïnvloeden

In deze paragraaf wordt bekeken in welke mate en op welke manier persoonlijkheid, houding in het
algemeen, houding ten aanzien van studie, time management vaardigheden en tijd besteed aan studie
het studiesucces van studenten beïnvloeden (onderzoeksvraag 3). We onderzoeken alleen die factoren
die met tijd te maken hebben, dus die aspecten van persoonlijkheid en (studie)houding die verwijzen
naar tijd 2. Hiervoor worden de data zoals verzameld in het vragenlijstonderzoek gebruikt (N = 475).
Op basis van het literatuuronderzoek hebben we een theoretisch model opgesteld (zie figuur 3.9) waarin
persoonlijkheid (punctualiteit en voorkeur voor polychroon werken) de houding van studenten
(zelfcontrole en discipline) voorspelt. Houding is vervolgens van invloed op studiehouding (inzet en
betrokkenheid), wat het gedrag van studenten (time management en tijdbesteding) weer beïnvloedt. Het
gedrag van studenten wordt verondersteld uiteindelijk het studiesucces te bepalen.

2

Dit is de reden dat we in dit model intrinsieke motivatie niet meenemen, dat verwijst immers niet rechtstreeks naar
tijd, of “uit” zich niet rechtstreeks in tijdbesteding.
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Figuur 3.9. Theoretisch model over ‘tijd’-factoren die studiesucces beïnvloeden

Het theoretische model blijkt onvoldoende te passen bij de data uit de survey; de fit is matig (N = 475):
chi-kwadraat = 103.41, df = 25, p = .00; CFI = .95; RMSEA = .08. Om een betere fit te krijgen tussen
onze data en het theoretisch model, zijn we – op basis van de literatuur – pijlen gaan toevoegen aan het
model. Figuur 3.10 geeft het model weer dat goed past bij de data.

.17**
.13*

Punctualiteit

.51**

Zelfcontrole

Inzet

.42**

Tijdbesteding
aan studie

EC

.34**
.50**
57**
.15**
.11*

Polychroon

Discipline

Betrokkenheid
.38**

.13*

Prioriteiten stellen

Cijfer

.18**

Figuur. 3.10 Geaccepteerd model met significante coëfficiënten voor alle surveyrespondenten (N = 475). (chikwadraat = 62.55 , df = 21, p = .00; RMSEA = .07; CFI = .97). Noot: *p<.05, **p<.01.

Persoonlijkheid, houding, studiehouding en gedrag in relatie tot studiesucces
De basisaanname in het model dat persoonlijkheid invloed heeft op houding, en dat houding invloed heeft
op studiehouding en vervolgens op gedrag blijkt te kloppen. Wat niet aan het basismodel klopt, is dat
gedrag (tijdbesteding en prioriteiten stellen) zich vertaalt in studiesucces. We zien daarentegen wel een
rechtstreeks verband tussen studiehouding (inzet) en studiesucces. We beschrijven de verbanden in het
geaccepteerde model hieronder.

116

Punctualiteit blijkt een belangrijk persoonlijkheidskenmerk te zijn. Het heeft een effect op zelfcontrole en
discipline (algemene houding), op inzet (studiehouding) en op prioriteiten stellen (time management
gedrag). De voorkeur van studenten om met meerdere zaken bezig te zijn (polychroniciteit) heeft geen
effect op houding, en lijkt daarmee geen rol te spelen in de verklaring van studiesucces.
Discipline is een belangrijke voorspeller van de studiehouding van studenten: hoe meer discipline
studenten hebben, des te meer zij zich inzetten voor hun studie en des te meer betrokken zij zijn bij hun
studie.
De studiehouding van studenten bepaalt vervolgens hun studiegedrag. Zowel studie-inzet als
betrokkenheid bij de studie beïnvloedt studietijd en time management gedrag positief.
Opvallend is dat gedrag geen effect heeft op studiesucces. Voor ‘tijdbesteding aan studie’ kan het zijn dat
dit komt doordat we in de survey naar studietijd inclusief de contacttijd gevraagd hebben. In het model
in de vorige paragraaf (op basis van de dagboekdata) zagen we dat alleen de contacttijd er toe doet. Het
is de inzet van studenten die het studiesucces blijkt te beïnvloeden: hoe meer studie-inzet studenten
tonen, des te meer ec’s zij behalen en des te hoger hun cijfer.

3.3

Leeromgeving, studietijd en studiesucces

De vraag die in deze paragraaf centraal staat is in hoeverre er verschillen zijn tussen de twee
leeromgevingen als het gaat om tijdbesteding en studiesucces (onderzoeksvraag 4). We onderzoeken de
mogelijke verschillen tussen de beide leeromgevingen op twee manieren. Enerzijds door de gemiddelde
verschillen te bekijken. Is het bijvoorbeeld zo dat de tijdbesteding van studenten verschilt tussen
universiteit A (de meer kleinschalige en activerende leeromgeving) en universiteit B? En is het zo dat de
betrokkenheid en inzet van studenten verschilt tussen universiteit A en universiteit B? Anderzijds
onderzoeken we de mogelijke verschillen door na te gaan of de voorspellers voor studiesucces anders zijn
op universiteit A dan op universiteit B.

Zijn er verschillen in de twee leeromgevingen voor wat betreft studiesucces?
Er zijn geen gemiddelde verschillen in studiesucces tussen de beide leeromgevingen: het aantal ec’s en
de tentamencijfers verschillen niet (tabel 3.2). Gemiddeld genomen hebben de studenten van universiteit
A 70% van het aantal ec’s dat ze hadden kunnen halen gehaald op het moment van afname van de
survey (februari). Op universiteit B hebben de studenten 68% van het aantal ec’s dat ze hadden kunnen
halen, gehaald (maart). Het gemiddelde cijfer op universiteit A is 6,03 en op universiteit B is 6,12.
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Tabel. 3.2 Studiesucces naar universiteit
Gemiddeld tentamencijfer (objectief)

Percentage behaalde ec’s

Universiteit A

6,03 (n = 141) / SD = .77

70,5 (n = 126) / SD = 23.76

Universiteit B

6,12 (n = 317) / SD = .96

68,1 (n = 309) / SD = 27.39

Totaal

6,09 (n = 458) / SD = .91

69,0 (n = 435) / SD = 26.39

Opvallend is wel dat er op universiteit B relatief veel studenten nog geen of nauwelijks ec’s hebben
gehaald: 15,8% van de studenten heeft minder dan 40% van het aantal te behalen ec’s behaald,
tegenover universiteit A waar 10,3% van de studenten minder dan 40% van de ec’s hebben gehaald
(tabel 3.3). Tegelijkertijd zijn er op universiteit B ook relatief veel studenten ‘on track’: 26% van de
studenten tegenover 19% van de studenten op universiteit A. De leeromgeving op universiteit B lijkt
daarmee wat meer extremen te veroorzaken: er zijn meer studenten die (vrijwel) niets doen en meer
studenten die goed meedoen. Dit zie je ook aan de grotere standaarddeviatie rondom het gemiddelde. De
variantie in studievoortgang blijkt, als we dit toetsen, inderdaad niet gelijk te zijn voor universiteit A en
universiteit B (F = 4.57, p < 0,05). We benadrukken echter nogmaals dat de ene leeromgeving
gemiddeld genomen niet meer studiesucces oplevert dan de andere leeromgeving. Dit resultaat geldt
voor de loop van het eerste studiejaar.

Tabel. 3.3 Studievoortgang als behaalde fractie van te behalen ec’s naar universiteit
Universiteit A

geen, 0%

Universiteit B

totaal

aantal

%

aantal

%

aantal

%

1

0,8%

14

4,5%

15

3,4%

onder niveau, tot 40%

12

9,5%

35

11,3%

47

10,8%

40%-60%

30

23,8%

67

21,7%

97

22,3%

boven midden 60%-90%

59

46,8%
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36,9%

173

39,8%

on track 100%

24

19,0%

79

25,6%

103

23,7%

N

126

309

435

Zijn er verschillen in tijdbesteding?
Studenten hebben in de survey aangegeven hoeveel uur zij in een gemiddelde week besteden aan hun
studie, werk of bijbaan, familie en vrije tijd. Alleen als het gaat om tijdbesteding aan werk zien we
verschillen (F(2) = 8,623, p < 0,01): de studenten van universiteit A werken gemiddeld 10,2 uur per
week, terwijl de studenten van universiteit B gemiddeld 8,3 uur per week werken (figuur 3.11). De
studenten van beide universiteiten besteden even veel tijd aan hun studie, even veel tijd aan familie en
ze hebben even veel vrije tijd.
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Figuur 3.11 Gemiddelde tijdbesteding van studenten in uren per week

Zijn er verschillen tussen de twee leeromgevingen als het gaat om persoonlijkheid, houding,
studiehouding en time management?
We hebben eerst onderzocht of er gemiddelde verschillen tussen de beide leeromgevingen zijn op de
factoren die in het theoretisch model in paragraaf 1.3 zijn opgenomen. We zien één verschil: de
studenten van universiteit A tonen meer inzet dan de studenten van universiteit B (F(1) = 5,986, p <
0,05). Het gaat om een klein effect (de eta-kwadraat is 0,01).

Zijn er verschillen in de beleving van de leeromgeving?
De typering van de twee leeromgevingen heeft betrekking op enkele ‘objectieve’ kenmerken van de
leeromgeving. Het is niet ondenkbaar dat deze verschillen ook leiden tot een verschil in beleving. We
hebben in de survey twee schalen gebruikt die vragen naar de beleving van de leeromgeving: de mate
waarin studenten zich thuis voelen en de mate waarin ze ‘culturele congruentie’ ervaren (zie tabel 2.2 in
paragraaf 2.2).

De analyse laat zien dat studenten van universiteit A zich meer thuis voelen (F(1) = 5,23, p < 0,05) en
ook meer culturele congruentie ervaren (F(1) = 3,90, p < 0,05) dan de studenten van universiteit B
(figuur 3.12). Het betreft kleine effecten (de eta-kwadraten zijn 0,011 en 0,008).
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Figuur 3.12 Schaalscores van beleving leeromgeving en inzet per universiteit

Kortom, het verschil in de twee leeromgevingen vertaalt zich in een verschillende beleving: de studenten
in de kleinschalige en activerende leeromgeving (universiteit A) voelen zich meer thuis en ervaren meer
culturele congruentie. Deze studenten vertonen ook meer inzet. Een en ander vertaalt zich niet in meer
studiesucces. Het is niet zo dat de studenten in de kleinschalige leeromgeving (na een half jaar studeren)
meer ec’s hebben behaald of hogere cijfers halen. Het lijkt erop dat de studenten van universiteit B
ondanks een kleinere inzet toch een vergelijkbaar aantal ec’s en vergelijkbare cijfers behalen.

Zijn er verschillen tussen de leeromgevingen in de manier waarop studiesucces wordt verklaard?
Om te onderzoeken hoe studiesucces in de twee verschillende leeromgevingen tot stand komt en of de
beleving van de leeromgeving hierbij een rol speelt, hebben we – wederom op basis van het theoretisch
model uit paragraaf 1.3 – een basismodel ontworpen, waarin de beleving van de leeromgeving (thuis
voelen en culturele congruentie) van invloed is op de studiehouding van studenten (inzet en
betrokkenheid). De studiehouding is vervolgens van invloed op de studietijdbesteding van studenten. De
studietijdbesteding beïnvloedt ten slotte het studiesucces van studenten (figuur 3.13).
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Figuur 3.13. Basismodel beleving van leeromgeving en studiesucces
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Om te onderzoeken of dit basismodel bij de data past, hebben we het model om te beginnen getoetst in
de totale groep surveystudenten van universiteit A en universiteit B (N = 475). Het model blijkt goed te
passen bij de data gezien de fitmaten: chi-kwadraat = 15.68, df = 10, p = .11; CFI = .99; RMSEA = .04.

De vraag is vervolgens of het model past in de groep studenten van universiteit A en universiteit B
afzonderlijk. Om die reden hebben we het model apart getoetst voor de groep studenten van universiteit
A (N = 154) en voor de groep studenten van universiteit B (N = 321). Omwille van de leesbaarheid van
de resultaten zullen we om te beginnen in gaan op de resultaten voor universiteit B, de grootschalige
leeromgeving. Daarna worden de resultaten beschreven voor universiteit A, die meer kleinschalig
onderwijs biedt.

Universiteit B
Het basismodel zoals weergegeven in figuur 3.13 blijkt goed te passen in de groep studenten van
universiteit B (N = 321): chi-kwadraat = 11.74, df = 10, p = .30; CFI = 1.00; RMSEA = .02. Thuis
voelen op de opleiding blijkt een positieve invloed te hebben op de studie-inzet van studenten en op hun
betrokkenheid bij de opleiding. Studie-inzet resulteert in meer studietijdbesteding, wat vervolgens een
positieve uitwerking heeft op het tentamencijfer (zie figuur 3.14).
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Figuur 3.14 Geaccepteerd model voor beleving leeromgeving en studiesucces universiteit B (N = 321). (chi-kwadraat
= 11.74, df = 10, p = .30; CFI = 1.00; RMSEA = .02). Noot: **p<.01.

Universiteit A
Het basismodel zoals weergegeven in figuur 3.13 blijkt matig te passen in de groep studenten van
universiteit A (N = 154): chi-kwadraat = 19.69, df = 10, p = .03; CFI = .96; RMSEA = .08. Tijdbesteding
aan studie is hier niet van invloed op het studiesucces van studenten. Gezien eerder onderzoek naar
studiesucces en onze bevindingen in voorgaande modellen in het huidige onderzoek, hebben we
geprobeerd het model voor universiteit A te verbeteren door het toevoegen van de directe relatie tussen
inzet en studiesucces. Dit model geeft een zeer goede fit: chi-kwadraat = 7.00, df = 8, p = .54; CFI =
1.00; RMSEA = .00 (figuur 3.15).
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Figuur 3.15. Geaccepteerd model voor beleving leeromgeving en studiesucces universiteit A (N = 154). (chi-kwadraat
= 7.00, df = 8, p = .54; CFI = 1.00; RMSEA = .00). Noot: *p<.05, **p<.01.

Thuis voelen op de opleiding blijkt een positieve invloed te hebben op de studie-inzet van studenten en
hun betrokkenheid bij de opleiding. Studie-inzet resulteert in meer studietijdbesteding. Dit heeft
vervolgens geen invloed op het studiesucces van studenten. Opvallend is dat inzet een rechtstreekse
relatie laat zien met studiesucces: hoe meer inzet studenten van universiteit A tonen, des te meer
studiesucces zij boeken.

Samengevat kunnen we zeggen dat er geen gemiddelde verschillen zijn in studiesucces tussen de
kleinschalige, meer activerende opleiding aan universiteit A en de meer grootschalige opleiding aan
universiteit B. Er zijn wel verschillen in de variantie van studievoortgang: op universiteit B hebben relatief
veel studenten nog geen of nauwelijks ec’s gehaald en zijn relatief veel studenten ‘on track’. Met andere
woorden, op universiteit B zijn meer studenten die (vrijwel) niets doen en meer studenten die goed
meedoen.
Een tweede verschil is dat studiesucces op een andere manier tot stand blijkt te komen in beide
leeromgevingen. Met name in de grootschalige leeromgeving van universiteit B blijkt het van belang om
een klimaat te creëren waarin studenten zich thuis voelen. Thuis voelen is hier namelijk, meer dan in de
kleinschalige leeromgeving van universiteit A, een sterke voorspeller van studie-inzet. Hoe meer studieinzet studenten van universiteit B tonen, des te meer tijd zij aan hun studie zullen besteden. Dit komt
hun studiesucces ten goede. Voor het behalen van studiesucces in de kleinschalige leeromgeving van
universiteit A is studie-inzet eveneens van belang, maar op een andere manier dan bij universiteit B. In
de kleinschalige leeromgeving zorgt inzet direct voor meer studieresultaat (meer ec’s en hogere cijfers)
en speelt de studietijdbesteding hierbij geen rol.
Een mogelijke verklaring voor deze directe invloed van inzet op studiesucces in de kleinschalige
leeromgeving is dat de studie-inzet van studenten in deze omgeving meer zichtbaar is. In een
leeromgeving met veel kleinschalige uren en activerende opdrachten die studenten aan de bal houden,
kennen docenten hun studenten mogelijk beter dan in een grootschalige leeromgeving. De beoordeling
van tentamens en opdrachten vindt daardoor wellicht minder objectief plaats in een kleinschalige
leeromgeving. Het is denkbaar dat een docent die een student voor ogen heeft die altijd goed meedoet
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tijdens werkgroepen, dus inzet toont, deze student positiever beoordeelt dan een anonieme student
waarvan de inzet niet bekend is bij een docent. Studenten in een kleinschalige leeromgeving die opletten
en meedoen, boeken hierdoor studiesucces. Omdat ze dus mede worden beoordeeld op hun inzet. Een
grootschalige leeromgeving is meer individualistisch; hier komt het meer op de studenten zelf aan om
studiesucces te behalen. Inzet moet zich vertalen in zelfstudietijd om studiesucces te boeken. Mogelijk
dat we hier ook de verklaring vinden van waarom thuis voelen in een grootschalige leeromgeving zo
belangrijk is om uiteindelijk studiesucces te behalen. Studenten die zich in een dergelijke grootschalige
omgeving thuis voelen, zullen het beter kunnen opbrengen om zich in te zetten voor hun studie.
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Hoofdstuk 4

4.1

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Inleiding

In dit rapport staat het onderzoek naar de tijdbesteding van studenten in leeromgevingen centraal. In het
laatste hoofdstuk formuleren we de belangrijkste conclusies wat betreft de relatie tussen tijdbesteding
van studenten en hun studiesucces, en worden aanbevelingen gedaan. We doen dat door het
beantwoorden van de vier onderzoeksvragen en de centrale vraag:

‘Hoe hangt de tijdbesteding van studenten samen met hun studiesucces?’

In paragraaf 4.2 beschrijven we de belangrijkste conclusies. We vermelden daarbij steeds de
onderzoeksvragen, waarop de belangrijkste conclusies betrekking hebben.
In paragraaf 4.3 formuleren we ten slotte aanbevelingen voor beleid en voor onderzoek.

4.2

Samenvatting en conclusies

Het onderzoek bestaat uit een dagboekstudie en een survey. Beide studies zijn verricht bij eerstejaars
bedrijfskunde studenten van twee verschillende universiteiten. In het navolgende vatten we de
belangrijkste conclusies samen.

Het dagboekonderzoek

Hoe ziet de tijdbesteding van studenten eruit? Zien we verschillen tussen een collegeweek en een
tentamenweek?

Studenten besteden hun tijd aan studie, werken, ontspanning, sociale activiteiten (zoals uitgaan en
sporten), zorgen (voor zichzelf en anderen), reizen (zoals van en naar de universiteit) en overige zaken
(bijvoorbeeld autorijles).
De dagboekstudie laat zien dat studenten in de tentamenweek duidelijk meer tijd aan hun studie
besteden dan in een gewone collegeweek. Het is in het bijzonder de zelfstudietijd die toeneemt in de
tentamenweek: in een normale week besteden studenten 131 minuten per dag aan zelfstudie en in de
tentamenweek 328 minuten. Deze toename in de studietijd tijdens de tentamenweek gaat vooral ten
koste van werk, ontspanning en sociale activiteiten.
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Zien we verschillen in tijdbesteding tussen groepen studenten?

Om te beginnen hebben we onderzocht of er sekseverschillen zijn in tijdbesteding. Gemiddeld genomen
besteden vrouwen meer tijd aan hun studie dan mannen. Daarnaast besteden zij meer tijd aan zorg dan
mannen. Het gaat dan voornamelijk om persoonlijke verzorging. Mannen besteden op hun beurt meer
tijd aan ontspanning en sociale activiteiten. Deze verschillen gelden voor zowel de collegeweek als de
tentamenweek.
Als het gaat om verschillen in tijdbesteding tussen autochtone studenten en niet-westers allochtone
studenten, zien we dat niet-westers allochtone studenten meer tijd aan zorgactiviteiten besteden dan
autochtone studenten. Dit geldt voor zowel de collegeweek als de tentamenweek. Daarnaast zien we dat
autochtone studenten in de collegeweek meer tijd besteden aan sociale activiteiten dan niet-westers
allochtone studenten, en in de tentamenweek meer tijd aan ontspanning. Er zijn dus geen verschillen in
de tijd die deze twee groepen studenten besteden aan studie en werk.
We hebben studenten ook vergeleken naar gemiddeld eindexamencijfer. De tijdbesteding van studenten
met een 6,5 of lager als gemiddeld eindexamencijfer en van studenten met een 8 gemiddeld of hoger is
vergelijkbaar. Alleen in de collegeweek zien we een verschil tussen deze twee groepen studenten: de
studenten met een 6,5 gemiddeld of lager besteden meer tijd aan ontspanning. In de tentamenweek zijn
er geen verschillen in de tijdbesteding tussen deze twee groepen studenten.
Tot slot hebben we de studenten onderverdeeld in een groep zwakke studenten en een groep sterke
studenten. Op de hoofdcategorieën van tijdbesteding vinden we geen verschillen tussen sterke en zwakke
studenten. Als het gaat om de uitsplitsing van studietijdbesteding naar contacttijd en zelfstudietijd zien
we wel een verschil als het gaat om een onderdeel van contacttijd: sterke studenten gaan vaker naar
hoorcollege. Er zijn geen verschillen in zelfstudietijd tussen sterke en zwakke studenten. Het is dus niet
zo dat goed presterende studenten meer tijd aan zelfstudie besteden dan zwak presterende studenten.

In welke mate en op welke manier beïnvloedt kwaliteit van studietijdbesteding studiesucces?

In overeenstemming met eerder onderzoek (Elliot, McGregor, & Gable, 1999; Hofman & Van den Berg,
2003; Markel & Frone, 1998) blijkt studie-inzet een directe voorspeller te zijn van studiesucces. Hoe
meer studenten zich inzetten voor hun studie, des te meer ec’s zij behalen. Inzet blijkt eveneens de
studietijd (zowel contacttijd als zelfstudietijd) in de collegeweek positief te beïnvloeden. Betrokkenheid bij
de studie beïnvloedt alleen de zelfstudietijd. Contacttijd (tijdens de collegeweek) blijkt vervolgens een
directe voorspeller te zijn van studiesucces. Hoe meer tijd studenten besteden aan contacttijd, des te
meer ec’s en hogere cijfers zij behalen. Dit resultaat is in overeenstemming met eerder onderzoek van
Dolton, Marcenaro en Navarro (2001) dat aantoont dat de benutting van contacttijd van groter belang is
dan de tijd besteed aan zelfstudie. Daarnaast doet de kwaliteit van de zelfstudietijd er toe als het gaat
om studiesucces: als studenten gedurende het trimester veel tijd besteden aan zelfstudie, maar
vervolgens oppervlakte strategieën inzetten (uit hun hoofd leren), dan behalen zij minder goede cijfers.
Een dergelijke redenering kunnen we niet maken als het gaat om de diepte strategieën. Het is niet zo dat
studenten die veel tijd aan zelfstudie besteden en diep leren, meer studiesucces halen. We vinden
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namelijk een negatieve relatie tussen zelfstudietijd en diepte leren. Dit betekent dat studenten die veel
tijd aan zelfstudie besteden, minder vaak de strategieën elaboreren en kritisch denken (diep leren)
gebruiken. Vervolgens vinden we geen relatie tussen diepte strategieën en studiesucces. Met name dit
laatste is opvallend. Dit zegt mogelijk iets over de opdrachten (die meetellen voor het cijfer) en het type
tentamens: blijkbaar wordt in de tentamens niet gevraagd om kennis die voortkomt uit het toepassen
van de leerstrategieën kritisch denken en elaboreren. Tot slot vinden we, zowel in de collegeweek als in
de tentamenweek, dat intrinsiek gemotiveerde studenten minder vaak een oppervlakkige leerstrategie
hanteren. Dit heeft dus een positieve uitwerking op het cijfer dat deze studenten behalen.
In de tentamenweek zien we dat zelfstudietijd niet meer wordt beïnvloedt door de studiehouding van
studenten (inzet en betrokkenheid). Ook heeft zelfstudietijd geen invloed meer op de oppervlakkige
leerstrategie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat alle studenten in de tentamenweek hard studeren
en dus veel tijd besteden aan zelfstudie. De negatieve relatie tussen oppervlakte leren en studiesucces
(cijfer) bestaat ook in de tentamenweek.
Oppervlakkig leren heeft dus een negatief effect op studiesucces.

Kortom, de dagboekstudie heeft laten zien dat sterke studenten vaker naar hoorcollege gaan dan zwakke
studenten. Uit de modelanalyses blijkt vervolgens dat contacttijd een directe, positieve voorspeller is van
studiesucces. Studie-inzet zorgt eveneens voor meer studiesucces. Het hanteren van een oppervlakkige
leerstrategie leidt ten slotte tot minder studiesucces.

Het vragenlijstonderzoek

In welke mate en op welke manier beïnvloeden persoonlijkheid, houding, studiehouding en gedrag het
studiesucces van studenten?

Anders dan ons theoretisch model veronderstelt, wordt studiesucces niet beïnvloed door het gedrag van
studenten (studietijd en prioriteiten stellen). Dat tijdbesteding aan studie niet van invloed is op het
studiesucces van studenten komt mogelijk doordat studietijd in dit model zowel zelfstudietijd als
contacttijd inhoudt.
Punctualiteit blijkt een belangrijk persoonskenmerk te zijn als het gaat om studiesucces. Om te beginnen
zijn punctuele studenten meer gedisciplineerd dan minder punctuele studenten. Hoe meer gedisciplineerd
studenten zijn, des te meer zij zich vervolgens inzetten voor hun studie en des te meer betrokken zij zijn
bij hun studie. We vinden ook een directe, positieve relatie tussen punctualiteit en de studiehouding van
studenten (inzet): punctuele studenten zetten zich meer in voor hun studie. Studie-inzet blijkt ten slotte
van cruciaal belang te zijn in het behalen van studiesucces: studenten die grote inzet voor hun studie
vertonen, behalen meer studiesucces.

126

De leeromgeving
Zijn er verschillen in leeromgevingen voor wat betreft tijdbesteding en studiesucces?

De leeromgeving van universiteit A in ons onderzoek is te typeren als meer kleinschalig en activerend
dan de leeromgeving van universiteit B. Dit objectieve verschil in leeromgeving vertaalt zich naar
verschillen in de beleving van de leeromgeving. Studenten van universiteit A voelen zich meer thuis op
de opleiding en ervaren meer culturele congruentie dan studenten van universiteit B. We vinden
vervolgens geen gemiddelde verschillen in studietijdbesteding en studiesucces tussen deze kleinschalige,
meer activerende opleiding aan universiteit A en de meer grootschalige opleiding aan universiteit B. We
zien wel een verschil in patronen van studiesucces: in leeromgeving B zijn relatief veel studenten ‘on
track’, maar er zijn ook veel studenten die nog geen of nauwelijks resultaten hebben behaald. In
leeromgeving A zijn de resultaten homogener: relatief veel studenten behalen ongeveer evenveel
studiesucces. Blijkbaar nodigt deze kleinschalige en activerende leeromgeving meer studenten uit om
redelijk goed te presteren. Leeromgeving B nodigt sommige studenten uit om heel goed te presteren,
terwijl anderen juist weer helemaal niet.
Uit de verklarende modelanalyses blijkt dat studiesucces op een andere manier tot stand komt in beide
leeromgevingen. In navolging van Thomas (2002) laten de resultaten van het huidige onderzoek zien dat
het met name in de grootschalige leeromgeving van universiteit B van belang is om een klimaat te
creëren waarin studenten zich thuis voelen. Thuis voelen is hier namelijk, meer dan in de kleinschalige
leeromgeving van universiteit A, een sterke voorspeller van studie-inzet. Hoe meer studie-inzet
studenten van universiteit B tonen, des te meer tijd zij aan hun studie zullen besteden. Dit komt hun
studiesucces ten goede. Voor het behalen van studiesucces in de kleinschalige leeromgeving van
universiteit A is studie-inzet eveneens van belang, maar op een andere manier dan bij universiteit B. In
de kleinschalige leeromgeving zorgt inzet direct voor meer studieresultaat: meer ec’s en hogere cijfers.
De tijd die wordt besteed aan de studie is hier niet van invloed op het studiesucces.
We merken hier nogmaals op dat de resultaten alleen op de survey gebaseerd zijn, en niet op de
dagboekstudie. Met andere woorden, of de dagelijkse (studie)tijdbesteding verschilt tussen studenten in
een kleinschalige en een grootschalige leeromgeving kunnen we niet zeggen. De bovenstaande resultaten
zijn interessant genoeg om een nieuwe dagboekstudie op te zetten die wel in (tenminste) twee
leeromgevingen uitgevoerd wordt. In een dergelijke studie zouden we idealiter meerdere leeromgevingen
die variëren naar programmaopzet onderling vergelijken.

Tot slot
Op basis van de resultaten van het onderzoek naar tijdbesteding van studenten in relatie tot hun
studiesucces kunnen we zeggen dat contacttijd een positieve voorspeller is van studiesucces. Als het gaat
om de kwaliteit van de studietijdbesteding, zagen we dat studenten die een oppervlakkige leerstrategie
hanteren (dat wil zeggen, uit het hoofd leren) lagere cijfers behalen. De studie-inzet van studenten blijkt
eveneens een directe voorspeller te zijn van studiesucces. Hoe meer studenten zich inzetten voor hun
studie, des te meer studiesucces zij behalen. Het persoonskenmerk punctualiteit voorspelt, via discipline
en inzet, studiesucces.
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Als we tot slot de kleinschalige leeromgeving van universiteit A vergelijken met de grootschalige
leeromgeving van universiteit B, zien we dat thuis voelen op de opleiding – vooral in de grootschalige
leeromgeving - een rol speelt in het behalen van studiesucces. Studenten die zich thuis voelen op de
opleiding, zetten zich meer in voor hun studie. Deze studie-inzet leidt in de kleinschalige leeromgeving
direct tot meer studiesucces. In de grootschalige leeromgeving zien we dat de tijd die besteed wordt aan
de studie ook van belang is in het behalen van studiesucces: studenten die zich inzetten voor hun studie,
besteden meer tijd aan hun studie, wat uiteindelijk resulteert in hogere cijfers. Een mogelijke verklaring
voor dit verschil tussen de leeromgevingen is dat een grootschalige leeromgeving meer individualistisch
is; hier komt het meer op de studenten zelf aan om studiesucces te behalen. Inzet moet zich vertalen in
zelfstudietijd om studiesucces te boeken. Mogelijk dat we hier ook de verklaring vinden van waarom thuis
voelen in een grootschalige leeromgeving zo belangrijk is om uiteindelijk studiesucces te behalen.
Studenten die zich in een dergelijke grootschalige omgeving thuis voelen, zullen het beter kunnen
opbrengen om zich in te zetten voor hun studie.

4.3

Aanbevelingen

Op basis van de conclusies van het huidige onderzoek naar de relatie tussen tijdbesteding van studenten
en studiesucces doen we een aantal aanbevelingen.

Aanbeveling één
De resultaten van de dagboekstudie hebben, in navolging van eerder onderzoek (Plant, Ericsson, Hill, &
Asberg, 2005), laten zien dat zelfstudietijd niet gerelateerd is aan studiesucces. In overeenstemming met
de resultaten uit het onderzoek van Dolton, Marcenaro en Navarro (2001), blijkt in het huidige onderzoek
dat contacttijd een positieve voorspeller is van studiesucces. Voor instellingen voor hoger onderwijs
betekent dit dat zij studiesucces kunnen stimuleren door meer contacttijd in te roosteren, gecombineerd
met maatregelen die er voor zorgen dat studenten daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens de contacttijd. Om
deze maatregel extra kracht bij te zetten is verder onderzoek nodig naar de optimale hoeveelheid
contacttijd in relatie tot studiesucces, en de effectiviteit van maatregelen die ervoor zorgen dat studenten
gebruik maken van contacttijd.

Aanbeveling twee
Zoals uit eerder onderzoek al naar voren kwam (Elliot, McGregor, & Gable, 1999; Hofman & Van den
Berg, 2003; Markel & Frone, 1998) blijkt ook uit het huidige onderzoek dat inzet van studenten een
belangrijke voorspeller is van studiesucces. In een kleinschalige leeromgeving blijkt het zelfs zo te zijn
dat inzet direct leidt tot meer studiesucces. Het is daarom belangrijk dat opleidingen hun studenten aan
de bal houden. Hierbij is het verstandig oog te hebben voor de leerstrategieën die studenten toepassen.
Oppervlakkig leren leidt namelijk tot lagere tentamencijfers. Door het aanbieden van activerende ‘aan de
bal’ opdrachten en tussentijds toetsen, worden studenten gedwongen regelmatig te studeren en zich de
studiestof eigen te maken. Door de opdrachten en tentamenvragen zo te formuleren dat studenten niet
terug kunnen vallen op feitenkennis (zoals het opsommen van kenmerken) kan er voor gezorgd worden
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dat studenten zo min mogelijk gebruik maken van oppervlakte leerstrategieën. Dit zou zich moeten
vertalen naar studiesucces.

Aanbeveling drie
Tot slot hebben we gezien dat, in overeenstemming met voorgaand onderzoek (Thomas, 2002), thuis
voelen op de opleiding een rol speelt in het behalen van studiesucces. Met name in een grootschalige
leeromgeving is het van belang een klimaat te creëren waarin studenten zich prettig voelen. Dit lijkt
vooral te gelden voor de zwakpresterende studenten. Immers, in de grootschalige leeromgeving is een
relatief grote groep die achterblijft. Om studenten zich thuis te laten voelen op de opleiding, is het van
belang om te zorgen voor een goede transitie van het voortgezet naar het hoger onderwijs. Daarnaast
kan in een grootschalige leeromgeving een gevoel van kleinschaligheid worden gecreëerd door het
organiseren van mentorgroepen en peergroepen, wat gevoelens van thuis voelen op de opleiding ten
goede zal komen. Tot slot moeten studenten gedurende hun studie begeleid (kunnen) worden, om zo te
voorkomen dat zij – als gevolg van zich niet prettig voelen op de opleiding – besluiten te stoppen met
hun opleiding.
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