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DEEL I
VRAAGSTELLING EN ONDERZOEK

VOORSPELBAARHEID VAN STUDIEGESCHIKTHEID
V O O R HOGER ONDERWIJS
HOOFDSTUK I

Inleiding *
De indeling van deze studie is als volgt : In de inleiding wordt nagegaan
of het nodig of wenselijk is het resultaat van de studie te kunnen voorspellen. D e volgende hoofdstukken gaan in op de vragen : wat willen we
voorspellen ?, en : op welke wijze willen we voorspellen ? Daarna volgt
een verslag van een experimenteel onderzoek.
In het tweede deel wordt op grond van literatuuronderzoek een verantwoording gegeven van de wijze waarop het onderzoek is gedaan.
Tenslotte volgt een overzicht van de factoren die het studieresultaat, en
daarmee de voorspelbaarheid, beïnvloeden.
Ter beantwoording van de vraag, of het nodig of wenselijk is het verloop en het resultaat van de hogere studie te voorspellen, kan een overzicht
van de bestaande toestand en van de te verwachten ontwikkeling een
achtergrond geven.
TABEL I
Mannen
1
Studierichting

Rechten
R. en L.
Geneesk.
Tandh.
W. en L.
W. en N.
L. en W .
Econ.
Veearts
Landbouw
Delft
Rott. Ec.
Tito. Ее.
Totaal

2
Aantal
stud.

1064
318
672
344
85
425
506

Totaal

4
N
%
geslaagd
3

71.9
55.7
70.8
74.7
57.6
58.8
51.6

765
177
476
257
49
250
261

5
Aantal
stud.

1418
348
831
421
145
599
1004
255
69
270
1091
504
129
7084

Totaal'

6

7
N
%
geslaagd

69.3
52.6
67.6
69.6
50.3
53.9
42.9
25.5
66.7
66.3
56.1
24.2
51.2

8
Aantal
stud.

983
183
562
293
73
323
431
65
46
179
612
122
66

1418
348
831
421
145
599
1004
255
69
270
1091
504
129

3938

7084

9

10
N
geslaagd

%

72.0
52.6
70
72
52
55
48
30
75
67
58
30
60

1020
183
582
303
75
329
482
76
52
181
633
151
77
4144

* Gaarne zeg ik dank voor de hulp die mij bij de totstandkoming van dit proef
schrift werd verleend door verschillende instanties van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.
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Het Centraal Bureau voor de Statistiek (verder aangeduid met C.B.S.)
verzamelt sinds 1930 gegevens over de studieresultaten in de verschillende
vormen van hoger onderwijs in de zogenaamde generatie-statistieken.
In tabel I zijn de resultaten weergegeven van de generaties 1930 tot
en met 1933. 1 8 θ *
In genoemde publikatie wordt vermeld dat ten gevolge van de oorlogs
omstandigheden de nodige gegevens ontbreken voor een nauwkeurige be
paling van het rendement * * van de economie, de veeartsenijkunde en van
de letteren en wijsbegeerte.
Ondanks hun onvolledigheid zijn aan de hand van deze gegevens enkele
berekeningen uitgevoerd: 1. uitgaande van de veronderstelling dat de
cijfers in tabel I wèl de definitieve rendementen aangeven, 2. met schatting van de werkelijke eindrendementen door middel van grafische
extrapolatie.
In tabel I zijn de kolommen 2, 3, 5, 6 en 8 uit bovengenoemde C.B.S.gegevens overgenomen en daaruit zijn de kolommen 4, 7, 9 en 10 berekend. Delen we de som van kolom 7 door de som van kolom 5 dan krijgen
we als totaal-rendement (zonder theologie) 3938:7084 = 55,8%, gesteld dat kolom 3 en 6 de eindrendementen zouden aangeven. De schatting
van de werkelijke totale rendementen (zonder theologie) is het geëxtrapoleerde aantallen geslaagden (kolom 10) gedeeld door het aantal van
kolom 8, of 4144:7084 = 58,6%.
W e kunnen dus stellen dat van de generaties die door het C.B.S. werden nagegaan, minder dan 60 % de studie tot een goed einde heeft gebracht. (Dit niet in de zin, waarin de promotie het eindpunt van de studie
vormt, maar gelet op het maatschappelijk gevolg van de studie).
Gesteld dat het rendement van het hoger onderwijs na de oorlog even
groot zou zijn als voor de oorlog, dan betekent dit voor de generaties die
nu studeren, dat tussen 41 en 44 procent de studie niet zal voltooien. Volgens het C.B.S. 189 bedroeg in 1955 het aantal studerenden 29.642 personen. Bij gelijk verondersteld rendement mislukken ruim 12.000 personen.
Uit staat 102 (C.B.S. 187 ) kan worden berekend hoe lang de gemiddelde
duur van de studie per faculteit was, en in combinatie met staat 94
(C.B.S. 187 ) kan men de gemiddelde studieduur van een generatie samen
berekenen. Deze was bij de door het C.B.S. gevolgde generaties ongeveer
* Het eerste cijfer achter de naam van een auteur of publikatie verwijst naar het
nummer van de literatuuropgave, het eventuele cijfer achter de komma naar de aangehaalde bladzijde.
** Het C.B.S. omschrijft rendement als : „het aantal dat afstudeert, uitgedrukt in een
percentage van hen, die de studie aanvingen". Het woord rendement wordt dus hier
niet gebruikt in een economische betekenis.
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zes jaar. Ieder jaar beginnen er dus ruim 2000 studenten, die de studie
niet tot een goed einde brengen. Revesz 127 heeft onderzocht hoe lang een
„mislukte" studie duurt. Dit blijkt gemiddeld drie jaar te zijn. Van iedere
jaarlichting drukken dus drie jaar lang de jaarlijkse kosten van 2000 mensen op het hoger onderwijs budget, uitgaande van de veronderstelling,
dat rendement en studieduur na de oorlog niet veranderd zouden zijn.
De studieresultaten na de oorlog zijn echter niet gelijk aan die ervoor.
Het C.B.S. heeft in 1948 een nieuwe generatie-statistiek opgezet. Voor
dit onderzoek worden gevolgd de studenten, die in 1948, 1949 en 1950
hun studie begonnen. Het zal nog enkele jaren duren voor dat definitieve
vergelijking met de vooroorlogse resultaten mogelijk zijn. Wij beschikken
echter over voorlopige cijfers (C.B.S. 1 9 0 *).
In tabel II is een vergelijking gemaakt tussen de percentages geslaagden voor de propadeuse van de generaties 1930—1932 (C.B.S. 186 ), en
die van de naoorlogse generaties 1948—1950 in Wageningen en in Delft
(C.B.S. 190 ).
TABEL II
Percentages geslaagden voor het propädeutisch examen
Examen na

2]r.

Wageningen
1930—32
1948—50

48,9
32

Delft
1930—32
1948—50

23,9
29

4 jr.

Sjr.

6 jr.

Aantal resp.
gem. aantal

70,7
50

78,1
55

78,9
59

79,6
62

270
136

44
48

57,7
58

63,1
61

64,3
61

1091
855

3 jr.

De resultaten in beide studierichtingen zijn na de oorlog ongunstiger,
want men mag aannemen dat na zes jaar nog slechts weinig studenten een
propädeutisch examen zullen afleggen.
W a t de candidaatsexamens betreft is het beeld nog niet te schetsen :
er kunnen nog veranderingen optreden door het langzaam studeren van
sommige studenten. Ondanks hun voorlopigheid zijn de cijfers interessant.
Voor enkele studierichtingen is in de volgende tabel geen vergelijking
mogelijk, omdat de studie nu anders ingericht is dan in 1930 (tandheelkunde), of omdat de samenstelling van de tabellen anders is (godgeleerdheid) of omdat de studie sinds 1930 is opgekomen of praktisch verdwenen is (sociologie, indologie).
* Deze zijn nog niet gepubliceerd, maar Dr. Versiege van genoemd bureau was zo
vriendelijk mij toe te staan er gebruik van te maken.
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TABEL III *
Resultaten van het candidaatsexamen (mannen en vrouwen)
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105

60
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5

35

50

54
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37

39

41

406
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11

36

55

64
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333

333

593

269

11

30

43

52

54

116

140

145

156

16

26

28
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зі
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45
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112

13

32

38

43

45

43

48

50

190

23

43

58

64
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110

122

124

34

47

58

57

57

50

50

50

21

43

50

54

58

68

73

20

31

39

171

265

333

69

62.3

79.7

81.2

84.1

56

58

87

34.1

56.7

67.4

153

182

136

1

Іб.б

32.5
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355
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1
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Rotterdam
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59.1

61.9

298

312
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19
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107

113

113

Tilburg

129

10.1

56.6

70.5

71.3

91

92
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5
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42
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3903
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910

2171

2268

1801

1898
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* D e a a n t a l l e n v a n d e g e n e r a t i e s 1 9 3 0 — 3 3 zijn d e t o t a l e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e j a a r g a n g e n , d e a a n 
t a l l e n v a n d e g e n e r a t i e s 1 9 4 8 — 5 0 zijn d e g e m i d d e l d e a a n t a l l e n v a n d e z e d r i e j a a r g a n g e n . B o v e n d i e n h e b b e n
d e p e r c e n t a g e s In k o l o m 1 2 b e t r e k l c i n g o p t w e e g e n e r a t i e s e n d e p e r c e n t a g e s i n k o l o m m e n 13 e n 14 o p
é é n g e n e r a t i e . D a a r o m zijn z e n i e t g e h e e l v e r g e l i j k b a a i m e t d i e i n d e k o l o m m e n 1 0 e n 1 1 . V o o r t s zijn d e
percentages
in d e kolommen
1 3 e n 14 g e b a s e e r d
o p geringere
absolute
waarden,
waardoor
toevallige
s c h o m m e l i n g e n in d e p e r c e n t a g e s kunnen
voorkomen.

Tabel III is, evenals tabel IV, als volgt samengesteld : uit de kolommen
2 tot en met 6 (C.B.S. 18fi ) en uit de kolommen 9 tot en met 14 (C.B.S.1*0)
zijn de kolommen 7, 8, 15, 16, 17 berekend.
Uit tabel III valt het volgende te lezen : Van de 6315 personen die in
1930—33 deel uitmaakten van de in dit overzicht opgenomen faculteiten
deden na vijf jaar 3903 studenten hun candidaatsexamen, (rendement
61,8%), na zes jaar (zonder de juridische faculteit) 3034 van de 4897
(rendement 6 2 , 0 % ) .
Van de naoorlogse generaties zijn geen absolute cijfers, maar de gemiddelde aantallen van de drie jaren vermeld. Hier vinden we 1910 candidaatsexamens bij (gemiddeld) 3921 personen, als rendement na vijf jaar
4 8 , 7 % ; na zes jaar hadden 2171 personen het examen gedaan, dit is
55,4 % ; na 6 · ^ jaar 2268, dit is 57,8 % .
Voor de mannelijke studenten afzonderlijk zijn de cijfers iets ongunstiger.

TABEL IV
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De kolomindeling is dezelfde als in tabel III. W e zien na 5 jaar 1561
candidaatsexamens (alle getallen zijn weer gemiddelden) van 3259 personen (rendement 4 7 , 9 % ) , na zes jaar 1792 geslaagden, (rendement
5 7 , 7 % ) . Uit de tabellen III en I V is ook het verloop per studierichting
van jaar tot jaar na te gaan. E r zijn per studierichting nogal wat verschillen in het verloop van de studie.
Tabel V geeft een globaal overzicht van het studieverloop voor het
candidaatsexamen.
TABEL V
Percentages geslaagden voor het candidaatsexamen
na 5 jr.

na 6 jr.

Totaal 193a-33
Totaal 194Й--50
Verschil

61.8
48.7
13.1

62.0
55.4
6.6

57.8

Mannen l o 30— 33
Mannen 1918--50
Verschil

61.5
47.9
13.6

62.2
55.0
7.2

57.7

Resultaten

na 61/2 ]r.
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De cijfers van de generaties 1948—50 zijn nog van voorlopige aard.
Daarom is het gevaarlijk er veel uit te concluderen. W e l valt daaruit te
lezen, dat de duur van de studie langer is geworden (het verschil na 5 jaar
is ruim 13 %, terwijl dit na 6 jaar tot 7 % daalt). Ook is opmerkelijk dat
bij vergelijking van het rendement van de vooroorlogse generaties na 5
jaar met de naoorlogse na 6J/2 jaar er nog een verschil is van 4,0 %, bij
de mannen 3,8 %.
In tabel III en I V zijn ook de percentages opgenomen van de resultaten
na 3 en 4 jaar. Samen met de resultaten na 5, 6 en 6 ^ jaar geven ze enig
inzicht in de toename van de percentages geslaagden. Het zou zeker niet
juist zijn aan te nemen dat 55 % het eindrendement betekent ; bij de
meeste studierichtingen zal echter, naar men ziet, de stijging van de per
centages geslaagden na 6У2 jaar niet groot meer zijn.
Het ziet er niet naar uit, dat de vooroorlogse resultaten (na 8 jaar had
71 % van degenen die met de studie begonnen waren het candidaatsexamen gedaan) nog zullen worden bereikt.
Een vergelijking tussen de twee groepen van generaties gaat mank. N a
18 jaar is de hoeveelheid te bestuderen stof toegenomen ; voorts zijn er
momenteel relatief meer werkstudenten dan voor de oorlog ; ook zal de
kwaliteit van het middelbaar onderwijs van de naoorlogse generaties in
sommige gevallen geleden hebben door de oorlogsomstandigheden. Ander
zijds is de financiële toestand van de doorsnee student van dien aard,
dat hij zich veel minder dan vroeger de luxe kan veroorloven langer te
studeren dan noodzakelijk is. Nog wel meer factoren zullen aan te wijzen
zijn die de gevonden verschillen mede beïnvloed hebben. Hoe dit zij, het
is waarschijnlijk dat de toch al niet schitterende vooroorlogse resultaten
door de onderzochte naoorlogse generaties niet meer zullen worden bereikt.
Na de oorlog is het aantal studenten aan universiteiten en hogescholen
zeer sterk toegenomen. Voor deze groei zijn verschillende oorzaken aan
te wijzen. Allereerst heeft de stilstand gedurende de oorlog een grote
toeloop ten gevolge gehad. Maar deze golf is van voorbijgaande aard.
Een factor van meer blijvende aard is de verruiming van de studiemogelijkheden (nieuwe studierichtingen, wijziging van de toelatingseisen, nieuwe inrichtingen voor hoger onderwijs). Ook de groei van de bevolking is
van invloed op de toename van het aantal studenten, hoewel niet in dezelfde mate als de zo juist genoemde oorzaak. Een andere factor is gelegen in de opvatting dat studie c.q. diploma's meer dan vroeger nodig zijn
om een „belangrijke" bestaanswijze te verwerven of om hogerop te komen.
Belangrijk is in dit verband ook de groei van het middelbaar onderwijs,
een groei die relatief groter is dan de bevolkingstoename. Terwijl in 1930
de toelating tot het middelbaar onderwijs 66 per 1000 13-jarige kinderen
8

bedroeg, was dit in 1951 107 (C.B.S. 187 ). Het aantal gediplomeerden
steeg in genoemde periode van 4647 tot 9831 per jaar (C.B.S. 187 ). In
1956 was het aantal geslaagden 11.000 (C.B.S. 189 ). Als het aantal geslaagden bij het middelbaar onderwijs toeneemt, wordt ook de vraag naar
hoger onderwijs groter. Volgens de gegevens van het C.B.S. zijn de cijfers
in ons land als volgt: in 1930 waren er 170 eerste jaars studenten per
10.000 van één gemiddelde generatie van 18—22 jarigen; in 1949 waren
het er 291 per 10.000.
Door wettelijke regelingen die zijn getroffen of kunnen worden verwacht ten aanzien van het omhoog brengen van de leerplichtige leeftijd
tot 15 of 16 jaar zullen in de toekomst verhoudingsgewijs nog meer meisjes en jongens dan tot nu toe een of andere vorm van middelbaar onderwijs gaan volgen. Dit zal de aantallen studenten ook beïnvloeden.
De financiële hindernis die vroeger menigeen van de universiteit verwijderd hield, begint in betekenis af te nemen. Door het groter aantal
beurzen, renteloze voorschotten en andere tegemoetkomingen door het
Rijk en door bedrijven en andere particuliere instanties, en door de daarbij
toegekende hogere bedragen, wordt de groei van het hoger onderwijs
bevorderd.
Het is gevaarlijk voorspellingen te doen over de over 10 jaar te verwachten aantallen studenten. De schattingen die hierover van verschillende zijden zijn gedaan lopen uiteen van 55 tot 65 duizend. Welk van
deze getallen het dichtst bij de waarheid ligt, is van minder belang dan
de algemene constatering, dat het hoger onderwijs nog een aanzienlijke
uitbreiding zal ondergaan. Het is een vraag, in hoeverre de grote toename
van studenten het zogenaamde rendement, dat hierboven werd genoteerd,
zal beïnvloeden. Daniels en Albinsky 39 tekenen daarbij op grond van
hun berekeningen aan, dat in 1970 de mannelijke studenten aan universiteiten en hogescholen gerecruteerd zullen worden uit de 10 à 20 % meest
begaafden van hun generatie. Zij besluiten met de sombere conclusie :
„Thans zijn wij voor de mannen al over de 7 %, hetgeen misschien mede
verklaart waarom zo velen de eindstreep niet halen. Het lijkt er op, dat
wij zullen moeten kiezen tussen een drastische devaluatie van het H. O.
en het bouwen van steeds meer collegezalen en laboratoria voor het herbergen van jongelui, die worden voorbereid op het zakken voor examens
waarop hun capaciteiten niet berekend waren".
W a t hier ook van zij, twee conclusies kunnen in elk geval uit het voorgaande worden getrokken : 1. de mogelijkheid tot het volgen van hoger
onderwijs komt binnen het bereik van steeds meer mensen, 2. het rendement van de studie van de na de oorlog gevolgde generaties is zeer waarschijnlijk lager dan het voor de oorlog was.
2

9

In dat licht is de in het begin gestelde vraag, of het nodig of wenselijk
is iets in handen te krijgen dat het studieverloop kan voorspellen, niet
moeilijk te beantwoorden. T e verwachten is, dat eenieder daarmee zal
instemmen.
Op het ogenblik bestaat de selektie voor het hoger onderwijs in ons
land in het al of niet met goed gevolg afleggen van een eindexamen op
de middelbare school, of van het staatsexamen, of in al dan niet toelating
na een colloquium doctum. In Engeland was de toestand vóór de oorlog
zo, dat de financiële draagkracht van de ouders de doorslag gaf ( Dale38 ).
Had iemand de middelbare school met succes doorlopen, dan was de
toelating tot het hoger onderwijs praktisch verzekerd. Een uitzondering
vormden Oxford, Cambridge en de medische opleidingen, die een eigen
toelatingsexamen afnamen. Na de oorlog begon men, onder de druk van
de toegenomen aantallen gegadigden, uit te zien naar aanvullende selektiemiddelen. Warburton 1 7 3 geeft een overzicht van de tegenwoordige
werkwijze. Men gaat nu af o p : 1. gegevens betreffende de prestaties op
de middelbare school, 2. het rapport van de directeur of rector van deze
school, 3. een levensbeschrijving van de kandidaat, 4. een interview met
leden van de staf van de universiteit of hogeschool. Volgens Eysenck
wordt momenteel nog door geen enkele universiteit gebruik gemaakt van
psychologische middelen ; een interview met de kandidaat, vroegere studieresultaten en aanbevelingen door de middelbare school vormt de grondslag voor toelating of afwijzing.
In West-Duitsland is het eindexamen het enige selektiemiddel, in sommige gevallen ook een soort van staatsexamen (Sonderprüfung) of een
colloquium (Begabtenprüfung). Daar worden geen psychologische tests
gebruikt omdat men in een dergelijke vorm van onderzoek een ontoelaatbare beperking van de academische vrijheid ziet. In een brief van het
West-Duitse Ministerie van O. K. W . wordt echter in één adem meegedeeld, dat er in West-Duitsland sinds het einde van de oorlog een
numerus clausus is.
Een duidelijk beeld van de selektiemethoden in Amerika krijgt men uit
de studies van Brown 13 , Hinckley 87 , Segel 137 , Fine 5 7 , en Mattox 104 .
Samenvattend worden hier de gebezigde selektiemiddelen naar hun orde
van frekwentie vermeld: 1. diploma van de middelbare school, 2. gemiddelde cijfers of rangnummer in de eindexamenklas, 3. aanbevelingen van
leraren, 4. eigen toelatingsexamen, 5. psychologische tests, 6. mondeling
onderhoud met een bestuurder of hoogleraar.
In de meeste andere landen geschiedt de toelating zoals hierboven is
geschetst. Er is echter een verschil in reactie op de stijgende toeloop en
op de ongunstiger wordende studieresultaten tussen ons land en het bui10

tenland. Terwijl in Nederland nog weinig systematisch onderzoek betreffende de selektie voor het hoger onderwijs werd gepubliceerd, is men
elders hiermee sinds een aantal jaren intensief doende. Een systematisch
overzicht van bepaalde selektiemogelijkheden zal nog aan de orde komen.
Vooraf is enige oriëntering over de meningen van verschillende auteurs
betreffende de selektie gewenst. Omdat het vraagstuk ten aanzien van de
middelbare school in verschillende opzichten analoog ligt aan dat van de
universiteit, zijn enkele opmerkingen die van Engelse zijde werden gemaakt over de selektie voor de middelbare school belangrijk genoeg om
hier te worden vermeld.
Valentine 1 β β · ^ heeft de waarde die wordt toegekend aan de opinie van
het hoofd van de (lagere) school kritisch onderzocht. In vele gevallen is,
zo constateert hij, de aanbeveling door het hoofd van de school één van
de factoren die de toelating op een middelbare school bepalen. Vooral
in gevallen waarin het gaat over het toekennen van subsidies of beurzen
voor de middelbare school als wel voor het hoger onderwijs wordt het
oordeel van het schoolhoofd of van leraren in aanmerking genomen. T e
Birmingham werd aan kinderen, door het hoofd als ongeschikt voor verder onderwijs verklaard, toestemming gegeven deel te nemen aan de toelatingsexamens. V a n de 1981 „ongeschikten" slaagde 32.5 % voor het
toelatingsexamen. Die bevinding is verrassend, toch zegt ze op zichzelf
niet veel ; het kan een foutief toelatingsexamen zijn geweest. Daarom is
Evans e a nagegaan wat er van de verdere studie van deze kinderen is
terecht gekomen. Hij kwam tot de volgende bevindingen : Na 1 jaar lag
een derde deel van de negatief-geadviseerde kinderen boven het gemiddelde van de klas, na 4 jaar middelbare school eveneens. Vele van de
negatief-geadviseerde kinderen die nog maar net voor het toelatingsexamen geslaagd waren, leverden na verloop van tijd steeds betere prestaties en bleken vaak betere overgangsexamens te doen dan de positiefgeadviseerde kinderen. V a n de groep met een negatief advies en „met de
hakken over de sloot" bij het toelatingsexamen, lagen de prestaties bij
de overgangsexamens 25 % boven de gemiddelde prestatie van de klas.
Een groot aantal uitstekende leerlingen zouden buiten het voortgezet
onderwijs gebleven zijn, als ze niet een extra kans hadden gekregen buiten het advies van het schoolhoofd om. Het verlenen van toelagen voor
hoger onderwijs op grond van de opinie van leraren van de middelbare
school zou volgens deze bevindingen bedenkelijk zijn.
McClelland levert kritiek op de waarde van toelatingsexamens in het
algemeen. In zijn rapport wordt voorgesteld objectieve en gestandaardiseerde tests in te voeren. Hij vermeldt een onderzoek in Schotland 180
waarbij de correlatie van intelligentie-tests met schoolprestaties na drie
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jaar 0.72 was. Met het oog op deze resultaten stelde Valentine 1 * 4165
voor om de toelatingsexamens volledig af te schaffen en ze te vervangen
door een combinatie van intelligentie-tests en schoolrapporten.
Ook het zogenaamde Norwood-report 184 stelt op grond van onderzoek
vast, dat toelatingsexamens onbetrouwbaar zijn en afgeschaft dienen te
worden. Daarin wordt aanbevolen de toelatingsexamens te vervangen
door schoolrapporten, advies van het schoolhoofd en intelligentie-tests.
Over de toelatingsexamens van de universiteit van West-Australië, waarbij geen psychologische hulpmiddelen waren gebruikt, rapporteerde Sanders 1 3 1 dat de uitkomst niet de minste aanleiding gaf tot „enig gevoel
van voldaanheid" (pag. 48 en 50) ; de gevonden correlatie met latere
studieresultaten was matig (.55). Sanders is van mening dat additionele
selektiemiddelen noodzakelijk zijn, althans voor het merendeel der gevallen.
Miller 112 klaagt over de middelbare schoolcijfers als enig kriterium
voor toelating tot de universiteit. De grote „mortaliteit" onder studenten
— zegt hij — stelt het systeem van selekteren op grond van de cijferlijst
in een bedenkelijk licht. Hij wil deze methode aangevuld zien met, of
helemaal vervangen door, objectieve examens. Deze drang naar „objectiviteit" valt ook te beluisteren bij Warburton 1 7 3 , die na kritiek op cijferlijst, opinie van direkteur of rector, interview en andere gangbare middelen zegt (pag. 8) : „It seems essential in the interest of students and
universities that the statistical methods of analysis which have been so
widely employed in education and in the armed forces, should be adopted".
Mountford toonde zich bij het Symposion van de Home Universities 114
eveneens voorstander van objectievere selektiemethoden.
Had men in België de methode toegepast die Nuttin і1в117 vermeldde,
selektie op grond van een combinatie van psychologisch onderzoek en
rangnummer in de klas op de middelbare school, dan zou het aantal ge
slaagden bijna verdubbeld zijn. In ons land was het Revesz die enkele
jaren geleden de methode van het vergelijkend examen afwees en pleitte
127
voor een objectieve wijze van selekteren . Om de rij te besluiten ver
melden we de argumentering van Darley en A n d e r s o n 4 2 : 1. Het is beter
dat het al of niet toelaten van de toekomstige student niet afhankelijk
is van de over- of onderwaardering door degene die over de toelating
beslist. 2. Deugdelijk geconstrueerde en geijkte tests hebben beslist meer
prognostische waarde dan de mening van de student in spé zelf, van zijn
vroegere leraren of van degene die selekteert. 3. Men kan, in vergelijking
met de duur en de kosten van een mislukte studie, zeer snel en zonder
grote kosten een redelijk doeltreffend onderzoek doen in plaats van door
te gaan met onnodige trial en error. 4. Een volgend voordeel is het nor12

matieve aspect van de tests. Men stelt bij het begin van de studie de
mensen op ten opzichte van elkaar, en dit biedt de mogelijkheid om op
het einde van de studie te zien of deze rangorde zo stabiel is, dat er
normen kunnen worden vastgesteld, waar beneden en waar boven succes
praktisch uitgesloten of verzekerd is. Aan deze argumenten kunnen we
nog een vijfde toevoegen : Het is bij toepassing van objectieve middelen
vrij eenvoudig na verloop van tijd na te gaan of de selektiemiddelen al
of niet voldoen, of sommige onderdelen verfijnd moeten worden of kunnen worden vereenvoudigd. Men kan zich afvragen of iets dergelijks
ook wenselijk en mogelijk is in Nederland. Men kan de kwestie simplificeren en voorstellen alsof het al dan niet succesvol verlopen van de studie
louter een kwestie is van het intelligentieniveau van de aankomende student. In werkelijkheid is het studieverloop een zeer ingewikkelde zaak.
Dat hangt er van af of de student de juiste richting gekozen heeft, of
het middelbaar onderwijs dat hij gevolgd heeft voldoende aansluiting gaf
op wat hij ging studeren ; zijn financiële mogelijkheden zijn niet zonder
invloed ; zijn houding tegenover de studie, tegenover zijn hoogleraren en
zijn medestudenten is van belang, en eveneens of zijn milieu hem stimuleert, of hij opgevangen wordt als hij in moeilijkheden verkeert, alsmede
de organisatie van de studie. Vele factoren, waarvan we de belangrijkheid niet kennen, spelen een rol.
In de volgende hoofdstukken zal worden nagegaan of in dit krachtenspel bepaalde lijnen te ontdekken zijn, en of en in hoeverre het momenteel mogelijk is met psychologische middelen iets van het studieresultaat
te voorspellen. Het zal blijken dat dit op het ogenblik slechts zeer gedeeltelijk mogelijk is. De ter beschikking staande middelen zijn nog vrij
beperkt en eenzijdig ; de volgende hoofdstukken dragen daarvan het
stempel.
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HOOFDSTUK II
Het

criterium

De eerste vraag die moet worden gesteld is : wat willen we voorspellen?
De naïeve onderzoeker, zegt T h o m d i k e 1 е в , begint maar vast tests te
construeren en te meten ; hij gaat pas achteraf over een criterium denken.
Weliswaar kan het onderzoek niet blijven wachten tot dat het criteriumvraagstuk volledig is opgelost — anders zou er voorlopig geen onderzoek
in bedoelde richting mogelijk zijn —, maar een of ander criterium moet.
zij het voorlopig, gesteld zijn om tot doeltreffend onderzoek te kunnen
komen. Ook Travers 1 * 1 is van oordeel, dat het in alle gevallen waarin
iets geëvalueerd, gewaardeerd moet worden, noodzakelijk is een standaard
of maatstaf te hebben vóórdat er sprake kan zijn van enige evaluatie.
Valideren is niet een eenvoudig technisch probleem. Het criterium zelf
vormt, zo zegt Jenkins* 4 , een niet minder groot probleem als het ontwerpen van methoden van voorspellende waarde. Dat er vaak weinig vorderingen gemaakt worden bij het construeren en ijken van tests, is vaak
toe te schrijven aan de kwaliteit van de tests of aan de gebruikte validerings-technieken. Maar het criterium is niet zelden vaag, zegt Travers 1 β 1 ;
dat remt de verbetering van de voorspellers vaak meer af dan de specifieke
technische problemen van de meetmethoden. Ook S t u i t 1 4 6 stelt vast, dat
we momenteel het meest behoefte hebben aan betere criteria. „The pre
diction predicament rests on a never resolved criterion crisis", volgens
McNemar 1 0 9 . In de literatuur is de omvang van de publikaties over speci
fiek technische problemen echter nog altijd vele malen groter dan die over
het fundamentele probleem, het vinden van de maatstaf waarmee de
waarde van de voorspeller moet worden gemeten.
Een maatstaf die bij vele onder onderzoekingen op het onderhavige
terrein, vooral in Amerika, wordt gebruikt om de waarde van de voor
spellers te toetsen, is het resultaat van de studie na één semester, na één
of na enkele jaren ; soms wordt het eindresultaat van de studie als maatstaf genomen. „There is much wisdom in using the criterium of scholastic
success which Thurstone has frequently used, namely graduation", zegt
T r a v e r s 1 β 1 ' 3 β 2 . Indien voorspellers worden gevalideerd tegen de studie
resultaten na één jaar, zijn ze mogelijk minder valide voor het voorspellen
van het eindresultaat, omdat de capaciteiten en vaardigheden die in het
begin van een academische opleiding nodig zijn, vaak verschillen van wat
er in een latere fase wordt vereist.
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In het experiment dat in hoofdstuk I V zal worden besproken, is het
eindresultaat van de academische studie als criterium genomen. Omdat de
wijze waarop en de mate waarin kan worden voorspeld, afhangt van de
aard van de maatstaven, die worden aangelegd voor het positief of negatief
beoordelen van de kandidaat, volgen hier enkele opmerkingen over het
criterium-vraagstuk, over de rol van de universiteit en over de rol van de
voorspeller ten aanzien van het criterium.
In vele gevallen kunnen de vereiste criteria niet op grond van duidelijk
aanwijsbare feitelijke gegevens worden vastgesteld. Een fabriek van oorlogsmateriaal waar bepaalde machineonderdelen op een draaibank werden
vervaardigd, had tot taak de produktie van onderdelen ; het criterium
voor het trainingsprogramma was de geleverde produktie per werknemer.
Daarnaar verwijst Travers 1 6 1 bij wijze van uitzondering. In de meeste
gevallen bestaat het criterium in een oordeel, dat in vrij algemene termen
wordt geformuleerd. De meeste criteria zijn complex en kunnen niet in
termen van één enkele dimensie worden omschreven. Het selekteren van
criteria brengt waardeoordelen mee, zo zegt Fiske 5 S . W a t betreft het doel
van bepaalde „ultimate, intermediate and immediate criteria" zijn wij volgens F l a n a g a n 6 β genoodzaakt het oordeel van anderen te aanvaarden.
Dat „ultimate" criterium tracht men met een bepaalde selektie- of oplei
dingsactiviteit te bereiken. Voor een fabrieksarbeider zou dit kunnen
zijn, dat hij zijn werk doet in een bepaald tempo, dat hij werk van zo
hoog mogelijke kwaliteit levert, dat hij tevreden is met zijn werk, zodat
hij geen bron van onrust of rebellie wordt, en dat hij zijn werk gedurende
geruime tijd blijft doen. Voor iemand die medicijnen studeert zou het zijn
latere beroepsgeschiedenis zijn. Dit uiteindelijke criterium, dat op grond
van verstandelijke overwegingen wordt vastgesteld, berust meestal op een
overeenkomst tussen degenen, die het best in staat zijn om te beoordelen
welke de doeleinden van de werkzaamheden zijn en welk gewicht aan de
verschillende onderdelen van die werkzaamheden (intermediate criteria)
moet worden toegekend. De bepaling van de doeleinden van het onderwijs,
en van de inhoud en de vorm der tests, welke deze doeleinden weergeven,
moet voor het grootste deel berusten op verstandelijke analyse ( T h o m dike 1 5 5 ). Meestal kunnen de doeleinden slechts geformuleerd worden in
vrij algemene termen, in een vorm die niet toegankelijk is voor een prak
tische kwantitatieve evaluering.
Het is bezwaarlijk te spreken van „het" uiteindelijke doel van een pro
cedure. Een „ultimate" criterium is bijna altijd complex en meervoudig.
Het is van belang, zo schrijft Flanagan ^ , vast te stellen dat het zoge
naamde ene, juiste doel van de een of andere algemene activiteit nooit
gedetailleerd kan worden bepaald. Waarde-oordelen zijn noodzakelijker15

wijs ingewikkeld ; de keuze van het algemene doel moet daarom altijd een
element van arbitraire definitie met zich meebrengen. Ook Travers 1 0 1
wijst er op, dat de meeste criteria „extremely complex phenomena" zijn.
Toops 1 5 8 zegt in de opmerking : „Success is a profile, not a unitary
score" eigenlijk hetzelfde. Verschillende mensen zijn misschien even
„goed" in een bepaalde funktie of in een bepaalde opleiding, terwijl hun
prestaties onderling zeer verschillend zijn ; aldus GhiselliT<>. Hun prestaties
kunnen met andere woorden in eenzelfde vak of opleiding geëvalueerd
worden in termen van verschillende criterium-dimensies ; een professor
kan „goed" zijn omdat hij een goed docent is of omdat hij een bekwaam
onderzoeker is ; een winkelmeisje kan „goed" zijn omdat ze veel verkoopt
of omdat ze door haar prettig optreden bij de klanten goodwill kweekt en
daardoor de klanten aan de zaak bindt, zonder dat dit betekent dat zij
zelf veel verkoopt.
Zeer duidelijk kwamen de verschillende criterium-dimensies aan de
orde in het onderzoek van Kelly ö Fiske β 7 . Hun conclusie was dan ook :
,,Een bevredigend enkelvoudig criterium voor succes bij de opleiding
voor of bij het beoefenen van de klinische psychologie is er niet. De uni
versitaire stafleden en de klinische psychologen, die de supervisie had
den, vertonen grote individuele verschillen in hun opvattingen over wat
een succesvolle academische opleiding is en over wat vakbekwaamheid is".
Het criteriumonderzoek stelt ons voor grote moeilijkheden. Voor het
vaststellen van een maatstaf moet het terrein van feiten en constateerbaarheden worden verlaten en is men aangewezen op een oordeel ten
aanzien van wat in de opleiding en in de uitoefening van latere funkties
belangrijk is. Een veelheid van mogelijke criteriummaten moet kritisch
worden onderzocht en van elk daarvan moet de betekenis voor het uit
eindelijke opleidingsdoel worden nagegaan. Het niet voorhanden zijn van
één criterium, maar de noodzaak iemands positie met betrekking tot de
maatstaven moet worden ondergebracht in een meerdimensionale criterium-ruimte betekent, dat er ook oordelen nodig zijn om vast te stellen
in welke delen van die ruimte de meest „gewenste" kandidaten voorkomen.
Het is duidelijk dat het expliciteren van de criteria niet tot het terrein
van de voorspeller behoort, hoewel het voor een groot deel bepaalt, of
hij, en in hoeverre hij in staat is te voorspellen. W a a r geschiktheid tot
het volgen van hoger onderwijs in het spel is, is het in de eerste plaats
de taak van de universiteit geschikte criteria te vinden. Hoe moeilijk een
dergelijke opgave is, blijkt uit de resultaten van de Home Universities
conference in Engeland 1 7 3 · 1 0 . De daar genoemde criteria waren :
1. „Usefulness as a citizen", 2. „personal happiness", 3. „ability to use
one's leisure time". Niet alleen zal het moeilijk zijn deze vast te stellen :
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nog moeilijker wordt het, als men deze criteria tracht te „vertalen" in
exameneisen. Er schuilt een gevaar in het blijven staan bij vrij vage en
algemene formuleringen ; het verzinnen van een bepaald „etiket" verhel
dert weinig en de verleiding is groot, dat deze etiketten worden gehan
teerd alsof het gefixeerde en gedefinieerde eigenschappen en attributen
zijn ( Guilford 7 8 · ^ 3 ). W a t nodig is, zijn duidelijke operationele definities
van hetgeen men van de academicus in zijn later leven verwacht (Flana
g a n 5 9 ) . De opmerkingen van Travers 1 β 1 · ** hierover zijn waard, dat ze
hier worden weergegeven : De taak al de doeleinden van een bepaald
programma, zelfs als dit van beperkte omvang is, te definiëren, is een
kolossale onderneming die benaderd dient te worden met een groot respect. Faculteiten nemen meestal aan, dat het mogelijk is in de loop van
een academisch jaar alle belangrijke doeleinden van hun programma's
te definiëren. Deze veronderstelling leidt tot het plannen van een immense hoeveelheid werk dat meer tijd vereist dan de faculteit ter beschikking staat. Het resultaat is, dat of het eindrapport van de onderneming
een serie inadequaat gedefinieerde doeleinden bevat of dat het project
als ondoenlijk opgegeven wordt. De „Eight Year Study of the Progressive Education Association" vertegenwoordigt een van de weinige
evalueringsprojecten waarin de doeleinden zorgvuldig werden gedefinieerd
en waarin instrumenten werden gemaakt om te meten in welke mate de
doeleinden verwezenlijkt waren. Het succes van deze onderneming was
grotendeels het gevolg van de ongewone capaciteiten van degenen die het
evaluatie-programma uitwerkten ; het is een teken van wijsheid geweest,
dat zij niet hebben getracht, a l l e doeleinden te definiëren van de dertig
scholen die bij het onderzoek waren betrokken. De omvang van de evaluëring werd beperkt tot enkele doeleinden, die algemeen als belangrijk
werden aanvaard. Deze doeleinden vertegenwoordigden vrij beperkte gedragscategorieën in vergelijking met het totale veld van gedragingen dat
de dertig scholen trachtten te ontwikkelen. Door deze beperking van de
evalueringspoging werd het mogelijk een systematisch en bruikbaar onderzoek te doen. Had men het programma uitgebreid tot een groter aantal
doeleinden, dan zou het, evenals de meeste evaluatie-onderzoeken, een
mislukking geworden zijn, want op dit gebied is het nuttiger een beetje
op een adequate manier te doen, dan te proberen te veel te doen (Smith
en Tyler 1 4 1 ).
Naast het vraagstuk van het uiteindelijke criterium is er nog een ander
moeilijk probleem, namelijk in hoeverre de doeleinden die men zich stelt
bij een academische opleiding, terug te vinden zijn in wat Thorndike
noemt de „intermediate criteria". Het is eigenlijk van minder belang te
weten, hoe iemand beoordeeld wordt aan het einde van een studieperiode
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dan wat hij in feite later presteert in de werkzaamheid waarvoor hij is
opgeleid. „Uiteindelijk interesseert het ons niet hoe iemand beoordeeld
wordt door zijn chefs, maar veel meer op welke wijze hij zich in feite
gedraagt in de moeilijke (crucial) situaties waarvoor hij is opgeleid", zegt
T h o m d i k e 1 B S · 1 2 2 . „The ultimate criterion must always be actual perfor
mance in the activity" ( F l a n a g a n 6 9 · 7 ) . Het is inderdaad een moeilijk
vraagstuk de „intermediate" criteria zo te kiezen, dat ze relevant zijn ten
aanzien van de uiteindelijke criteria. Die relevantie wordt door Bolin 1 0 - 5
omschreven als de hypothetische correlatie tussen „intermediate" en „ulti
mate criteria". Terecht zegt hij, dat die relevantie ook weer een kwestie
van een oordeel is, „it is frankly judgemental in nature".
Over wat er in de praktijk van deze correlatie terecht komt, is men in
de literatuur niet optimistisch, vooral op grond van de ervaringen die men
op dit punt heeft opgedaan in het leger en in de industrie. „Opleidingscriteria bleken beter voorspelbaar te zijn" zegt Ghiselli, 6 8 · 1 6 5 „dan criteria
die een afspiegeling waren van de werkelijke bekwaamheid bij het uit
oefenen van de funktie (job performance). Deze bevindingen wijzen er
op dat de prestatie tijdens de opleiding en de prestatie in het werk o p
zeer verschillende „patterns of ability" betrekking hebben."
De ervaringen bij de Amerikaanse Luchtmacht zijn van overeenkomstige
aard ; het voorspellen van het opleidingsresultaat had men na enkele
jaren vrij redelijk onder de knie, maar de correlaties tussen voorspellers
en de praktijk-resultaten van piloten en navigatiepersoneel waren weinig
bemoedigend. Ook wat de universitaire opleiding betreft is er weinig reden
tot gerustheid. „De relevantie van een academische titel ten opzichte van
het uiteindelijke succes in de een of andere funktie is een zeer ernstig
vraagstuk. Zelfs in juridische, medische en technische beroepen, moet
worden erkend dat de prestaties gedurende de opleiding, en verworven
iudicia als graadmeters van de prestaties, slechts zeer gedeeltelijk aanwij
zingen zijn voor succes in het beroep", ( Thorndike 1 6 5 - 1 β 5 ). De minste illu
sie in dit pessimistische gezelschap koestert Travers 1 * 1 · 1 3 : Men moet wel
bedenken dat zelden kan worden aangetoond, dat de „proximate criteria"
resulteren in beoordelingen die overeenkomen met de beoordelingen welke
de „ultimate criteria" zouden opleveren als ze beschikbaar zouden zijn".
„In het onderwijs kunnen criteria vaak slechts bij wijze van vriendelijk
gebaar als „proximate" worden aangeduid, „since no stroke of imagination
can perceive them to be near to the ultimate criteria".
Deze twee grote obstakels, het in operationele termen definiëren van
de doeleinden en het vertalen van deze „ultimate" in relevante „intermediate" criteria, zijn vraagstukken die strikt genomen buiten de taak
vallen van degene die hulpmiddelen voor de voorspelling er van ontwerpt.
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Maar de wijze waarop en de mate waarin ze worden opgelost, bepaalt
wel de mate waarin doeltreffend kan worden voorspeld. Het criterium
zal verschillen al naargelang de universiteit bijvoorbeeld meer geïnteresseerd is in studenten, die de wetenschap verder brengen of naarmate ze
meer geïnteresseerd is in een breed gefundeerde opleiding voor het uitoefenen van verschillende beroepen. Al naargelang het standpunt verschilt, zal ook de voorspeller een andere methode moeten hanteren.
Voorlopig bestaat de enige praktische mogelijkheid hierin, dat als criterium voor het voorspellen het bestaande doctoraalexamen (of equivalent
daarvan) wordt genomen. Als een bepaalde vorming een vereiste is voor
een bepaald beroep, heeft een succesvol beëindigen van de opleiding een
zekere relevantie ten aanzien van dat beroep. (Dat deze relevantie nog
vele vraagtekens bevat ten aanzien van het uiteindelijke criterium is
boven voldoende uiteengezet).
Neemt men het doctoraalexamen als maatstaf, dan zit daarin een zekere
onbetrouwbaarheid. Dale 3 8 · 1 3 2 meent, dat het onjuist is zonder meer aan
te nemen, dat de beoordelingen aan de universiteit juist zijn. Er schuilt
een zekere mate van „unreliability" in de kwalificaties die door de hoogleraren worden gegeven. De één zal meer constant zijn in de maatstaven
die hij aanlegt dan de ander; sommige vakken, b.v. de exacte vakken, lenen
zich beter tot een duidelijke beoordeling dan andere, b.v. de sociale wetenschappen. Volgens Valentine 1 β 4 en Hartog en Rhodes 8 2 worden de iudicia
betrouwbaarder naarmate iemand verder vordert met de studie. Er is
echter een grote groep wier beoordeling ligt tussen juist voldoende en
niet voldoende ; daar treden de meeste schommelingen in de beoordeling
op. Long en P e r r y 1 0 2 wijzen er eveneens op, dat de wisselvalligheid in
de beoordeling een hinderpaal vormt voor een scherpere voorspelling.
Daarom zijn H u r d 8 1 en McClelland 1 0 7 voorstanders van zo objectief mo
gelijke maatstaven teneinde de schommelingen in de subjectieve beoor
155 151
deling door de hoogleraren te vermijden. Ook T h o r n d i k e ·
acht het
noodzakelijk dat „a satisfactory summary evaluation should be in large
measure based on previous specific evaluations, and the procedures for
combining the specific evaluations should be objective and well defined".
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Toops , Guiler™, R e a d
en W o o d
gingen de correlatie na van
het rangnummer van de student na één jaar hoger onderwijs en zijn rangnummer bij het einde van zijn opleiding. Deze correlatie is ongeveer . 7 5 .
Deze veranderde rang is voor een deel toe te schrijven aan werkelijke
veranderingen in prestatie gedurende de studieperiode, en voor een deel
aan de onbetrouwbaarheid van de waarderingen die door de hoogleraren
werden gegeven.
Eysenck m·23 zegt hierover : als dit juist is en er inderdaad een corre19

latie van . 75 bestaat tussen de rang na één jaar en het eindresultaat,
dan is het waarschijnlijk onmogelijk om welke combinatie dan ook te vinden, die met de studieresultaten beter dan R = . 75 correleert. Dit is
niet juist. De maximale correlatie die men kan bereiken tussen een batterij en het criterium, wanneer de betrouwbaarheid van het criterium . 75
is, is niet .75 doch .87 (zie Thorndike 155 - 105 ). Ondanks deze technische
fout heeft Eysenck in zoverre gelijk, dat de onbetrouwbaarheid van het
criterium inderdaad een grens stelt aan de mogelijkheden tot verbetering
van de voorspellers. Rekening houdend met deze beperkende omstandigheden kan men stellen, dat de betrouwbaarheid van de universitaire
examens voldoende is om deze voorlopig als criterium te kunnen gebruiken.
Ernstiger dan de schommelingen in de beoordelingen is echter de vraag,
of onze examens wel voldoen aan de boven door Thorndike gestelde eis,
dat ze „grotendeels gebaseerd zijn op voorafgaande specifieke evaluaties"
(waaronder hij rekent objectief gescoorde schriftelijke examens, subjectief gescoorde examens en practica, en beoordelingen van verschillende
prestaties in of in verband met colleges en practica (p. 150)). Algemene
„after-the-fact" indrukken, zo zegt hij, zijn berucht vanwege hun onbetrouwbaarheid, en bevooroordeeld door irrelevante factoren zoals algemeen
voorkomen, omgangsvormen en persoonlijke sympathie. Dat illustreert
hij met een voorbeeld van beoordelingen van vliegtuig-gezagvoerders. De
instructeurs beoordeelden de kandidaten op tien verschillende punten en
gaven bij elk punt tevens aan, hoe belangrijk zij dat vonden voor de totale
geschiktheid voor de funktie. Ofschoon „likeableness" steeds onderaan
geplaatst werd wat betreft belangrijkheid, bleek deze toch de hoogste correlatie te hebben met de totale geschiktheidsbeoordelingl
Uiteraard zal het stellen van de vraag, of onze examens voldoende
gebaseerd zijn op „specific evaluation" en of de combinatie van deze evaluaties objectief en „well defined" is emotionele weerstanden oproepen.
Dat is echter geen voldoende reden om de vraag niet te stellen.
In afwachting van criteria die voldoen aan de hierboven geschetste
voorwaarden, is de voorspeller in de gegeven omstandigheden aangewezen op het doctoraal examen of op het equivalent daarvan als maatstaf.
Het moet echter mogelijk zijn, ook bij het ontbreken van meer definitieve
operationeel gedefinieerde eindcriteria, meer inzicht te krijgen in het
„intermediate" criterium. Stern, Stein en Bloom 144 ontwikkelden daarover
de volgende gedachtegang : Instituten worden ontwikkeld om een verscheidenheid van doeleinden en plannen te realiseren. Zijn deze eenmaal
vastgesteld, dan volgen daaruit een aantal voorwaarden, waaraan enkelingen moeten voldoen, indien zij willen worden gekozen om deel uit te
maken van de organisatie en indien ze bij de organisatie willen blijven.
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Daarom moeten de doeleinden van een instituut worden opgehelderd. Dat
kan gebeuren op grond van informatie, gegeven door degenen die sleutelposities in de organisatie innemen. Vaak blijft het doel in vage en abstracte
termen gesteld. Zelfs een duidelijke formulering betekent op zich nog
niet, dat de inhoud van deze formulering mag worden gezien als een
juiste neerslag van de werkelijke eisen die de organisatie stelt. Deze
werkelijke eisen blijken pas uit de praktijken, die in feite het wisselwerkingsproces kenmerken. De taken die de student opgedragen krijgt, de
verhoudingen tussen professoren en studenten, de gedragspatronen die
worden toegestaan of bevorderd, bepalen de werkelijke doeleinden van
een instituut beter dan allerlei verbaliseringen van doeleinden, die misschien wel en misschien niet verwerkelijkt worden. Wanneer slagen of
zakken geheel of gedeeltelijk afhangt van de subjectieve waardering door
de hoogleraren, is het moeilijk een duidelijk criterium te krijgen. In zo'n
geval moet het „frame of reference" van de hoogleraren en van hun implicite doeleinden worden geanalyseerd.
Omdat dit een moeilijke opgave is, valt degene die voorspelt vaak terug
op de inzichten die hij zelf heeft ten aanzien van de aspecten die belangrijk zijn voor het succesvol volbrengen van de opdracht, bijv. het verkopen
van een artikel of het voltooien van een studie.
Men zou, aldus Stem os., kunnen stellen dat geschiktheid voor wetenschappelijk onderzoek inhoudt, dat iemand een bepaalde statistische kennis bezit en in staat is de opzet van een experiment te ontwerpen ; daarnaast, dat hij toetsbare hypothesen moet kunnen ontwikkelen, de resultaten
van een onderzoek kan interpreteren en ze in voor een ander verstaanbare
termen kan weergeven. W i e een combinatie van dergelijke variabelen
geschiktheid voor wetenschappelijk onderzoek noemt, stelt een „standard
of performance". Dat betekent nog niet dat dit een psychologisch criterium
is. Of iemand inderdaad „geschikt" is voor wetenschappelijk onderzoek
wordt beoordeeld door anderen dan de psycholoog en van die anderen
hangt het af, hoe iemand beoordeeld wordt. De beoordelaar kan iemand
zijn, die zelf het monopolie van inventiviteit meent te bezitten ; hij is van
mening, dat andere mensen alleen maar nodig zijn om zijn ideeën uit te
voeren. Een andere beoordelaar is misschien meer geneigd zijn medewerkers te stimuleren met eigen ideeën te komen ; hij ziet zichzelf meer
als stimulerende dan als commanderende of controlerende figuur tegenover de anderen. Mensen die onder één van deze twee figuren moeten
werken zullen een heel verschillende geaardheid moeten vertonen, willen
zij door hun chef als „bekwame onderzoekers" bestempeld worden.
Iemand die zelfstandig denkt en zijn handen vrij wil hebben bij een onderzoek, zal waarschijnlijk bij de eerste chef een slechte beurt maken, niet
21

als gevolg van tekorten in kennis of kunde. De conflicten die er ontstaan
tussen de chef en de betrokkene, zullen mede de kwalificatie bepalen, die
de chef geeft van de „geschiktheid voor onderzoek" van zijn ondergeschikte. Adequate voorspelling van geschiktheid voor wetenschappelijk
onderzoek in deze twee situaties is dus niet mogelijk, tenzij degene die
voorspelt ook rekening heeft gehouden met de verschillende psychologische voorwaarden, die in de twee genoemde situaties een rol spelen. Deze
psychologische voorwaarden die het vervullen van een bepaalde funktie
stelt, vormen een criterium.
De psycholoog kan zijn eigen ideeën hebben over wat „goede" en
„slechte" studenten zijn als hij gaat voorspellen. Op grond daarvan en
met behulp van de literatuur construeert hij tests die hij toepasselijk acht.
Maar als de factoren die hij heeft gekozen in de werkelijke situatie niet
relevant zijn, of wanneer de normen die hij hanteert niet worden gebruikt
door degenen die in feite „beoordelen", is zijn werk nutteloos geweest.
Onverschillig hoe adequaat de ideeën eventueel ook zijn die de psycholoog
zich over een bepaald gedrag gevormd heeft, hij begaat een fout tenzij
hij zich terdege rekenschap geeft van de vraag, of deze determinanten
al of niet vrij kunnen werken in de werkelijke situatie. Hij moet vermijden
zelf waarde-oordelen te ontwikkelen ten aanzien van het criterium. De
waarde-oordelen waarmee degenen die in feite beoordelen werken moeten de voornaamste bron van criteriumgegevens zijn.
Nog één punt dat los staat van het criterium-vraagstuk verdient de aandacht ; het houdt verband met de voorspelbaarheid. Het is aan de universiteiten voorbehouden het doel van de opleiding in operationele termen aan
te duiden, en na te gaan in hoeverre de uiteindelijke doelstelling gerealiseerd wordt in de eisen die bij het afsluitend examen worden gesteld.
De universiteiten staan voor nog een ander vraagstuk, namelijk het verbeteren van de rendementen van de verschillende opleidingen. Men kan
immers stellen, dat enerzijds het percentage geslaagden toeneemt naarmate de voorspeller beter in staat is, aan te geven, welke kandidaten een
vrij zekere mislukking tegemoet gaan (als deze mensen dan ook inderdaad afzien van de studie) ; anderzijds is het verschil in rendement van
verschillende opleidingen — los van enige voorspelling — afhankelijk van
wat Cronbach 3 4 noemt de „different treatments". Men kan zich voorstellen, dat wanneer de student geen zorgen behoeft te hebben over de
benodigde financiële middelen, wanneer hij niet geplaagd wordt door problemen van huisvesting en militaire dienst, wanneer hij goed is voorgelicht over de inhoud van de opleiding die hij wenst te volgen, wanneer
hij bij persoonlijke of studie-moeilijkheden onderweg aanmoediging of
goede raad krijgt, wanneer hij kontakt heeft met zijn hoogleraren, kortom
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wanneer de organisatie van de opleiding zodanig is, dat allerlei storende
invloeden minder betekenis gaan krijgen, dat dan de rendementen zullen
stijgen. Dergelijke veranderingen in de „treatments" hebben weliswaar
geen direkt verband met het criterium, maar zijn wel oorzaak van betere
rendementen. Dat betekent, dat door uitschakeling van allerlei storende
variantie ( die weinig te maken heeft met studiegeschiktheid ) de voorspelbaarheid van het studieresultaat toeneemt.
Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht ging Sillevis na, hoe de studenten
de hoogleraren van hun faculteit zagen. Deze opvattingen werden ter
kennis gebracht van de betrokken hoogleraren en in verschillende gevallen bleek, dat de wijze waarop de hoogleraar zijn relatie met de studenten
beleefde en de wijze waarop de studenten de hoogleraren beleefden uiteenliep. Meer communicatie tussen de partijen zou een van de mogelijkheden zijn om het rendement te verbeteren.
Resumerend kan worden gesteld, dat het criterium-vraagstuk het scharnier is, waarom de voorspelbaarheid van het studieresultaat draait. De
universiteit moet de doeleinden van de opleiding duidelijk aangeven en
expliciteren in hoeverre deze doeleinden terug te vinden zijn in de eisen
welke bij het doctoraalexamen, of equivalent daarvan, gesteld worden.
Eveneens moet tot de taak van de universiteit worden gerekend het streven naar betere rendementen door betere „treatments".
De rol van degene die voorspelt beperkt zich tot het analyseren van
de waardeoordelen, van het „frame of reference", van de hoogleraren. Het
ligt niet op zijn weg, zoals vaak voorkomt, zelf normen voor de studiegeschiktheid op te stellen.
Dat degene die voorspelt daarnaast ook een rol kan spelen in de
„treatments", door middel van een psychologische service-instelling (Rutten 1 3 0 ) die de student over zijn geschiktheid voor de gekozen studie kan
oriënteren, kan in dit verband buiten beschouwing blijven.
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HOOFDSTUK III
Individuele'

of statistische

voorspelling

Het voorspellen van een studieresultaat kan op vele wijzen gebeuren.
De één zal vooral gewicht hechten aan een individueel onderhoud met
de kandidaat, waarin de levensloop en de vroegere studieresultaten ter
sprake komen. De geschiedenis van de kandidaat en de indruk die hij op
de interviewer maakt, worden door deze laatste dan met betrekking tot
al of niet succesvol studeren geïnterpreteerd. Een ander zal in zijn interpretatie behalve deze gegevens ook willen laten meespreken de resultaten
van objectieve onderzoekingen in de vorm van tests. Een derde standpunt
wordt ingenomen door degenen die uitsluitend willen afgaan op objectieve gegevens, met uitsluiting van elk subjectief afwegen van de waarde
van de afzonderlijke gegevens.
De eerste opvatting is in Engeland en in Amerika nog steeds de meest
gangbare. Het resultaat van deze methode is niet bepaald groot. De tweede
wijze van voorspellen lijkt op het eerste gezicht de beste, het is een
middenweg waarbij men zich zowel van subjectieve als van objectieve
middelen bedient om tot een voorspelling te komen. Het derde standpunt
doet wat extreem aan ; sommige psychologen zullen het gevoel hebben
dat hun intuïtie, gesteund door objectieve tests, een beter afgewogen
beslissing waarborgt, dan wanneer de voorspelling alleen op een statistische optelsom berust.
Dale 3 β - 1 2 8 is van oordeel, dat een zorgvuldig afwegen van de resultaten
van iedere kandidaat afzonderlijk een betere voorspelling kan geven dan
de statistische machine. In dezelfde lijn ligt de opmerking van
116
G. A l l p o r t : „slechts de kennis van zijn attitudes, belangstelling en
milieu kan iemands kansen doen blijken, en de voorspelling van een 70 %
statistische predictie opvoeren tot een 100 % zekere individuele voorspel
ling". Datzelfde zegt Víteles 1 7 1 - l ï 4 beknopter : „Het statistische standpunt moet worden aangevuld met het klinische gezichtspunt". In dezelfde
richting gaan de conclusies van Darley et al. 4 1 : tests geven weliswaar
betrouwbare informatie over wie kan worden toegelaten, maar omdat deze
informatie geen volmaakte voorspelling geeft, moeten de resultaten van
de tests samen met andere ter beschikking staande inlichtingen over de
afzonderlijke student worden geïnterpreteerd. Burgess en Cottrell 14 me24

nen, dat de statistische methode, die alleen werkt met gemiddelden en
met waarschijnlijkheden, ongeschikt is als methode zodra het gaat over
„dynamic combinations of behavior". De statistische predictie is volgens
hen maar zeer beperkt toepasbaar, terwijl de validiteit van een voorspelling op grond van een „case study" veel groter is. Dat de standpunten
in dezen vaak meer op sentiment dan op experiment berusten, werd gedemonstreerd door een onderzoek van Dale 38. Eerst haalt hij onderzoekingen aan, waarin o.a. de schattingen van leraren en de opinies van schoolhoofden weinig waarde voor de voorspelling van studieresultaten blijken
te hebben (p. 125 en 132) ; daarnaast vermeldt hij exacte hulpmiddelen,
die in de door hem aangehaalde onderzoekingen van waarde zijn gebleken (p. 125, 128, 131 ) ; het geheel resulteert in de opmerking : „a careful
consideration of each individual result could give a better prognosis than
the statistical machine" (p. 128), „omdat deze laatste noodgedwongen
allerlei relevante gegevens die zich niet lenen tot statistische bewerking,
weglaat" (p. 137).
Anderen zijn van mening, dat de intelligentie van de kandidaat en de
met tests „meetbare" grootheden niet de enige belangrijke factoren zijn
die een succesvolle of mislukte studie bepalen, maar dat het veel meer
temperaments- en karakterfactoren zijn, die bij het uiteindelijk resultaat
van de studie de doorslag geven. In deze opvatting steekt zeker iets waars.
Meestal wordt daaraan echter toegevoegd, dat daarom een interview
met de kandidaat of een andere vorm van persoonlijkheidsonderzoek beter
is dan een voorspelling op grond van louter objectieve gegevens. Het zal
daarom nodig zijn na te gaan, of het op het ogenblik mogelijk is, via een
interview of via personality-tests gegevens te verkrijgen, die voor de voorspelling van het al dan niet succesvol verloop van de studie relevant zijn.
Lange tijd heeft men aan de superioriteit van het interview en aan de
individuele diagnose geloof gehecht vanwege hun zogenaamde „faith
validity" om met Kelly en Fiske te spreken. Voordat er vergelijkende
onderzoekingen werden gedaan leek het „duidelijk", dat een psycholoog
beter dan de „statistische machine" voorspellen kon. Een artikel van Serbin 134 over deze materie geeft wellicht enige opheldering : Degenen die
de statistische methode verwerpen en daarvoor in de plaats de „klinische"
(als men dit woord niet wil misverstaan) voorspelling stellen, doen ook
voorspellingen op waarschijnlijkheidsgronden, maar op een informele,
subjectieve en ongecontroleerde manier ; zo niet dan verrichten zij „purely
verbal manipulations" die niet te verifiëren zijn en naar magie rieken.
Tegenover degenen die een voorspelling-uitsluitend-op-waarschijnlijkheidsgronden verwerpen, merkt hij op, dat iedereen afgaat op waarschijnlijkheidsnoties ; iemand die een brief post, doet dat omdat hij het waar3
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schijnlijk acht dat deze brief zijn bestemming zal bereiken. Hetzelfde doet
de „klinische" psycholoog als hij iemand vóór zich heeft die volgens de
statistische machine 70 % kans heeft om met goed gevolg te studeren,
maar van wie blijkt dat hij een baan heeft en veel drinkt. Deze laatste
gegevens doen hem zeggen dat de kansen van die man minder zijn dan
70 % ; hij doet dit op waarschijnlijkheidsgronden : veel mensen met een
baan zijn mislukt in hun studie, en veel mensen die aan de drank waren
eveneens. Beide soorten van voorspelling, de „klinische" even goed als de
statistische, werken met waarschijnlijkheid (Reichenbach 1 2 4 ). De „klinische" voorspeller kan allerlei factoren in zijn voorspelling betrekken, de
gezondheidstoestand, de activiteiten buiten studietijd, de omstandigheid
dat de kandidaat verkering heeft en dat deze situatie hem veel tijd kost,
enz. ; dergelijke factoren zal hij misschien bij het afwegen van zijn voorspelling verwerken.
Het overzicht van Harris™, waarin de waarde van de meest uiteenlopende factoren voor de studie-prognose werd nagegaan, toont aan, zoals
Sarbin laconiek opmerkt 134 ' ^14, dat de meeste van deze factoren niets aan
de reële predictie toevoegen. Anders gezegd, het gevaar bestaat dat degene die voorspelt in zijn overwegingen factoren betrekt en in zijn voorspelling positief of negatief afweegt, die bij proefondervindelijk onderzoek
kunnen blijken met het werkelijke gunstige of ongunstige verloop van de
studie geen verband te hebben, Sarbin 134 citeert in deze context de opmerking van Thorndike 1 M : „de bekwame impressionistische beoordelaar
van mensen reageert op de samenhang tussen de feiten en vat in zijn
schatting samen de afweging der afzonderlijke feiten in het licht van de
andere. Het is een veel voorkomende mythe dat de bekwame mensenkenner goed oordeelt door een of ander „mystery of divination", een of
andere mysterieuze waarzeggerij. Dat is natuurlijk onzin. Hij oordeelt
goed omdat hij minder fouten dan een ander maakt bij het waarnemen of
bij het afwegen van de feiten". Het is dus niet onmogelijk dat er mensen
zijn die intuïtief het studieresultaat goed kunnen voorspellen, maar het
gevaar is groot dat met het zogenaamde intuïtieve inzicht aan allerlei factoren een bepaalde belangrijkheid wordt toegekend, terwijl die factoren
bij systematisch onderzoek geen enkele betekenis blijken te hebben voor
het feitelijke verloop van de studie. Dit afgaan op „impressionistische"
noties moet als een noodregeling worden gezien, die dient te worden
opgeheven met behulp van empirisch onderzoek (follow up, statistische
analyse, etc. ). Sarbin vermeldt vervolgens twee eigen studies 1 3 2 · 1 3 3 waarin
de „clinical" predictie van het verloop van latere universitaire studie wordt
vergeleken met predicties gegeven op grond van regressie-vergelijkingen.
De „clinical" predictie werd gegeven aan de hand van aptitude- en
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achievement tests, personality- en interest tests, gegevens over de levens
loop en van een interview. De resultaten waren als volgt:
„clinical" predictie

statistische predictie

Studieresultaat
Geslaagd
Gezakt

succes
75
13

mislukking
35
39

succes
75
13

mislukking
26
48

Sarbin heeft van deze gegevens de Chi-kwadraat berekend om te zien
of de verschillen toevallig zijn. De Chi-kwadraat was 5,63, dus Ρ (één
vrijheidsgraad) . 0 2 . De verschillen zijn dus hoogst waarschijnlijk geen
toeval. De conclusie van Sarbin 1S4 , dat de predictie van latere studieresultaten beter is wanneer ze volgens de statistische methode wordt gedaan,
is dan ook gerechtvaardigd.
Sarbin 1 3 4 · 2 2 0 vermeldt enkele studies ten aanzien van de prognose van
schizophrenie-patiënten en de prognose over het gunstige of ongunstige
resultaat van voorwaardelijke invrijheidsstelling van wetsovertreders.
In de meest uiteenlopende situaties bleek de statistische methode de
beste resultaten te geven.
De opinie van enkele schrijvers, dat de predictie moet worden gegeven
in de vorm van „alles of niets" behoeft nog enig commentaar. Dit idee
wordt bij Burgess en Cottrell 1 4 · s a als volgt geformuleerd : statistische
voorspellingen mogen dan wel geldig zijn voor gemiddelden en voor een
aangegeven waarschijnlijkheid dat resultaten binnen vastgestelde grenzen
zullen vallen, ze zijn echter niet meer dan benaderingen. Sarbin 1 3 4 · 2 2 1
merkt hierover op : „Bij afwezigheid van objectieve gegevens over grotere
aantallen gevallen, gaan de schrijvers voort met hun geloof uit te spreken
in „case studies" waarin aan dynamische factoren gestalte wordt gegeven. „These are said to be exact". De kern van de zaak — zegt Sarbin —
die over het hoofd wordt gezien is, dat de resultaten van alle meten slechts
benaderingen zijn. Psychologen die tests gebruiken verwachten niet meer
dan benaderende resultaten. Bridgeman 12 aanhalend, zegt hij, dat het een
gevolg is van het benaderend karakter van alle meten, dat geen empirische wetenschap in staat is exacte verklaringen te geven (o.e. p. 34).
Sarbin besluit met de o.i. juiste opmerking : De twee verschillende interpretaties van „waarschijnlijkheid (klinische en statistische)" zijn in wezen dezelfde, het zijn beide frekwentie-interpretaties. Alle zinvolle voorspelling is gebaseerd op formele of informele statistische manipulaties.
In dit verband mag het overzicht van Meehl 1 1 0 niet onvermeld blijven.
Dit heeft niet speciaal betrekking op de selektie voor hoger onderwijs.
Hoewel de argumentatie niet altijd ter zake is, is het als overzicht van de
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vergelijking van de klinische en statistische voorspellingsmethoden zeer
goed. Het boek is zo bekend dat uitvoerige bespreking er van niet nodig
is. Volstaan wordt met de slotzin van het boek, die interessant is omdat
die afkomstig is van een clinicus : „Always, we might as well face it, the
shadow of the statistician hovers in the background ; always the actuary
will have the final word" (p. 138).
Ook in het proefschrift van Van der Giessen 72 wordt uitvoerig op dit
algemene vraagstuk ingegaan. In het volgende zullen we ons beperken tot
de bespreking er van in de selektie voor het hoger onderwijs.
Chauncey en Frederiksen ^ wijzen er op, dat men in twijfelgevallen
vaak geneigd is zijn toevlucht te nemen tot aanbevelingen van vroegere
leraren, interviews en andere gegevens, en dat men deze dan gaat
„wegen" om zodoende tot een positieve of negatieve beslissing te kunnen
komen. Het introduceren van subjectieve wegingen heeft meestal een verslechtering in plaats van een verbetering van de voorspelling tot gevolg
(p. 95). Cureton 3 8 concludeert dat het tot dusverre gedane onderzoek
aantoont, dat de statistische methode van combineren van factoren weliswaar verre van volmaakt is, maar duidelijk in het voordeel ligt, in vergelijking met het „informed judgement" van één enkele persoon (p. 780).
Cowles en Hubbard 2 8 vergeleken de waarde van objectieve vragen uit
achievement tests met „essay-tests" over medische onderwerpen. De
waardering van deze laatste geschiedde subjectief. Het verschil in correlatie tussen deze twee met latere resultaten (iudicia van de „medical
school") was statistisch significant in het voordeel van de objectieve tests.
Zij merken op, dat de tests nog een ander voordeel hebben : doordat
criterium en scores vastgelegd kunnen worden, is het mogelijk via statistische analyses revisies uit te voeren en betere tests te maken. Die mogelijkheid is niet aanwezig bij de essay-tests.
№ 12β
Eysenck ·
vermeldt een experiment waarbij de twee methodes wer
den vergeleken. Daarbij bleek dat de gegevens van de middelbare school
opleiding en van het toelatingsexamen vrij goed het uiteindelijke studie
resultaat voorspelden. Het interview verminderde de nauwkeurigheid van
de voorspelling vergeleken met de voorspellingen uitsluitend gebaseerd op
de objectieve gegevens. Verder verdient in dit verband vermelding het
88
boek van Horst, Wallin en Guttman . In het kort is de gedachtegang
de volgende : 1. Er dient een criterium bepaald te worden ( in dit geval een
artsexamen of doctoraalexamen), 2. Vastgesteld moet worden welke fac
toren (milieu, capaciteiten, persoonlijke eigenschappen etc.) van invloed
kunnen zijn om het criterium te voorspellen, 3. De factoren met prognos
tische waarde moeten in een combinatie bijeengebracht worden. Van deze
combinatie wordt de correlatie met het criterium bepaald, 4. De regressie28

vergelijking moet op minstens één nieuwe groep worden geprobeerd.
(Horst legt terecht een sterke nadruk op dit punt. Ten onrechte wordt
vaak de multiple correlatie-coëfficiënt aangezien voor de validiteitscoëfficiënt van de batterij ). 5. Als de proef op een nieuwe groep gunstig verloopt, kan de batterij worden toegepast in de praktische selektie-situatie.
Een individueel geval van succes of mislukking, dat afwijkt van de (statistische) prognose, is bron van nieuwe inzichten en uitgangspunt voor
hypothesen, die dan weer in een systematisch experiment op een groep
dienen te worden bewezen of weerlegd. In de praktijk zal het vaak moeilijk zijn om dergelijke hypothetische aanknopingspunten om te zetten in
een kritisch experiment, maar het is de enige manier om het al dan niet
van betekenis zijn, of meetbaar zijn, van „nieuwe" factoren na te gaan.
De aangehaalde vergelijkende onderzoekingen tussen „clinical" en statistische selektie zijn vermeld zonder enig aprioristisch oordeel vóór of
tegen een bepaalde methode. Onderzoekingen waarin de „clinical" methode van selekteren in feite beter bleek te zijn, zijn ons niet bekend. Het
éne geval dat Meehl 1 1 0 vermeldt, waarin de klinische methode beter zou
zijn geweest, is volgens McNemar ten onrechte ten gunste van die methode
geklasseerd. (McNemar's argument wordt bij Van der Giessen 72' β 1 weer
gegeven ).
Samenvattend kan worden gesteld, dat voorlopig de statistische predic
tie de beste papieren heeft. Vóór dat men zich in de verschillende methoden van voorspellen verdiept, is men geneigd met Mountford op te merken
„At first I was rather inclined to think that the ability to select students
was something more connected with Divine grace than with any consciously applied technique" 114 . De bespreking van dit punt moge worden
besloten met de repliek van W a r b u r t o n 1 7 3 ' β : „In fact somewhat compli
cated techniques are required".
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HOOFDSTUK IV

EEN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
Gebaseerd op de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde gedachtengang
is een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid het studieresultaat te voorspellen met een test-procedure, die bij de N . V . Philips' Gloeilampenfabrieken wordt gebruikt bij de selektie van pupillen voor het Philips van
der Willigenfonds.*
Het hier gerapporteerde onderzoek heeft alleen betrekking op de hoger
onderwijs-kandidaten.
De gang van zaken is de volgende : Wanneer een kandidaat zich aanmeldt, stelt de beheerder-sekretaris zich op de hoogte van de rapportcijfers
die de kandidaat heeft behaald op de middelbare school. Hij informeert
bij de direkteur of de rector van de school naar diens oordeel ten aanzien
van de geschiktheid van de kandidaat voor de gekozen studierichting.
Hij vraagt advies aan de psychologische afdeling van het bedrijf ten aanzien van de studie-prognose. Hij heeft een onderhoud met de kandidaat.
O p grond van die gegevens doet hij aan zijn mede-beheerders het voorstel
de kandidaat al of niet te accepteren. De vergadering van beheerders
neemt dan de beslissing.
De gegevens
Het ingestelde onderzoek heeft betrekking op alle kandidaten, die een
aanvrage bij genoemd fonds hebben ingediend in de periode 1945 tot en
met 1952. Door de beperktheid van de geldelijke middelen die het fonds
in het begin van die periode — in tegenstelling tot latere jaren — ter
beschikking stonden was het in sommige jaren niet mogelijk alle geschikte kandidaten te accepteren ; men nam dan de — volgens de ter
beschikking staande informatie — „besten". In sommige gevallen werd
een afgewezen kandidaat later, bij gebleken goede studieresultaten,
alsnog aangenomen. Ook kwam het voor, dat aangenomen kandidaten
na een of meer mislukkingen niet als pupil werden bestendigd. In
de genoemde periode werd bovendien de functie van beheerder-sekre* Dit Fonds werd gesticht door Dr. Ir. G. Philips en zijn echtgenote, met het doel
financiële steun te verlenen aan personeelsleden, die hun kinderen na de lagere school
een of andere vorm van voortgezet onderwijs wensen te laten volgen.

30

taris achtereenvolgens door twee verschillende personen bekleed. Aangezien deze funktionaris een belangrijke plaats inneemt in de selektieprocedure, zoals boven is beschreven, kan deze verandering van invloed
zijn geweest op de selektienormen.
Van de aangenomenen is een uitgebreide studiegeschiedenis aanwezig;
de pupil is verplicht één of tweemaal per jaar aan de beheerder-sekretaris
verslag uit te brengen over het verloop van zijn studie. Van degenen die
afgewezen zijn is de eventuele studiegeschiedenis bij de beheerders van
het fonds niet bekend.
In eerste instantie werden 130 van de 204 aanvragers als pupil aangenomen. Onder de hierboven beschreven wisselende omstandigheden en
storende invloeden zouden de conclusies op losse schroeven komen te
staan indien het onderzoek beperkt was tot de aangenomen kandidaten,
hoewel alleen van deze de volledige gegevens ter beschikking stonden.
Daarom werd geprobeerd van de 74 afgewezenen alsnog de verdere
levens- en eventuele studiegeschiedenis te achterhalen. In 72 gevallen had
deze poging succes. Deze personen werden mondeling geïnterviewd over
hun eventuele studiegeschiedenis ; indien dit niet goed mogelijk was (enkele kandidaten zaten in Mexico en Australië) werd schriftelijk een aantal vragen gesteld over eventuele studie en het verloop daarvan. De medewerking van de betrokkenen was bijna zonder uitzondering zeer goed.
Hoewel 202 van de 204 kandidaten konden worden opgespoord, is het
aantal dat bij het onderzoek werd verwerkt kleiner. Van de 130 aangenomenen overleed één kandidaat tijdens de studie ; één vertrok tijdens de
studie naar het buitenland, en van 14 kandidaten is op het ogenblik de
studie nog niet zo ver gevorderd dat er objectief een criterium-score kan
worden vastgesteld. Van de 130 zijn er dus 114 in het onderzoek opgenomen. W a t betreft de afgewezenen is de toestand als volgt : van de 74
waren er 2 niet op te sporen, 2 werden beroepsmilitair, 5 hebben een
betrekking aanvaard zonder verdere studie, 9 hebben onderwijs gevolgd
dat in dit onderzoek niet klasseerbaar is (toneelschool, H.T.S., analist,
N. O. etc. ), 3 zijn wel studerende, maar de studie is nog niet zo ver
gevorderd dat een criterium-score kan worden vastgesteld. Van de 74 zijn
er dus 53 in dit onderzoek betrokken. V a n de 202 bekende aanvragers
gingen er in totaal 184 studeren. Omdat van 17 studerenden nog geen
objectieve criterium-score kan worden vastgesteld, is in het onderzoek
gewerkt met 114 + 53 • = 167 gevallen.
De door de psychologische afdeling gebruikte middelen bestaan uit een
schriftelijk onderzoek en een mondeling onderhoud. Bij dit laatste wordt
eventueel een aantal individuele proeven afgenomen. De schriftelijke proeven omvatten een viertal groepen die men voorlopig (in afwachting van
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een factoranalyse) zou kunnen etiketteren met concentratie- en tempoproeven (twee verschillende scoringen van de Bourdon, woordcorrectie,
vergelijkingen en cijferen), een tweedelige geheugenproef, een viertal
meer verbaal getinte intelligentieproeven (gezond verstand, analogie,
tekstaanvullingen en opdrachten), plus een vijftal meer mathematisch
getinte proeven ( getallen reeksen, functies, balkenproef, figuurreeksen en
tekeningen onthouden).
Deze 15 proeven zijn indertijd ontwikkeld en voor deze categorie van
normen voorzien door Dr. J. Luning Prak. Het zijn proeven met een
duidelijk „speed'-element. Doordat elke kandidaat de proeven slechts
éénmaal heeft gemaakt, zijn geen reliability-berekeningen mogelijk, de
split-half methode is niet te gebruiken vanwege de „speed"-factor, en
voor test-retest ontbreken de gegevens.
Naast de gegevens van de tests zijn bij de analyse nog opgenomen : de
geboortedatum van de kandidaat, welke vorm van M. O. hij gevolgd
heeft, schoolcijfers van het eindexamen M. O., aantal doublures, oordeel
van rector of direkteur M. O. omtrent studiegeschiktheid, beginjaar van
de academische studie, studierichting, advies van de psychologische afdeling, beslissing van het fonds.
Deze gegevens worden geconfronteerd met de resultaten die de kandidaat heeft behaald bij de studie. Al of niet succesvolle studie vormt het
criterium. Omdat het studieresultaat in wezen een continue variabele is
zou een samendrukking tot twee categorieën, + en —, een verarming van
de analyse-mogelijkheden betekenen. Daarom zijn a priori een aantal
categorieën opgesteld waarin het studie-resultaat wordt ondergebracht.
Deze categorieën berusten op de kwaliteit van de studieprestatie en op
de duur van de studie. Z e werden als volgt geformuleerd :
A. Tentamens worden met zeer goede resultaten, examens altijd of
meestal met lof afgelegd. De studie wordt voltooid in de tijdstermijn
genoemd in het officiële programma van de gekozen studierichting.
B. Het studieverloop is vlot, de kandidaat is niet of slechts enkele malen
gezakt voor een tentamen, of éénmaal voor een examen, terwijl de duur
van de studie het officiële programma met niet meer dan twee jaar overschrijdt.
C. De kandidaat bereikt het doctoraal wel, maar slechts na enige malen
gezakt te zijn voor tentamens of examens, de duur van de studie overschrijdt het programma met niet meer dan vier jaar.
D. De kandidaat bereikt het doctoraal, maar na zeer veel gezakt te zijn
voor tentamens en examens ; de studietijd overschrijdt het programma
met vijf of meer jaren.
E. De kandidaat beëindigt de studie zonder het doctoraal te hebben
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bereikt, wel het kandidaats, na zeer vaak gezakt te zijn en na ruime overschrijding van de officiële tijdsduur.
F. Studie gestaakt, geen kandidaats examen kunnen bereiken, ondanks
vele malen zakken voor tentamens en/of propädeutische examens.
Men zou er over kunnen twisten of de afstanden tussen de verschillende categorieën even groot zijn ; de gekozen omschrijvingen betekenen
in elk geval constateerbare en klasseerbare verschillen.
De klassering is als volgt gebeurd : de categorieën zijn van te voren om ·
schreven. De gedetailleerde studiegeschiedenis van iedere kandidaat werd
vastgelegd ; hierbij werden als feiten genoteerd de begindatum der studie,
de datum van tentamens en examens, de cijfers van tentamens en examens (voorzover mogelijk), de eventuele verandering van studierichting,
onderbreking of vertraging wegens militaire dienst, opname in ziekenhuis,
afwezigheid hoogleraren, werkstudentschap e.d. Deze geschiedenis werd
daarna geklasseerd in de categorieën A tot en met F. Hierna werd de
klassering verricht door een andere psycholoog, die uitsluitend de studiegeschiedenis en de criteriumomschrijvingen tot zijn beschikking had. In б
gevallen werd een verschil geconstateerd. Dit geringe aantal is te dan
ken aan de exacte formulering van geschiedenis en criterium. In 4 gevallen
was dit verschil op te lossen : 2 gevallen werden afgevoerd naar de groep
„definitieve klassering (nog) niet mogelijk". N a deze klassering bleven
de volgende aantallen over :
Rechten
Letteren (talen, theologie, sociologie, psychologie)
Economie
Medicijnen
Wis- en natuurkunde
Technische Hogeschool

12
11
17
26
41
60
167

De resultaten
De analyse werd stapsgewijze uitgevoerd omdat bij een dergelijk groot
aantal factoren het rekenwerk anders al spoedig buitensporige afmetingen
aanneemt.
Vanwege de aantallen zijn geen berekeningen gemaakt voor de afzon
derlijke faculteiten. Er werden twee series berekeningen gemaakt : voor
de totale groep ( A ) , voor de groep wis- en natuurkunde + Delft (B),
respectievelijk 167 en 101 gevallen.
De eerste stap bestond in het nagaan van de gemiddelden en spreidin33

gen van de afzonderlijke factoren. Immers, mocht blijken dat een proef
geen redelijke spreiding geeft, dan heeft het weinig zin deze bij verdere
analyse mee te nemen, tenzij iets eigenaardigs (b.v. een bimodale curve)
wordt aangetroffen. W a t de tests betreft waren de resultaten als volgt :
1. Bourdon I (tempo en concentratieproef ). Het gemiddelde van groep
A was 331,3, de sigma 73.2, de range 400.*
Deze proef blijkt een uitstekende spreiding en een normale verdeling
te geven. Voor groep В is het gemiddelde 329,7, de sigma 68.5. Ook voor
deze groep vertoont de proef een normale spreiding.
2. Bourdon II. (een andere vorm van de voorgaande proef). Voor
groep A was het gemiddelde 156.8, de sigma 28.4, en de range 140. Deze
proef vertoont een normale verdeling. Hetzelfde geldt voor groep В
waarbij de cijfers zijn: gemiddelde 156.7, sigma 28.5 en de range 140.
3. Woordcorrecííe (tempo en concentratieproef). Voor groep A is
het gemiddelde 95.3, de sigma 16.05 en de range 70. De frekwentieverdeling is niet helemaal normaal, de sigma is te groot. Dat wordt veroorzaakt door te veel hoge scores ; de test is iets te kort of de tijd die voor
de proef gegeven wordt is te lang. De verdeling is echter niet van dien
aard dat men op grond van deze tekortkoming deze test bij verdere
analyse zou willen laten vervallen. Bij groep В is het gemiddelde 95.0,
de sigma is 16.5, de range 71. Ook hier is de sigma iets te groot om
dezelfde reden als in groep A.
4. Vergelijkingen (tempo en concentratieproef). Zeer normale sprei
ding van de scores. Groep A heeft een gemiddelde van 36.7 en een sigma
6.6 bij een range van 30. De proef geeft een normale verdeling. Hetzelfde
geldt voor groep В waar het gemiddelde 36.6 is, en de sigma 6.7 bij een
range van 31.
5. Geheugenproef. Zowel bij groep A als bij groep В vinden we een
normale frekwentieverdeling. Bij groep A is het gemiddelde 38.4 en de
sigma is 7.4 bij een range van 37. Groep В ligt iets hoger, het gemiddelde
is 39.1, de sigma is 6.5 bij een range van 34, maar het verschil met groep
A is niet significant.
6. Cijferproef (tempo en concentratieproef). Bij groep A is het gemid
delde 30.9, de sigma is 5.8 en de range is 34. De verdeling is vrij normaal,
maar de frekwentiecurve is een beetje leptokurtotisch. Misschien is de
toegestane tijd bij deze proef wat te kort ; het zou ook kunnen zijn dat
er een onregelmatige stijging in moeilijkheid is van de afzonderlijke op
gaven van deze proef. Groep В heeft een gemiddelde van 30.8 en een
* Volgens Guilford 7 8 - 1 0 * zijn er verschillende manieren om na te gaan of een ver
deling normaal is. Beide, range: sigma, en de frekwenties binnen M ± 1,2 en 3 sigma
werden nagegaan.
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sigma 6.0 bij een range van 31. Hier is de verdeling bijna volkomen
regelmatig.
7. Gezond-verstand proef (verbale intelligentieproef). Zowel bij groep
A als bij groep В is de spreiding iets te groot en de frekwentieverdeling
is enigszins negatief-scheef. Bij groep A is het gemiddelde 18.5, de sigma
3.7 en de range 16. De proef is misschien iets te gemakkelijk op het hogeronderwijs-niveau, ofwel is de tijdslimiet te ruim gesteld. Afgezien van de
lichte scheefheid is de verdeling goed bruikbaar. Voor groep В is het
gemiddelde 18.7, de sigma 3.6 bij een range van 15.
8. Analogieproef (verbale intelligentieproef). Bij beide groepen is de
sigma te groot en beide verdelingen zijn enigszins negatief-scheef, maar
de afwijkingen zijn niet ernstig. De proef is zeker te gebruiken voor ver
der onderzoek. De gemiddelden zijn respectievelijk 39.2 en 39.7, de sig
ma's 6.0 en 5.8, de range is in beide gevallen 27.
9. Tekstaanvulling
(verbale intelligentieproef). Bij groep A is het ge
middelde 35.9, de sigma is 8.1 bij een range van 41. Deze proef heeft een
uitstekende spreiding en de verdeling is volkomen normaal. Bij groep В
zijn de cijfers : gemiddelde 36.0, sigma 8.3. Ook hier is de verdeling goed.
10. Opdrachtenproef (verbale intelligentieproef). De verdeling is licht
negatief scheef. Deze proef geeft een bijna normale verdeling met een uit
schieter in de hoogste scores. Groep A heeft een gemiddelde van 70.7
en een sigma van 12.5 bij een range van 53. Bij groep В is de frekwentie
verdeling nauwelijks te onderscheiden van een normale verdeling. Het
gemiddelde van deze groep is 70.5 en de sigma is 10.9. De range is de
zelfde als in groep A.
11. Getallenreeksen
(wiskundige intelligentieproef). Beide groepen
hebben een zeer regelmatige frekwentieverdeling. Groep A heeft een ge
middelde van 22.4, een sigma van 3.6. De range is 19. Groep В ligt iets
hoger, het gemiddelde is 23.0 en de sigma is 3.5, maar het verschil is niet
significant.
12. Functies (wiskundige intelligentieproef). Een normale verdeling en
een goede spreiding vinden we bij beide groepen, de gemiddelden zijn
respectievelijk 24.1 en 24.5, de sigma's en de range bij beide 3.0 en 16.
13. Balkenproef (wiskundige intelligentieproef). Deze proef geeft een
volkomen normale en regelmatige verdeling bij beide groepen. Het ge
middelde bij groep A is 25.0, de sigma is 5.2 en de range is 27. Bij groep
В respectievelijk 25.4, 4.9 en 26.
14. Figurenreeksen (wiskundige intelligentieproef). Groep A vertoont
een uitstekende, regelmatige frekwentieverdeling met een gemiddelde van
21.8, een sigma van 3.9 bij een range van 20. Groep В geeft eveneens een
regelmatige curve met een gemiddelde van 22.4 ; de sigma is 3.3 en de
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range 16. Een wat gedrungener curve dan bij groep A, maar geen opval
lende afwijkingen.
15. Tekeningen onthouden (visueel geheugen proef). De verdeling is
sterk negatief scheef. Groep A heeft een gemiddelde 21.8, de sigma is
2.56 bij een range H . Voor groep В zijn de cijfers respectievelijk 22.5,
2,05 en 10. De proef is waarschijnlijk te kort of te gemakkelijk, want de
scores hopen zich op aan de bovenkant van het scorebereik. Het is de
vraag of deze proef enige waarde heeft voor het voorspellen.
Overziet men het geheel, dan kan worden vastgesteld dat Dr. Luning
Prak er indertijd goed in geslaagd is, misschien met uitzondering van de
laatste proef, deze tests te ijken voor het hoger onderwijs niveau. Hij
heeft niet de (veelgemaakte) fout begaan een willekeurige collectie tests
te nemen zonder zich te vergewissen of de scores een regelmatige verdeling
geven voor het niveau dat men wil onderzoeken.
De tweede stap van het onderzoek bestond in het nagaan van de cor
relaties tussen de scores behaald in de afzonderlijke tests en de criteriumscores. Eveneens voor de totale groep en voor de B-groep afzonderlijk. De
resultaten waren als volgt :
correlatie met criterium
test

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

totale groep
N = 167
.15
.09
.02
.05
.03
.16
.21
.24
.20
.21
.35
.31
.01
.05
.12

In de totale groep is
5 %
In de B-groep is r
5 %

В
N=101
.07
.02
.03
.04
— .01
.20
.19
.21
.22
.23
.34
.37
— .01
.03
.02

г = .15 significant op
niveau.
= . 19 significant op
niveau.

Daarnaast werd nagegaan de correlaties van de andere, hoger ge
noemde, factoren met het criterium :
36

factor
leeftijd bij aanvang studie
H.B.S. of Gymnasium opleiding
gemiddelde cijfer talen M. O. *
gemiddelde cijfer wiskunde M. O. **
aantal doublures M. O.
oordeel dir. of rector M. O.
beginjaar hogere studie
advies psychologische afdeling

correlatie met criterium
А

В

— .06
—
29
29
20
35
01
45

— .08
—
.34
.41
— .23
.42
.00
.43

* Gebruikt werd het gemiddelde van de cijfers voor Nederlands, Duits, Engels en Frans
(eventueel + Grieks en Latijn) behaald op het eindexamen van de middelbare school.
" Gebruikt werd voor de H.B.S.-B kandidaten het gemiddelde van de cijfers voor algebra,
goniometrie, stereometrie, beschrijvende meetkunde, natuurkunde, scheikunde en mechanica ;
bij Gymnasium-A algbra en stereometrie en bij Gymoasium-B algebra, goniometrie, stereo
metrie, analytische meetkunde, natuurkunde en scheikunde.

Het had weinig zin de correlaties te berekenen voor de afzonderlijke
faculteiten of studierichtingen ; daarvoor waren de aantallen te klein. Bij
40 gevallen is immers een r = . 30 nodig, wil men een significantie
niveau van 5 % bereiken.
Op dit punt van het onderzoek moest voor verdere bewerking een keuze
gemaakt worden uit de bovengenoemde variabelen.
In eerste instantie zou men die variabelen kunnen schrappen, die geen
of slechts geringe correlatie met het criterium hebben. Hieraan zijn echter
twee gevaren verbonden. In de eerste plaats zou kunnen blijken, dat een
bepaalde test weliswaar geen correlatie vertoont met het criterium, maar
dat deze test hoog correleert met een andere test die wel een correlatie
met het criterium vertoont.*
Daarom is met een aantal steekproeven onderzocht of er bij de variabe
len, die laag of niet met het criterium correleren, misschien één of meer
potentiële suppressor-variabelen zouden zijn. Dit bleek niet het geval te
zijn ; niet alleen waren de criterium-correlaties laag, maar ook waren de
inter-correlaties met tests, die wel criterium-correlaties vertoonden, zeer
laag. Daarom kan veilig worden aangenomen, dat zich geen suppressorvariabelen bevinden onder de tests die voor verdere analyse uitgeschakeld zijn.
In de tweede plaats zou een correlatie met het criterium in de orde van
. 00 mogelijk zijn bij kromlijnige verbanden tussen tests en criterium, zoals
men bijvoorbeeld vindt bij het correleren van test-scores met de chronologische leeftijd. Omdat een normale verdeling in de frekwenties van de
beide variabelen die gecorreleerd worden, voldoende grond is voor het
* Over deze zogenaamde suppressoren of suppression-variabelen wordt in hoofdstuk V I gesproken. Zie ook Guilford 7 8 en T h o m d i k e 1 6 5 .
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vaststellen van een lineair verband (Guilford · ) kan, — omdat alle
gebruikte tests en het criterium aan deze voorwaarde voldoen — , worden
gesteld, dat kromlijnige verbanden bij de gebruikte tests praktisch uit
gesloten zijn.
N a onderzoek van de zo juist genoemde mogelijkheden zijn de vol
gende variabelen voor verdere bewerking geschrapt : de tests no. 2, 3, 4,
5, 13 en 14, de leeftijd bij aanvang van de studie, de opleidingsrichting
en het beginjaar van de hogere studie. Geen van deze variabelen ver
toont een voldoende correlatie met het criterium, terwijl de beide zo juist
TABEL A *
Intercorrelaties en criterium-correlaties (totale groep)
1

2

·

—.01

1

doublures

2
3
-4

bourdon I
cijferen
gezond verstand

5
6
7
S
9
10
11
12
13

analogie
tekst aanvullen
opdrachten
functies
getallenreeksen
tek. onthouden
wiskunde-cijfer
talen-cijfer
oordeel psych.

14

studieresultaat

3

4

—M

.00

.41
«

.29
.25
·

e

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

,10 —.10 —.08 —.07 —.25 —.04 —.29 —.17 —.26 —.20
.07
.06
.15
.38
.12
.31
.26
.18
.09
Jl
.16
.05
.27
.16
.26
.13
.37
.15
.45 —.03
.22
.13
.21
.49
.35
.46
.16
.03 —.03
.29
• .35 .43 .15 .35 .19 .15 .26 .40 .24
.15
.34
.47
.20
• .38 .26 .09 —.01
• .24 .41 .06 —.06 .14 .43 .21
• .35 .28 .26 .11 .48 .31
• .26 .26 .23 .47 .35
• .32 .13 .25 .12
.29
.32
.58
t
• .34 .29
• .45
Φ

* Voor de berekening van deze tabel ben ik grote dank verschuldigd aan de heren K. L. Koffeman
en Ir. B. D . H. Tellegen van het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips, die de zondvloed
van getallen op elektronische wijze wisten in te dammen.

TABEL В
Intercorrelaties en criterium-correlaties (wis- en natuurkunde + Delft)
1 2

2
3
4
5
6
7
β
9
10
11
12
13
H
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bourdon I
cijferen
gezond verstand
analogie
tekst aanvullen
opdrachten
functies
getallenreeksen
tek. onthouden
wiskundecijfer
tal encij fer
oordeel psych.
studieresultaat

·

3

4

.38
·

.35
.05
·

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-.14 —.12 —.31 —.14 —.28 —.13 —.36 —.23 —.34 —.23
.05
.31 —.01
.12
.07
.38
.25
.25
.18
.36
.14
.22
.40
.09
.21
.16
.20
.34
.39
.28
.52
.38
.43
.11
.10 —.01
.08
.13
.20
.19
.12
.11
.36
.21
.45
.49
.35
.07
.15
a
• .44 .33 .28 .05 .31 .31 .43 .22
• .57 .48 .20 .13 .21 .46 .23
• .55 .27 .35 .09 .52 .37
• .18 .32 .34 .34 J4
.02
.04
.21
.03
a
• .39 .55 .41
• .24 .34
• .43

genoemde mogelijkheden (suppressor variabele en kromlijnigheid) eveneens uitgeschakeld konden worden. Enkele minder belovende tests, no. 1
en 15 zijn voorzichtigheidshalve wel geaccepteerd voor verdere bewerking.
Zoals in hoofdstuk V I zal worden uiteengezet, is het niet alleen nodig
te weten hoe groot de correlaties tussen de variabelen en het criterium
zijn, maar voor het combineren van variabelen is het nodig de intercorrelaties van de verschillende factoren te weten.
In de voorgaande tabellen zijn de intercorrelaties van de overgebleven
variabelen evenals de correlaties met het criterium opgenomen.
De correlatie-coëfficiënten in de voorgaande tabellen zijn Pearsoncorrelaties. Praktisch alle variabelen vertoonden een normale verdeling.
Het normaal of bijna normaal-zijn van beide verdelingen die gecorreleerd
worden, is vanzelf voldoende om een lineair verband te krijgen (Guilford 7 8 · 3 1 4 ). Daarom zijn geen eta's berekend ; de Fisher-test voor lineariteit kon eveneens achterwege blijven.
Uit deze intercorrelaties zijn met de methode van Doolittle de verschillende beta-weights berekend, waarmee de variabelen gewogen moeten
worden om een optimale combinatie van voorspellers te krijgen. De resultaten van deze berekening zijn als volgt :
TABEL С
variabele
Doublures
Bourdon-I
Cijferen
Gezond Verstand
Analogie
Tekst aanvullen
Opdrachten
Functies
Getallen reeksen
Tekeningen onthouden
Talencijfer
Wiskunde-cijfer

beta-gewicht
totale groep

B-groep

-.08
.02
-.02
.12
.06
.00
-.03
.19
.17
-.06
.17
.13

-.12
-.12
.11
.21
.14
-.05
-.26
.35
.10
-.07
.19
.15

Hieruit kan dan tenslotte de multiple correlatie van de combinatie met
het criterium worden berekend. Voor de totale groep: R 2 ^ ^ , ,
=
_ .08 X —.20 + .02 X .15 + - . 0 2 X .16 + .12 X .21 + .06 X .24 +
.00 X .20 + - . 0 3 X .21 + .19 X .31 + .17 X .35 + - . 0 6 X .12 +
.17 X .29 + .13 X .29 = 0,2473.
Daaruit volgt R, 2_^ , 3 = 0,497.
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Voor de B-groep :
R ' u ^ . , , = - . 1 2 X -.23 + - . 1 2 X .07 + .11 X .20 + .21 X .19 +
.14'x".21 + - . 0 5 X .22 + - . 2 6 X .23 + .35 X .37 + .10 X .34 +
- . 0 7 X .02 + .19 X .34 + .15 X .41 = .3279.
Daaruit volgt R , 2 _ 13 = 0.573.
Men zou kunnen veronderstellen (zie hoofdstuk V I ) , dat met veel
minder factoren kan worden volstaan.
Daarom zijn bovenstaande berekeningen opnieuw uitgevoerd, ditmaal
niet met de complete serie variabelen, maar met de helft. Genomen werden voor de A- en B-groep de volgende variabelen : aantal doublures,
drie tests, namelijk Opdrachten, Functies en Getallen reeksen, en de gemiddelde cijfers voor talen en wiskunde.
Voor deze groep werd, eveneens met de methode van Doolittle, de
beta-weights en de multiple correlaties berekend. De resultaten waren
als volgt.
TABEL D
beta--gewicht
variabele

Doublures
Opdrachten
Functies
Getallen reeksen
Talen-cijfer
Wiskunde-cijfer

totale groep

B-groep

-.07
.07
.19
.17
.17
.13

-.07
-.04
.26
.06
.20
.20

Daaruit resulteren de volgende multiple correlaties : Voor de totale
groep: R 2 1 2 3 4 5 6 7 = - . 0 7 X - . 2 0 + .07 X .21 + .19 X .31 + .166 X
.35 + .166'X .29 + .13 X .29 = .2321
R,2^7

=.482.

Voor de B-groep : R 2 1 2 3 4 5 6 7 = —07 X - . 2 3 + - . 0 4 X .23 + .26
X .37 + .06 X .34 + .20 X .34 + .20 X .34 + .20 X .41 = .2735.
R 1 2 ^ 7 = .523.
Bij het zien van deze getallen is men geneigd Guilford gelijk te geven,
waar hij zegt, dat het werken met meer dan vier of vijf variabelen zelden
veel oplevert. Nog meer helt men daartoe over, als men bedenkt dat deze
coëfficiënten optima zijn en dat ze bij cross-validering lager worden. Hoevéél lager zij worden kan alleen worden bepaald door de gevonden gewichten op de scores van een nieuwe groep gevallen toe te passen. In de
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literatuur treft men vaak een formule aan, waarmee men de te verwachten
daling van de correlatie-coëfficiënten zou kunnen benaderen. Het is de
shrinkage-formule van Wherry 1 4 3 : R c 2 = 1 — (1-R 2 ). ( —^— ), waarin
N —m
R c de „gekrompen" correlatie-coëfficiënt voorstelt, N het aantal gevallen
en ш het aantal variabelen, dat gebruikt is voor de bepaling van de mul
tiple correlatie.
Passen we deze formule toe op de gevonden coëfficiënten, dan vinden we:
TABEL E
berekend
Totaal 12 variabelen
Totaal 6 variabelen

В groep 12 variabelen
В groep 6 variabelen

.497
.482
.573
.523

„gekrompen"
.434
.451

.486
.477

Men zou zeggen, dat het weinig voordeel oplevert 12 variabelen te ge
bruiken, als met 6 variabelen ongeveer hetzelfde resultaat bereikt wordt ;
als men de „gekrompen" coëfficiënten ziet, wordt deze indruk nog
versterkt.
Thorndike 1 β 8 · 2 ( > 4 heeft de fout in deze gedachtengang aangegeven. Zijn
redenering is de volgende : Bij de berekeningen voor 6 variabelen is er
een systematische selektie geweest. W e zijn uitgegaan van de hele bat
terij en hebben daarna de variabelen met de grootste regressie-gewichten
er uitgelicht. Dit proces van opeenvolgende keuze buit ten volle de kans
fluctuaties uit in de validiteiten en intercorrelaties in de steekproef. De
test die het meest valide is in een bepaalde steekproef, is dat gedeeltelijk
door zijn werkelijke validiteit, maar ook gedeeltelijk omdat deze test in
deze steekproef toevallig een grote positieve afwijking had van zijn wer
kelijke validiteit in de totale populatie. Zodoende hebben de tests, die we
als eerste kozen een tendentie naar positieve afwijkingen (van de werke
lijke validiteit in de totale populatie) in de genomen steekproef; de tests
die we als laatste kozen, tenderen naar negatieve afwijkingen. De ogen
schijnlijke validiteit van de eerste tests is aanzienlijk ge-inflateerd ; de
bijdrage van de laatste wordt scherp geminimaliseerd. De formule van
Wherry is daarom niet toepasbaar als variabelen via een systematische
manier worden bijeengebracht. Hoe kleiner het aantal variabelen is dat
men selekteert voor een weging, des te groter premie wordt er geplaatst
op toevallige gunstige schommelingen in de uitgekozen en gewogen varia
belen. Daarom kan men van te voren verwachten, dat de multiple corre
latie die verkregen is door weging van slechts enkele uitgezochte varia<
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beien uit de batterij, een aanzienlijke „krimping" zal vertonen, die belangrijk groter is dan wanneer de regressiegewichten gebaseerd zijn op alle
variabelen. Dit is juist het tegenovergestelde van de situatie die zich voordoet bij Wherry's krimpformule, waar bij toename van m, het aantal variabelen, de correlatie-coëfficiënt kleiner wordt. Thorndike kent geen exacte
formulering om de grootte van de „krimping" uit te drukken die men
kan verwachten als een bepaald aantal tests uit een batterij wordt geselekteerd. Er is geen formule bekend om dit effect met enige nauwkeurigheid
te schatten. De enige oplossing die Thorndike aan de hand kan doen, is
een cross-validering uit te voeren om te zien hoe effectief de diverse tests
blijken te zijn. Op die manier kan men dan ook op een afdoende wijze
vaststellen, hoeveel en welke variabelen men uiteindelijk aanhoudt.
Deze gedachtengang, het niet willen leunen op toevallige gunstige
validiteiten en intercorrelaties in onze steekproef, die bij cross-validering
aanzienlijker zullen dalen dan een weging op grond van alle significante
variabelen, is de reden waarom wordt voorgesteld voorlopig de regressievergelijking met twaalf variabelen te gebruiken. Over een aantal jaren
kan dan blijken, of er zonder bezwaar een aantal variabelen verwijderd
kan worden en welke dat zijn. Het zou onjuist zijn op dit moment de
keuze te doen.
Betekenis

voor de praktijk

Welke betekenis hebben de gevonden resultaten voor de praktijk ? Om
daarvan een duidelijk beeld te krijgen volgt een korte schets van de toestand in de onderzochte jaren.
1. Van de 167 personen waarop het onderzoek betrekking had, zijn er
114 door het fonds aangenomen, of 68,3 %.
2. De studieresultaten van de door het fonds aangenomen en afgewezen kandidaten was als volgt :
TABEL F
Studieresultaat Totaal
,. . £ .
beslissing fonds
Totaal
n

+

+

-

78
-_
98

36
,.,
69

114
,-,
167

Het rendement van het fonds in de onderzochte jaargangen was dus
78/114 = 6 8 , 4 % .
De beslissing van het fonds bleek juist te zijn in 111/167 = 6 6 , 5 %
van de gevallen.
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3. De prognose van de psychologische afdeling werd geconfronteerd
met de studieresultaten.
TABEL G *
Studieresultaat

Prognose psych, afd.

+
—

Totaal

Totaal

+

-

85
8

44
19

129
27

93

63

156

* Van 11 kandidaten is geen psychologisch rapport aanwezig of
het is van dien aard dat het zich beperkt tot een persoonsbeschrijving en geen prognose geeft ten aanzien van de afloop van de
studie.

De voorspelling van de psychologische afdeling was juist in 104/156 =
66,7 % van de gevallen.
4. De overeenkomst tussen het percentage treffers van fonds en psychologische afdeling is bijna volledig. Het zou kunnen, dat dit veroorzaakt
wordt doordat het fonds zich altijd aan de prognose van de psychologische afdeling houdt. Dat is echter niet het geval. In feite lagen de verhoudingen als volgt :
TABEL H (in aantallen)
Prognose psycholoog in procent slagingskans
Beslissing fonds

+
—

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
2 2 3 4 6 8 36 19 22 7 1
5 2 6 3
10 5 8 4 2
1 —

Totaal
110
46
156

Uit dit overzicht blijkt, dat de beslissing van het fonds en de prognose
van de psychologische afdeling in 115 van de 156 gevallen overeenkwamen, dat is in 73,7 % van de gevallen. Dat er desondanks een bijna gelijk
percentage treffers door beide instanties bereikt werd, wordt begrijpelijk
uit het volgende overzicht * ( in aantallen ) :
TABEL I *
F+P+

Resultaat studie :

+
—

72
27

F+P—

4
7

F—P-f-

13
17

F—P—

4
12

* F + P + betekent : fonds neemt de kandidaat aan en psycholoog
accepteert de kandidaat en psycholoog adviseert negatief, enz.

F+

F—

2
2

3
4

Fonds Psych

98
69

93
63

167

156

adviseert posttief ; F + P — ,

fondi
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Verschillen fonds en psychologische afdeling van mening, dan boekt
het fonds 21 treffers en de psychologische afdeling 20. Bij de 11 gevallen
waarin het fonds zelfstandig besliste, is het rendement ongunstiger : 6 van
de 11 beslissingen zijn treffers of 54,5 %. Deze gang van zaken verklaart,
waarom de uiteindelijke percentages treffers voor beide ongeveer gelijk
liggen, ondanks het feit, dat beide partijen in 41 gevallen een verschillende
opvatting hadden.
5. Bij de gegeven verhoudingen, de aanname door het fonds van 68,3 %
van de kandidaten (zie 1.), een correlatie tussen de prognose door de
psycholoog en het eindresultaat van ± .45, en een slagingspercentage
voor een ongeselekteerde groep studenten van ± 57 % is het interessant
te zien, in hoeverre de gevonden percentages geslaagden zijn terug te vinden in de reeds eerder genoemde tabellen van Taylor en Russell 152 . Substitueert men de juist genoemde getallen in de tabellen van Taylor en
Russell, dan komt men, via interpolatie, uit op een percentage geslaagden
na selektie van ± 67 %. Omdat het aantal missers van fonds en psychologische afdeling ( in de gevallen waarin de fondsbeslissing en advies psychologische afdeling van elkaar afweken), elkaar praktisch opheffen,
komt de berekende 67 % vrijwel overeen met de in de praktijk gevonden
rendementen, 66,5 % en 66,7 %. Aangezien uit de voorgaande berekeningen blijkt dat de psychologische afdeling bij betere afweging van de verschillende variabelen een hogere correlatie met het eindresultaat zou hebben bereikt, kunnen we in het onderzoek de gevonden multiple correlatiecoëfficiënten opnieuw substitueren in de tabellen van Taylor en Russell.
Bij gelijkblijvende selektie voor het fonds ( 68,3 % van de kandidaten
worden aangenomen) en bij gelijkblijvend rendement zonder selektie
( ± 57 % ) zou volgens de tabellen van Taylor en Russell het percentage
juiste voorspellingen door de psychologische afdeling gestegen zijn van
66.7 tot ± 79 %, aangenomen dat de psychologische afdeling uitsluitend
voorspelde op grond van een regressievergelijking, zonder daarbij (eventueel positief of negatief werkende) factoren als interview of persoonlijke indruk in rekening te brengen.
W a t het advies van de psychologische afdeling betreft zou de zaak als
volgt veranderen :
TABEL J
Vroegere weging
Studieresultaat Totaal
Psych. Afd.
Totaal
44

+
—

+

—

44
19

129
27

93

63

156

85
8

TABEL К
Nieuwe weging
Studieresultaat Totaal
Psych. Afd.

+

+

Totaal

-

86
7

26
37

112
44

93

63

156

6. Doordat een nieuwe index, de multiple correlatie-coëfficiënt, uit de
berekeningen naar voren is gekomen, gaat een ander interessant aspect
spreken, namelijk de mogelijkheid om eventueel a priori vast te stellen
welk percentage geslaagden men wil bereiken. Omdat het percentage van
de studenten, die zonder enige selektie gaan studeren ten naaste bij bekend is (zie hoofdstuk I) en de multiple correlatie-coëfficiënt ongeveer
55 bedraagt, kan men via de tabellen van Taylor en Russell bepalen, hoeveel procent van de kandidaten die met deze procedure worden geselekteerd, bij een bepaalde mate van selektie, de eindstreep zullen bereiken.
Een voorbeeld kan de gang van zaken illustreren : Stel het percentage
geslaagden zonder selektie op 55 % en de multiple R = .55, dan is :
TABEL L
Bi] selectie der beste :

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70% 80 % 90 % 95 %

a P r g r r S d d a e t n e n b l J *> %
Percentage afgewezenen
dat geslaagd zou zijn
indien aangenomen

85 % 80 % 77

% 74 % 70% 66 % 63 % 59 % 57 %

46 % 38 % 31 % 24 % 18 % 13 % 9 %

5% 2%

1 %

Hiermee heeft men als het ware een thermostaat in de hand die naar
eigen inzicht kan worden gebruikt. Zijn bijvoorbeeld de financiële middelen betrekkelijk ruim en wil men zo min mogelijk geschikte kandidaten
de pas afsnijden (voorzover dat afhangt van degene die de financiële
steun verleent), dan wijst men bijvoorbeeld niet meer dan 10 % van de
aanvragers af. Het resultaat is dan dat 59 % (tegen 55 % zonder selektie) de eindstreep bereikt. Zijn de beschikbare middelen slechts toereikend
voor de helft van alle kandidaten, dan stijgt het percentage geslaagden
van 5 5 % tot 7 4 % , waarbij dan 1 8 % capabele kandidaten worden afgewezen.
7. Hoewel het buiten het kader van het hier beschreven onderzoek
valt, moet nog een opmerking gemaakt worden over de tabellen A en B.
Deze tabellen zijn het uitgangspunt voor een nieuwe fase van onderzoek.
Het is namelijk mogelijk via factor analyse te achterhalen, welke factoren
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in variabelen en criterium de gemeenschappelijke variantie bepalen. Uit
een dergelijke analyse volgen dan aanwijzingen in welke richting zo efficiënt mogelijk verder gewerkt kan worden ter verbetering van de voorspellingswaarde van de batterij.
De gevonden coëfficiënten wettigen de verwachting, dat door verbetering van de bestaande methoden het niveau van de resultaten in Amerika
en Engeland (die men gemiddeld op R = .65 mag stellen) over een tijd
ook in ons land bereikt kan worden *.
Uiteraard zal dit nog veel onderzoek vergen.
* Wat een dergelijke coëfficiënt practisch betekent zal in hoofdstuk VI ter sprake
komen.
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DEEL II
VERANTWOORDING EN SAMENVATTING

INLEIDING
Het gedane onderzoek doet een aantal vragen rijzen. Waarom is het
onderzoek beperkt gebleven tot de capaciteitenkant ? Waarom zijn factoren bij de voorspelling betrokken, die buiten het gebied van de psychologische hulpmiddelen liggen ? Zijn er geen betere combinaties van
voorspellers mogelijk dan de in het onderzoek gebruikte? Men kan deze
vragen samenvatten in een algemene vraag : Welke mogelijkheden zijn
er op het ogenblik met betrekking tot het voorspellen van het studieresultaat ?
De twee volgende hoofdstukken geven een overzicht van de huidige
stand van zaken ten aanzien van de voorspelbaarheid. Ze vormen tegelijkertijd een verantwoording van het gedane onderzoek.
Het slothoofdstuk geeft een samenvatting van het totale vraagstuk der
voorspelbaarheid.
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HOOFDSTUK V
DE AFZONDERLIJKE VOORSPELLERS
Welke bijdragen kunnen psychologische hulpmiddelen op het ogenblik
leveren tot het voorspellen van het studieresultaat ? De bedoelde psycho
logische middelen kunnen los van andere factoren, die van invloed zijn
op een gunstig of ongunstig studieresultaat worden beschouwd. Om echter
de plaats en de waarde van de psychologische middelen te kunnen af'
palen ten opzichte van deze andere ter zake doende factoren, behoren ze
in het totaalbeeld van de mogelijke voorspellingsmogelijkheden te worden
gezien. Daarom zullen in dit hoofdstuk naast de psychologische voorspel
lers ook factoren die min of meer buiten dit terrein liggen worden
besproken.
De literatuur op dit terrein is zeer omvangrijk. Een volledige bespreking
zou een afzonderlijk boek vergen. Een drastische beperking van het over
zicht is daarom geboden. Dit moge geen bezwaar vormen, te meer omdat
er goede overzichten en samenvattingen zijn, sommige van vrij recente
datum, o.a. van Cain, Michaelis en E u r i c h i e , Crawford en Burnham 3 2 ,
Durf linger 4 T , Eysenck 6 4 , Garrett " , H a r r i s т е , Segel 1 3 7 , en Stuit et a l . 1 4 8 .
Behalve de resultaten van deze samenvattingen wordt hieronder weinig
literatuur van vóór 1949 vermeld. De volgorde waarin ze worden besproken is bepaald naar het belang dat aan de factoren — afzonderlijk beschouwd — voor de voorspelling toekomt.
A.

Schoolprestaties

Het onderzoek van de laatste dertig jaar wijst uit, dat de kwaliteit van
de middelbare school-prestaties nog steeds de beste voorspeller is, hoewel het verschil in waarde met de gegevens van de beste beschikbare intelligentie-tests gering is.
De kwaliteit van het werk op de middelbare school wordt op verschillende manieren aangeduid. De gemiddelde cijfers over de laatste schooljaren kunnen worden vergeleken met de resultaten van de universitaire
studie. Het gemiddelde cijfer kan betrekking hebben op alle vakken of
alleen op de examenvakken of op enkele vakken (talen, wiskunde). Ook
kan op grond van de schoolprestaties een rangorde worden opgesteld. De
rangnummers kunnen voor verdere statistische bewerking via centielen in
standaard-scores worden vertaald.
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De onderzoekingen die met deze gegevens werden verricht kunnen
worden ondergebracht in twee groepen.
1. De gemiddelde schoolcijfers. In Nederland is hun voorspellende
waarde tot nu toe weinig systematisch nagegaan ; het meeste onderzoek
daarover is afkomstig uit Amerika en Engeland. De onderzoekingen vertonen een bonte verscheidenheid. De grootte van de onderzochte groepen
schommelt tussen de 50 en de 2000 personen ; elke auteur berekent op
zijn eigen manier een gemiddeld cijfer ; verschillende universiteiten en
„Colleges" hebben hun eigen maatstaf bij het toekennen van iudicia bij
examens ; de kwaliteit van de gevolgde middelbare scholen loopt uiteen.
Ondanks al deze verschillen vertonen de gevonden correlaties over het
geheel genomen grote overeenkomst, hoewel er enkele uitschieters bij zijn,
naar boven en naar beneden.
Het overzicht van Scates 138 , dat betrekking heeft op 1707 gevallen,
vermeldt na één jaar „College" een correlatie tussen gemiddeld cijfer der
middelbare school en gemiddeld iudicium in College van .61 (In het vervolg zal dit worden aangeduid met: r = .61). Symonds 1 6 1 geeft een
samenvatting van 28 onderzoeken, gedaan vóór 1929, met een gemiddelde
correlatie г = .47.*
Bij de samenvatting van Symonds moet worden aangetekend, dat het
onjuist is correlatie-coëfficiënten bij elkaar op te tellen en de verkregen
som te delen door het aantal coëfficiënten (Guilford 7 8 ). De correlatiecoëfficiënten behoren te worden uitgedrukt in Fisher's z-coëfficiënten
nadat daarvan het gemiddelde is berekend, moet deze gemiddelde ζ weer
in een correlatie-coëfficiënt worden omgezet.**
Eenzelfde opmerking moet worden gemaakt bij de samenvatting van
Douglass 4 4 , die 67 onderzoeken bijeenbracht, met een gemiddelde r = .54.
Crawford en Bumham 3 1 vermelden bij 3277 gevallen een г = .57, na
één jaar. Het overzicht van Travers ^ 8 omvat vele en veelsoortige onderzoeken ; van alle factoren, ieder apart genomen, bleek de gemiddelde
schoolprestatie de beste voorspeller te zijn. In hetzelfde jaar verscheen de
uitgebreide samenvatting van Garrett β β , die eveneens zeer uiteenlopende
factoren bespreekt. Over het geheel genomen was de hoogste correlatie
die tussen gemiddeld schoolcijfer en studieresultaat. Garrett vermeldt 32
* Aan het einde van hoofdstuk VI zullen deze coëfficiënten in „praktische" termen
worden vertaald.
** Op dit punt heerst geen eenstemmigheid in de literatuur. Het is hier niet de plaats
om daar op in te gaan. Het staat echter wel vast dat van de coëfficiënten alleen een
gemiddelde mag worden genomen, als ze elk betrekking hebben op aselecte steekproeven uit eenzelfde populatie of indien het verschil tussen de rekenkundig bepaalde gemiddelde r en de gemiddelde г berekend via Fisher ζ in vergelijking met de standaardfout
van r gering is. Aan geen van deze voorwaarden is bij Symonds voldaan.
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afzonderlijke coëfficiënten met een mediaan r = .56. Bij Cain, Michaelis
en E u r i c h 1 θ lazen wij het resumé van Segel 137 , met een mediaan r = .55
tussen College resultaat en gemiddeld schoolcijfer.
2. Niet alleen de gemiddelde cijfers, ook de rangnummers die de leerlingen hadden in de eindexamenklas van de middelbare school, zijn het
voorwerp van onderzoek geweest ( een dergelijke aanduiding wordt in het
buitenland gewoonlijk, in Nederland zelden, op de cijferlijst vermeld). Het
overzicht van Crawford en Burnham* 1 geeft, na één jaar een r = .57
tussen rangnummer en iudicium. Garrett geeft een overzicht van een 29-tal
coëfficiënten met een mediaan r = .55. Voor een aantal universiteiten en
colleges, grote en kleine, van uiteenlopende kwaliteit, over de Verenigde
Staten verspreid, hebben Frederiksen en Schrader 6 2 o.a. de validiteit
van het rangnummer in de middelbare school ten aanzien van de voorspelling van later studie-succes berekend. Bij 22 groepen mannelijke studenten was de mediaan correlatie tussen deze variabelen, na één jaar, .57.
De meningen lopen uiteen wat betreft de vraag welke van de twee, gemiddeld cijfer of rangnummer, de voorkeur verdient. Clark 2 3 vond dat
het gemiddelde cijfer in doorsnee een iets hogere correlatie (.10 hoger)
opleverde dan het rangnummer. De correlatie tussen rangnummer en het
gemiddelde cijfer was .768. In zijn conclusie 2 3 ™ zegt hij echter, dat zijn
gegevens geen aanwijzing geven voor een overtuigende superioriteit van
één van deze twee factoren.
Chauncey en Frederiksen 22 zijn uitgesproken voorstanders van het
rangnummer als predictor. Als argumenten voeren zij aan de grote verschillen tussen de scholen in het geven van punten, eventueel door de
verschillende leraren aan eenzelfde school, het sterk uiteenlopen der normen voor voldoende en onvoldoende van school tot school ( gemakkelijke
en moeilijke scholen). Sommige scholen zijn van een hoger, andere van
een lager niveau dan de rest van de scholen in het land, zodat nummer 1
van een zwakke school niet meer is dan een éénoog in het land der blinden. Volgens de auteurs is het rangnummer een stabieler index gebleken
dan het gemiddelde cijfer. Op grond van welke cijfers moet het rangnummer worden bepaald ? Dient men er alle vakken in te betrekken, alleen
de examenvakken, alleen de vakken van de speciale richting waarin men
verder studeert, of nog een andere combinatie? In de literatuur is deze
vraag enkele malen onderzocht. Patterson 1 1 β en V a u g h a n 1 β β vonden geen
aanwijzing volgens welke de examenvakken een significant betere prog
nose opleverden dan de andere vakken. Ook G a r r e t t β β 1 2 8 zegt dat de
prestaties in één vak of in een groep van vakken wel enige correlatie vertoont met latere studie, maar dat geen enkel vak en geen groep van vakken, wat belangrijkheid voor deze correlatie betreft, sterk naar voren
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springt. Vakken waarin niet geëxamineerd wordt vindt hij even belangrijk voor de prognose. Ondanks de genoemde moeilijkheden, aldus Chauncey en Frederiksen ** is het rangnummer meestal de beste predictor met
in doorsnee een correlatie van .55 met latere studieresultaten (p. 88).
In 1936 werd bij het onderzoek van de „Scottish Council for Research
in Education" 182 gebruik gemaakt van het gemiddelde eindexamencijfer.
Correlaties worden niet vermeld ; wel wordt de differentiatie van het einexamen aangegeven als volgt: Van 43 kandidaten met een goed eindexamen slaagden er later 28 cum laude, terwijl er 5 met de studie ophielden ( i = 88 % rendement) ; van de middelmatige groep van 62 man
slaagden er 2 cum laude en mislukten er 21 ( = 66 % rendement). In
1948 verscheen een mededeling van deze Council 183 waarin de correlaties
nagegaan zijn tussen cijfers voor bepaalde vakken op de middelbare
school en de universitaire examens na het eerste jaar ( de zogenaamde „First
Ordinary Examinations"; ze komen overeen met de First Year Finals
in Engeland). De correlatie voor Engels was .42, voor Latijn .53, voor
Frans .59 (o.e. pag. 319). Het onderzoek van Williams 1 7 8 vindt in afzonderlijke vakken vrij hoge correlaties tussen de eindexamencijfers van middelbare scholen en examencijfers na één jaar universiteit ; 30 van de 68
berekende coëfficiënten waren kleiner dan driemaal de waarschijnlijke
fout. Sanders 1 3 1 vermeldt in zijn onderzoek dat de correlatie tussen eindexamencijfers en de examens na het eerste jaar ligt tussen .50 en .65, met
als meest waarschijnlijke waarde .55. Volgens deze onderzoeker wordt de
prognostische waarde groter, wanneer de schoolcijfers, die geen verband
hebben met de richting waarin men gaat studeren, bij het vaststellen van
een gemiddeld cijfer buiten beschouwing blijven.
N a hetgeen werd opgemerkt door Patterson en Vaughan is het duidelijk, dat over de vraag of het gemiddelde van alle vakken dan wel slechts
van een groep van vakken moet worden bepaald, de acten nog niet gesloten zijn. Williams 1 1 8 maakt een opmerking over de middelmatige hoogte
van de correlatie-coëfficiënten. Zij wijst erop dat een betrekkelijk groot
aantal studenten voor het eindexamen slaagt na in één der hoogste klassen of op het eindexamen eens of meermalen gezakt te zijn ; bij een
tweede, succesvolle poging hebben zij soms een fraaie cijferlijst. Later
blijken zij echter te mislukken ; dat vertroebelt de correlatie die er is tussen schoolcijfers en later succes. Deze groep, die na één of meer doublures een eindexamen met succes aflegt, ware bij de voorspelling op grond
van gemiddelde schoolcijfers (137, 138 o.e.) buiten beschouwing te laten.
Dale 38 die een aantal studies samenvat, concludeert dat de gemiddelde
schoolprestatie van alle factoren die tot de voorspelling van het studieresultaat bijdragen, weliswaar de beste predictor is, maar dat de eind52

examenresultaten niet adequaat zijn voor de selektie van de middenmoot
en dat waarschijnlijk in de toekomst, bij uitbreiding van het middelbaar
onderwijs, deze inadequaatheid nog scherper in het licht zal treden. Tenslotte waarschuwt Warburton 1 T S tegen het gevaar dat men te veel waarde
hecht aan het eindexamenresultaat. De samenhang tussen de kwaliteit
van het eindexamen en de kwaliteit van het werk dat iemand aan een
universiteit levert, is verre van ideaal ; een middelmatig eindexamen betekent lang niet altijd een middelmatige universitaire loopbaan en een
goed eindexamen is geen garantie voor een goed doctoraal.
Zo is momenteel in grote lijnen de stand van zaken wat betreft de selektie van kandidaten voor de universiteit op grond van de middelbare
schoolprestaties. Een duidelijk overwicht van de methode van het gemiddelde examencijfer op de methode van het toekennen van een rangnummer voor de voorspelling is er niet. Men is het er grotendeels over eens,
dat het succesvol beëindigen van een middelbare school de beste voorspeller is van het studieresultaat aan universiteit of hogeschool. Even
grote eenstemmigheid is er over de vraag, of men uitsluitend met deze
vorm van selektie kan volstaan : het diploma of het gemiddelde cijfer of
het rangnummer op zich genomen is een te wankele basis voor de selektie. In ons land bewijst het „natuur-experiment" (de toelating van iedereen die in het bezit is van een diploma), hoe zeer deze vorm van selektie
te kort schiet. De opmerking van Williams is belangrijk genoeg om daaraan in ons land ook aandacht te besteden. Nagegaan moet worden hoe
de kansen op latere succesvolle studie van degenen, die met één of meer
doublures het eindexamen behaald hebben, zich verhouden tot de kansen
van degenen die gedurende de middelbare opleiding geen steek hebben
laten vallen.
B.

Prestatietests

De tweede plaats in de rij van voorspellers wordt ingenomen door de
prestatietests. Een vijftal zal in het kort de revue passeren. Voor de beschrijving van vorm en inhoud van de afzonderlijke tests en voor de technische gegevens wordt verwezen naar de „Mental Measurement Yearв 1β
books" van Büros 1 .
1. Bekwaamheidstests (General achievement tests).
De „achievement tests" toetsen de aanwezigheid van feitelijke kennis
en de vaardigheid in het hanteren en toepassen van verworven kennis
(b.v. het interpreteren van wetenschappelijke of literaire teksten). Soms,
b.v. bij de „Iowa Content Examinations", ligt de nadruk op de verworven
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feitelijkheden, soms (b.v. bij de „United States Armed Forces Institute
Tests of General Educational Development" — verder te noemen U S A F I G E D ) ligt de klemtoon op het interpreteren van teksten. De „Iowa tests
of Educational Development" nemen in dat opzicht een middenpositie in.
Conrad 2T noemt de U S A F I - G E D een mengsel van opgaven voor verbale
intelligentie, voor algemene ontwikkeling en van vragen omtrent de aanwezigheid van specifieke feitenkennis. Een nauwgezette aanduiding van
wat precies een achievement test is, valt moeilijk te geven, omdat bij
iedere achievement test de klemtoon anders ligt.
Het feit dat deze vorm van onderzoek niet precies onder één noemer te
vangen is, heeft aan beide zijden van de Oceaan een zekere kopschuwheid ten aanzien van deze tests doen ontstaan. Verschillende critici, vooral
de statistische puristen, vallen er over, dat deze tests statistisch niet
geheel volgens de geijkte paden te bewerken zijn, en betitelen ze als
„stamppottests", waarmee natuurlijk niets over hun praktische waarde gezegd is. Gezien de resultaten in Amerika en, sedert de laatste tijd ook in
Engeland, verdient het aanbeveling met tests te experimenteren om te
achterhalen of, en hoe, deze vorm van onderzoek hier kan worden gebruikt. In Amerika en Engeland nemen ze de tweede plaats in bij de middelen waarop de voorspelling van latere studieresultaten wordt gebaseerd. Dat blijkt uit het volgende overzicht van enige onderzoekingen over
de waarde van de achievement tests.
Crawford ** vond met deze tests na één jaar College een correlatie van
.64. Weaver 1 7 4 vond na één jaar College op twee groepen respectievelijk
r = .52 en r = .57. Met de „Iowa Content Examinations", vond men na
één semester een correlatie r = .47. Segel 137 brengt een groot aantal onderzoeken met achievement tests bijeen met een mediaan correlatie-coëfficiënt r = .545. Learned en Wood 1 0 0 onderzochten in de Pennsylvania
Studies de waarde van achievement tests in verschillende Colleges ; hun
conclusie is, dat de zeer uiteenlopende correlaties die met de gebruikte
batterij * verkregen werden, moeten worden toegeschreven aan het verschil in kwaliteit van de diverse onderwijsinstituten. Een opmerking van
Crawford en Burnham 32 , die ook van toepassing is op het zojuist genoemde onderzoek verdient de aandacht : een bestaande test mag niet zo
maar worden overgenomen voor een bepaald College of voor een bepaalde universiteit ; de normen moeten telkens opnieuw voor ieder instituut afzonderlijk worden vastgesteld. Deze waarschuwing lijkt voor de
hand liggend ; in de literatuur ziet men ze steeds opnieuw veronacht*Voor een beschrijving zie 100, 380.
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zaamd. Het zou dan ook niet verantwoord zijn indien een test op grond
van buitenlandse ijking in ons land werd overgenomen. Er wordt op dit
punt veel geïmproviseerd. Als de literatuur over de selektie één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat er geen succes te verwachten valt van
gemakkelijke improvisaties, waarbij tests of onderdelen van tests worden
vertaald of door elkaar worden gehaspeld zonder bekommernis om moeilijkheidsgraden van tests of onderdelen daarvan, of om de validiteit van
de test in de nieuwe situatie. De opmerking, hier gemaakt naar aanleiding
van achievement tests, geldt evenzeer voor andere testvormen, waarbij
tests of batterijen van tests in elkaar worden gezet zonder gebruik te
maken van onderdelen-analyse, van valideringstechnieken en andere ter
zake doende constructiemethoden.
De samenvatting van Durf linger 47 vermeldt een mediaan-correlatie
coëfficiënt r = .475. Het aantal opgenomen studies is niet groot en het
verschil met de mediaan die Segel vond in de vermelde samenvatting
(.545) is dan ook waarschijnlijk niet significant. Garrett β β resumeert een
24-tal coëfficiënten van onderzoekingen met general achievement tests.
De mediaan correlatie-coëfficiënt is .49. Hij knoopt aan zijn tabel de opmerking vast (p. 101 ) dat de achievement tests weliswaar bruikbare hulpmiddelen zijn bij de predictie, maar dat noch achievement tests noch
andere vormen van universitaire toelatingsexamens het enige criterium
voor toelating of afwijzing mogen vormen. Dit zou — aldus Garrett —
een onrechtvaardige discriminatie zijn tegenover vele studenten, omdat
deze vormen van onderzoek niet alle factoren meten, die bijdragen tot
het latere studieresultaat. In dit verband zij ook gewezen op tabel 5 in
dezelfde studie van Garrett. Daarin wordt een overzicht gegeven van de
voorspelling op grond van achievement tests voor speciale vakken. Hij vermeldt 57 coëfficiënten, uiteenlopend van .10 tot .70 met een mediaan
r i = .40. Voorspelling uitsluitend op grond van prestaties op achievement tests voor bepaalde vakken is dus nog twijfelachtiger dan voorspelling op grond van een serie general achievement tests. Garrett wijst
erop, dat achievement tests een vrij grote intercorrelatie hebben met intelligentie tests, wat er volgens hem op wijst, dat de tegenwoordige
achievement tests een zodanig peil hebben bereikt, dat ze belangrijke selektiemiddelen geworden zijn, mits men daarbij in het oog houdt, dat ze
buiten het verband van de andere beschikbare hulpmiddelen geen aanspraak op grote betrouwbaarheid kunnen maken. Chauncey en Frederiksen 22 menen, dat een batterij achievement tests een even grote prognostische waarde hebben als het rangnummer van de middelbare school.
De gemiddelde correlatie van achievement tests met latere studieresultaten is volgens deze auteurs ongeveer . 5 5 .
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Over het geheel genomen kan men zeggen dat de gemiddelde correlatie
tussen achievement tests en latere studieresultaten met de tegenwoordig
ter beschikking staande middelen ligt tussen .50 en .55.
In de literatuur werd verschillende malen van de achievement tests
gezegd, dat ze eigenlijk overbodig zijn, omdat een combinatie van middelbare schoolcijfers en intelligentie tests een even goed of beter resultaat
geeft dan combinaties waarin achievement tests voorkomen. Die opmerkingen zijn meestal niet meer dan opinies, niet gestaafd door onderzoek.
Over de waarde van achievement tests passen geen generaliserende uitspraken ; er zijn universiteiten waar ze overbodig gebleken zijn en er
zijn instituten waar ze uitstekend bruikbaar waren (zie overzicht Garrett). Bruikbaarheid of overbodigheid kunnen niet op grond van aprioristische redenering worden bepaald. Het is mogelijk dat dit soort van tests
in ons land overbodig zal blijken te zijn, bijvoorbeeld als de intercorrelaties tussen achievement tests en intelligentietests en tussen achievement
tests en middelbare school-resultaten zo hoog zijn, dat ze geen nieuwe
„variance" meten. Alleen empirisch onderzoek kan echter de juistheid of
onjuistheid van deze veronderstelling aantonen.
2. Intelligentie-tests.
Er valt over te twisten op welke plaats in de orde van belangrijkheid de
intelligentie-tests momenteel geklasseerd moeten worden, zeker nu de
nieuwere vormen van intelligentie-onderzoek, vooral door het U S A F I
en A A F Aviation Psychology Research Program zo veel verbeterd zijn.
De voorsprong of achterstand in betekenis van de intelligentie-tests ten
opzichte van de hierboven besproken factoren is echter te gering om die
op een goudschaal te gaan afwegen. Daar komt nog bij, dat de toestanden in ons land andere zijn dan in de Angelsaksische landen, zodat de
volgorde van belangrijkheid die we in ons land zullen vinden misschien
wel een andere is dan die welke in Engeland of Amerika is gevonden.
Van de grotere samenvattingen was die van Douglas 4 4 een der eerste.
Van 160 in de literatuur vermelde coëfficiënten is het gemiddelde .44 en
de mediaan .45. Kinney 8 β verzamelde in totaal 442 coëfficiënten over
onderzoekingen die in kwaliteit nogal uiteen liepen. Het gemiddelde was
r = .45. Segel 187 vermeldt 100 studies met een mediaan coëfficiënt
r <= .44. W a g n e r " vermeldt 39 coëfficiënten met een mediaan pl.m. .45 .
Het jongste overzicht is dat van G a r r e t t " . Hij vermeldt (o.e. tabel 8)
in totaal 94 coëfficiënten, variërend van .17 tot .67 met een mediaan .47.
Volgens een schatting van Garrett zal de correlatie, over het geheel genomen, zich ergens in de buurt van r = .45 bevinden. Eysenck 54 geeft
als conclusie van zijn overzicht een correlatie coëfficiënt tussen .50 en .60.
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Volgens Garrett β β zijn momenteel de drie beste tests de „Otis selfadministering" met een gemiddelde correlatie met later studieresultaat van
.48, de A C E P E met een gemiddelde correlatie r = .49 en de O S U P T
met een gemiddelde r = .49. Frederiksen en Schrader 6 2 vermelden over
22 groepen, die onderzocht werden met de A C E P E na één jaar een
mediaan correlatie van г = .47. Volgens Lanigan 8 9 differentieert de
A C E P E (en in iets mindere mate de Otis) goed tussen studenten met
goede en slechte studieresultaten. W a l l a c e 1 7 2 vindt in zijn onderzoek de
A C E P E een van de beste selektiemiddelen. Berdie 0 gebruikte deze test
met zeer goed resultaat bij de selektie van aankomende juristen.
K u d e r 1 5 · 3 3 beschouwt de Otis selfadministering, als even goed of beter
dan de A C E P E voor predictie-doeleinden. G u i l f o r d 1 5 ' 2 в т vindt de A C E P E
op sommige punten beter (o.a. door de geringere nadruk op verbale intel
ligentie) dan de O S U P T . Deze laatste test prefereert men in sommige
gevallen toch, omdat de correlatie met het eindresultaat van de studie
vaak iets hoger ligt dan die welke men met de A C E P E vindt. Guilford
vermeldt, dat de validiteitscoëfficiënt van de O S U P T na een groot aantal revisies tegenwoordig .68 is. W e e r anderen, o.a. Goodman 7 5 , vinden
de PMA-tests van Thurstone even goed voor de predictie van het uiteindelijk studieresultaat. Ook Crawford en Burnham 32 achten de correlatie van de P M A met latere resultaten „satisfactory". Zij stellen echter
tevens vast (o.e. 202 en 206), dat bij onderzoek gebleken is, dat de
PMA-tests tegen de verwachting in niet bijzonder goed waren in het
differentiëren tussen mensen die de technische of de meer verbale studierichting uitgingen. Vermeld dienen eveneens te worden de conclusies van
Stuit en Hudson 1 4 8 , dat de PMA-tests weliswaar te gebruiken zijn voor
selektie-doeleinden, maar dat vele van de tests dezelfde onderliggende
factoren meten, en dat differentiëring op grond van deze tests gevaarlijk is.
Ook over de intelligentietests wordt door verschillende auteurs opgemerkt, dat het onjuist en gevaarlijk is deze tests met uitsluiting van andere
voorspellers te hanteren. Cain, Michaelis, en Eurich 1 θ concluderen uit het
door hen verzamelde materiaal, dat het, afgezien van degenen die hoge
of lage intelligentie-scores hebben behaald, gevaarlijk is een voorspelling
van de latere studieresultaten te geven, uitsluitend op grond van de scores
behaald op intelligentie-tests. Eysenck en G a r r e t t 5 4 6 6 zijn dezelfde
mening toegedaan. Garrett merkt in dit verband op, dat voorspelling uit
sluitend op intelligentietests voor studenten met hoge intelligentiescores
gemakkelijker is, dan voor studenten met middelmatige of lage scores. Dit
wijst er volgens hem op, dat de intelligentsten meestal met succes de
universiteit of hogeschool doorlopen ondanks allerlei negatieve factoren
die er in het spel zijn. Van de studenten met minder grote begaafdheid
5
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slagen sommigen wèl, anderen niet. Daarom is het gevaarlijk om deze
groep uitsluitend op grond van hun prestaties bij één of meer intelligentietests een positief of negatief advies te geven.
Het zou mogelijk zijn nog vele auteurs te citeren om de stelling te adstrueren, dat het geven van een prognose of het daadwerkelijk selekteren
op één criterium, met uitsluiting van alle anderen, uit de tijd is.
Na lezing van de literatuur over het selektievraagstuk krijgt men de
indruk, dat een onderzoek naar het intelligentieniveau onmisbaar is voor
een deugdelijke selektie en wel op grond van de duidelijk gedemonstreerde
samenhang die er bestaat tussen later studiesucces of -mislukking en de
prestatie op een goed geconstrueerde en geijkte intelligentietest. Het
grote voordeel is, dat men bij een intelligentie-onderzoek ontsnapt aan
het gevaarlijke klasseren van kandidaten op grond van persoonlijke en
subjectieve beoordelingen.
V a n verschillende zijden zijn bezwaren gemaakt tegen de bestaande
intelligentietest. Populaire weekbladen, parlementsleden en andere deskundige instanties buiten beschouwing gelaten, zijn er enkele kritische
beschouwingen, die waard zijn vermeld te worden. Op de „Conference
of the Home Universities" in 1947 merkte Bartlett 3 op, dat intelligentietests, hoewel ze bewezen hebben bruikbaar te zijn voor selektie, toch te
simpel van vorm en inhoud zijn. De intelligentietest, zo zegt hij, stelt een
of andere vraag en geeft er vijf of zes antwoorden bij, waarvan er één
of twee juist zijn. Dit heeft tot gevolg, dat een bepaald slag van mensen
uitgekozen wordt, n.l. degenen die in staat zijn het juiste antwoord te
onderkennen als hen dat wordt voorgehouden, maar geen kans zien om
een juist antwoord te vinden, als zij dat niet voor zich hebben. Eenzelfde
gedachtegang vindt men ook bij Harris 81. Als deze veronderstelling juist
is, dan wordt een origineel denker niet ontdekt met de orthodoxe intelligentietest. Nu is het waar, dat intelligentie een noodzakelijke, maar op zich
niet voldoende voorwaarde is voor creatief denken, maar de universiteit
heeft niet alleen te maken met creatieve figuren. Ook is het geen oogmerk
van de selektie, en moet dat ook niet zijn, om creatieve mensen aan te
wijzen. De originele denkers komen gedurende de studie of later in de
maatschappij wel naar voren.
3. Geschiktheidstests (aptitude tests).
Over het begrip aptitude test zijn de meningen verdeeld, bepaalde tests
worden door de éne auteur gerubriceerd onder aptitude tests ; een ander
noemt dezelfde tests achievement tests. Het blijkt in de praktijk neer te
komen op een kwestie van accent. In het éne geval valt de nadruk iets
sterker op de verworven kennis of op het hanteren van die kennis (dan
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spreekt men van achievement tests) ; in het andere geval wordt meer
begrip van situaties, teksten of technische constructies gevraagd ; dan
spreekt men van aptitude test. Hoe vaag de scheidingslijn is bewijst wel
het feit, dat Büros ^ 1 6 U S A F I - G E D tests rubriceert onder achievement
tests, terwijl Crawford en Burnham 32 dezelfde tests als aptitude tests
klasseren. Super 1 5 0 is er eveneens tegen om het etiket achievement tests
op de GED-tests te hangen. Hij noemt ze aptitude tests. Deze vaagheid
in het rubriceren geeft nu en dan aanleiding tot enige spraakverwarring,
resulterend in tegenstrijdige opmerkingen. Zo zegt Garrett β β · 1 1 2 : scores
op intelligentie-tests correleren hoog met scores op achievement tests, om
dat er een natuurlijk verband bestaat tussen iemands capaciteiten voor de
studie en de resultaten die hij bereikt. En in zijn conclusies zegt hij : In
aanmerking genomen de tijd en de kosten kan men net zo goed een be
trouwbare aptitude test nemen in plaats van een batterij achievement
tests. Daarna leest men bij Warburton 1 T 3 · "", dat hij geen aptitude test
wil gebruiken ; „want als de middelbare schoolresultaten bekend zijn,
maken die het gebruik van aptitude tests overbodig omdat ze beide onge
veer hetzelfde terrein bestrijken". Het één valt niet te rijmen met het ander. Daarom is het beter te rade te gaan bij onderzoekingen waarin zowel
aptitude-, achievement- als intelligentie-tests zijn aangewend.
Garrett *·· ^111 vermeldt 28 coëfficiënten ; de mediaan-correlattie tussen
studieresultaat en scores op general aptitude tests is .43. Speciale aptitude
tests resulteerden ( 15 coëfficiënten ) in een mediaan A1. Dyer ^0 vond met
de U S A F I - G E D bij een onderzoek van 114 studenten van de Harvard
University een correlatie van .46 met de latere iudicia. Crawford en Burnham 3 0 vonden in een onderzoek met dezelfde batterij op studenten der
Yale University een correlatie van .56 met iudicia na een semester. Garββ 12β
rett ·
schrijft, dat voor predictie op langere termijn, — dus niet na
één of twee jaar, maar voor het uiteindelijk resultaat van de studie, —
aptitude tests de voorkeur verdienen boven achievement tests. Weliswaar
hebben ze een lagere correlatie met studie-succes, maar de coëfficiënten
blijven over een periode van jaren vrij stabiel, terwijl die van de achievement tests van jaar tot jaar dalen, niettegenstaande de coëfficiënten na
één of twee semesters hoger zijn dan die welke met aptitude-tests worden
verkregen. Als laatste moet worden vermeld het onderzoek van Gallis en
W r e n n 2 0 . De conclusie is, dat de GED-tests één van de beste voorspellers is voor later succes of mislukking in de studie.
In hoeverre het zin heeft in ons land deze aptitude tests te gebruiken
is niet van tevoren te bepalen. Het zou kunnen zijn dat ze hier een soort
van intelligentie-test blijken te zijn of dat ze een zijtak zullen vormen
van de general achievement tests. Alleen proefondervindelijk onderzoek
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zal, door middel van de intercorrelaties tussen deze verschillende testsoorten, kunnen uitmaken in hoeverre de aptitude tests een afzonderlijk
hulpmiddel vormen bij de selektie.
4. Algemene ontwikkeling.
O p het eerste gezicht is het misschien vreemd algemene ontwikkeling te
beschouwen als een mogelijke factor bij de predictie van toekomstige
studieresultaten. Op het ogenblik zijn er nog te weinig resultaten van
onderzoek naar het verband tussen het niveau van algemene ontwikkeling en later succes of mislukking ; aan de hand van gedaan onderzoek
kan echter worden vastgesteld dat het zeker de moeite waard zal zijn
deze factor verder systematisch te onderzoeken. W e zullen ons niet verdiepen in uitvoerige speculaties over de vraag naar het verband tussen
deze twee factoren. De veronderstelling kan worden gemaakt, dat het
misschien dezelfde temperaments- of karakterfactoren zijn, die iemand er
enerzijds toe brengen zich voor vele gebieden te gaan interesseren en
anderzijds hem op zijn eigen vakgebied tot een veelzijdige belangstelling
prikkelen. Bij een eigen onderzoek op ander terrein, bij de selektie van
textielarbeiders bleek, dat degenen die de beste prestatie op een aantal
algemene ontwikkelingsvragen leverden, ook later in de praktijk als de
beste arbeiders werden beschouwd en een grote mate van leergierigheid
vertoonden.
Himmelweit 86 nam een zevental series vragen naar algemene ontwikkeling in haar batterij op. In een vrij sterk vóórgeselekteerde groep ( waardoor de correlaties die men zal vinden dus lager zullen zijn ), was de correlatie met later succes .33, op twee na de hoogste correlatie van alle
gebruikte subtests. In het derde artikel van Himmelweit 80 wordt geconstateerd, dat degenen die minder presteerden in de loop van de hogere
studie dan verwacht had mogen worden op grond van hun scores op de
intelligentietests, tevens slechte prestaties leverden op de „general information"-vragen. W e b b 1 T 5 vond eveneens significante correlaties van algemene ontwikkelingsvragen met later studieresultaat. De waarde van de
algemene ontwikkelingsvragen was van dien aard, dat ze werden opgenomen in het selektieonderzoek van de London School of Economics (cf.
1ТЗ
Himmelweit 80 ). Warburton ·* is van mening, naar aanleiding van de
resultaten van Himmelweit, dat de waarde van algemene ontwikkelings
vragen en van de omvang van het vocabulair dat de kandidaat ter beschik
king staat, zodanig is dat die moeten worden beschouwd als veelbelovende
factoren voor de selektie. Uiteraard zal er nog het nodige onderzoek die
nen te gebeuren voordat de waarde en de plaats van deze factor in de
selektie-procedure nauwkeurig kan worden aangegeven.
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5. Nauwkeurigheidsindex en fouten-scores.
Guilford 7 8 · 6 3 7 maakt melding van een vrij nieuwe methode waarin mis
schien mogelijkheden zitten. Hij zegt: „experimenten van recente datum
tonen aan, dat foutenscores de volle aandacht verdienen als bronnen van
bepaalde soorten van variantie die de moeite van het meten waard zijn.
Bij de AAF-research bleek, dat een eigenschap die men „zorgvuldigheid"
zou kunnen noemen zeer goed meetbaar was door bij een bepaalde test
de fouten te scoren, terwijl deze daarentegen met het aantal goede ant
woorden niet te meten was."
Fruchter e* vond bij factor-analyse van goede en van foutieve antwoor
den in een test, dat de goed- en de fout-scores dezelfde factoren (omge
keerd) maten, maar dat ze dat niet in dezelfde mate deden. Hij vond ook,
dat sommige factoren beter konden worden gemeten met fout-scores dan
met goed-scores.* Het is mogelijk, dat een bepaald soort van denkwijzen
beter door middel van foutieve dan door middel van goede antwoorden
kan worden gemeten, aldus Guilford.
In dezelfde categorie valt de „index of accuracy" in het onderzoek van
Himmelweit 8 6 , die berekend wordt door het aantal foutieve antwoorden
te delen door het totaal aantal antwoorden. De correlatie van deze index
met later studie-succes was de hoogste van alle in het hele onderzoek
gevonden correlaties, namelijk — .39. W a r b u r t o n 1 т э maakt melding van
dit onderzoek en stelt vast dat deze index een betere voorspelling geeft
dan intelligentietests. Hij noemt deze index „a measure of carefulness, a
measure of caution in giving answers".
In hoeverre hier inderdaad karakterfactoren in het spel zijn, is een
vraag die nog open is. Het is mogelijk, dat deze errorscores of nauwkeurigheidsindexen meer licht zullen werpen op karakterfactoren dan de gang
bare inventories en personality-tests.
С. Persoonlijkheidsonderzoek

en interview

1. Persoonlijkheidsonderzoek.
Z o eenstemmig als men zich in de literatuur voorstander toont van ver
schillende vormen van prestatietests, zo negatief is de instelling ten aan
zien van de gangbare vormen van persoonlijkheidsonderzoek ter voor
spelling van toekomstige studieresultaten. Het is nuttig met deze middelen
te experimenteren ; de resultaten van het tot nu toe gedane onderzoek
motiveren echter voldoende de afwijzing van het huidige temperamentsen karakteronderzoek ter voorspelling van studieresultaten bij het hoger
* De hier bedoelde studie van Fruchter was onbereikbaar, maar in een artikel is een
samenvatting gegeven e 3 . De conclusie (p. 291 ) luidt, dat „de foutenscores van de vier
gebruikte experimentele tests een nieuwe factor bepalen".
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onderwijs. Ten aanzien van dit onderzoek is er de laatste 25 jaar weinig
wezenlijke vooruitgang geboekt.
V a n tijd tot tijd verschijnen ook voor dit soort van onderzoekingen
nieuwe methoden, maar na enige veelbelovende artikelen — meestal van
de hand van de makers zelf — raken ze weer op de achtergrond. Het
recente enthousiasme van Eysenck moet dan ook met enige korreltjes zout
worden genomen. Valentine gaf in 1950 een reëler beeld van de toestand
met de opmerking 1 β 5 ' э т о „Toegegeven moet worden dat op het ogenblik
de bestaande tests voor temperamentseigenschappen het experimentele
stadium nog haast niet te boven zijn".
Dat de geluiden vrij negatief zijn is niet te wijten aan enig vooroordeel
bij het selekteren van gedane onderzoekingen. Holcomb en Laslett ^ von
den dat interest-inventories weinig waarde hadden voor de prognose van
toekomstige technische studenten. Segel en Brinile 1 3 8 onderzochten de
Strong Vocational Interest Blank (verder SVIB) en kwamen tot de con
clusie dat deze zeer weinig bijdraagt tot de voorspelling van latere studie
resultaten.
De fundamentele zwakte van de papier- en potloodpogingen tot vast
stelling van temperaments- en karakterfactoren werd door V e m o n 1 β 7 en
eveneens door Valentine 1 ® 5 op korte en heldere wijze geformuleerd. De
zwakte van deze vorm van onderzoek is, dat degene die de vragen moet
beantwoorden kan opschrijven wat hij denkt dat van hem verwacht wordt,
en dat hij de zaak gemakkelijk kan bedriegen als hij voelt welke bedoeling
er achter de vragen steekt. Het uitvoerige overzicht van H a r r i s 7 9 · 1 2 9 con
stateert een afnemende belangstelling voor allerlei vormen van „rating"
van karakter- en temperamentsfactoren voor het voorspellen. Eenzelfde
waardering vallen de interest-inventories en de questionnaires ten deel
(p. 131). Berdie 6 vermeldt zeer geringe correlaties tussen interest ques
tionnaires en latere prestatie. Campbell 3 e stelt vast, dat „op het ogenblik
nog geen betrouwbare en geschikte tests voorhanden zijn voor die aspec
ten van temperament en karakter, die de geschiktheid voor het volgen
van onderwijs beïnvloeden". Zowel de vragenlijsten als de „ratings" zijn
vaak geprobeerd in uiteenlopende vormen, maar ze voldoen niet. Stuit 149
resumeert een aantal onderzoekingen over selektie van medische studenten
en daarin blijken noch interest-inventories noch de zogenaamde personality-tests veel waarde te hebben voor de voorspelling van het studieresultaat. S u p e r i e 0 S 8 1 concludeert, na een overzicht gegeven te hebben
van allerlei interest-questionnaires, dat de gevonden correlaties met latere
studieresultaten meestal zeer laag zijn. De Kuder Preference Record Scales (KPRS) hebben volgens Philips en Osborne 1 2 1 zeer weinig voorspellende waarde. Long en Perry 1 0 3 vonden met de KPRS en de SVIB cor62

relaties met latere resultaten van respectievelijk —.18 en .21. Deze corre
laties waren in vergelijking met die van de andere gebruikte voorspellers
te laag om deze instrumenten in de batterij van voorspellers op te nemen.
Yum 1 9 1 vindt lage correlaties met de KPRS. Garrett β β · 1 V i vermeldt 63
correlatie-coëfficiënten tussen diverse „charecter"- en „personality-measures" en het latere studieresultaat. De coëfficiënten schommelen tussen
— .30 en .64 met een mediaan r = .09. Hij merkt hierbij ironisch op :
„from the table it would appear that the factors measured by these tests
are equally distributed among the successful and the unsuccessful in
College".
Cain, Michaelis en Eurich 1 * noemen de resultaten met personalitytests „ontmoedigend". Bij het onderzoek van Glaser 73 bleek, dat de Minnesota Multiphasic Personality Inventory geen correlatie met later studieresultaat vertoonde. Dvorak 4 8 die de waarde naging van de M M P I voor
voorspelling van het studieresultaat van medische studenten, vond geen
bijdrage van deze test tot de predictie. Tot dezelfde conclusie kwamen
later Melton 1 1 1 en Hewer 8 3 . In een artikel van latere datum stelde
Hewer 8 4 vast, dat ook de SVIB,gebruikt door ervaren psychologen, niet
onderscheidde tussen geslaagde en mislukte studenten. Warburton "^
acht de „larobatoriumtests" voor het onderzoeken van temperament en
karakter weinig betrouwbaar ; daarom verdient het aanbeveling deze tests
voorlopig binnen het laboratorium te houden.
Met de Rorschach zijn verschillende studies gedaan om na te gaan of
deze wellicht waarde zou hebben voor de voorspelling. Munroe 1 1 5 gebruikt een gewijzigde vorm van de groeps-Rorschach, de zogenaamde
Rorschach Inspection Record, waarbij afgezien wordt van een kwalitatieve
interpretatie van de antwoorden en volstaan wordt met een kwantitatieve
index (adjustment rating). Munroe vergeleek deze adjustment ratings
met scores behaald op de A C E P E om te zien, welke voorspellende
waarde beide middelen hadden. Haar conclusie is, dat de A C E P E beter
is voor het voorspellen van goede en zeer goede studieresultaten, maar
dat mislukking veel beter voorspeld wordt door de adjustment rating dan
door de intelligentietest. Montalto 1 1 3 vond eveneens bruikbare correlaties
tussen deze variant van de Rorschach en latere studieresultaten.
McCandless 1 0 e vindt de Rorschach van weinig waarde voor voorspelling
van later studieresultaat. Bij nauwkeurige analyse bleek alleen het V %
significant te verschillen tussen de succesvolle en de mislukte studenten.
Thompson 163 vond, dat de groeps-Rorschach wèl waarde had voor het
voorspellen. Page en Travers 1 1 8 gebruikten de Munroe-methode op een
aantal studenten waarvan ook een volledig Ro-protocol aanwezig was. De
Munroe-methode differentieerde niet. Himmelweit β β werkte eveneens met
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een groep-Ro. ; de gevonden correlatie met later studieresultaat was .129
(terwijl in haar groep pas een г = .176 significant was). Door de vele
tegenstrijdige uitkomsten aangespoord, herhaalde Cronbach 3 3 het onder
zoek van Munroe. In tegenstelling tot deze onderzoekster, die met vrou
welijke studenten had gewerkt, nam Cronbach 200 mannelijke studenten.
De resultaten van Cronbach waren totaal anders dan die van Munroe,
hoewel hij op precies dezelfde wijze had gewerkt : de Rorschach had in
zijn onderzoek geen waarde. De correlatie van de groep-Ro met het ge
middeld Judicium na één jaar hoger onderwijs was .17, na twee jaar .00
en na vier jaar .00. De zeer tegenstrijdige resultaten die met een en
dezelfde methode werden verkregen doen twijfel rijzen aan de waarde
van de Rorschach voor de voorspelling. Het is niet verantwoord de methode van Munroe of een andere variant op dit ogenblik te gaan gebruiken voor voorspellings-doeleinden. Het enige wat men momenteel zou
kunnen doen, is met verschillende varianten van de Rorschach experimenteren zonder daar vooralsnog enige voorspelling op te baseren.
2. Het interview.
Over de waarde van het interview, als selektiemiddel voor degenen die
hoger onderwijs willen volgen, kunnen we kort zijn. Het interview is als
zodanig onbruikbaar. Eén van de eerste onderzoekingen naar de betrouwbaarheid van het interview is afkomstig van Binet 55 - 103 . Daarbij werden
drie onderwijzers verzocht door middel van een interview met enkele kinderen een oordeel te geven over de verstandelijke vermogens van deze
kinderen. Ieder kon interviewen op de manier die hem zelf goed leek.
Het resultaat was ten eerste, dat iedere interviewer ervan overtuigd was
dat zijn uitspraak de juiste was, en ten tweede dat iedere interviewer het
oneens was met de oordelen van de andere twee. Het eerste punt verklaart waarom deze vorm van voorspellen nog steeds gangbaar is, hoewel
voldoende bewijzen voorhanden zijn omtrent de ondoelmatigheid van het
interview voor deze soort van voorspelling. Het tweede punt is van belang,
omdat het een waardebepaling mogelijk maakt van het interview, zonder
dat men jaren lang op een follow up behoeft te wachten. Als de interviewers het niet eens zijn, en meestal is dat in mindere of meerdere mate
het geval, dan moeten vele van de gegeven oordelen, gebaseerd op interviews, fout zijn. Men kan dus de validiteit van het interview nagaan door
de betrouwbaarheid (reliability) er van te bepalen. Deze werkwijze is
tegenwoordig vrij algemeen en geeft gelijkluidende resultaten.
Eysenck ^ 1 2 8 beschrijft een onderzoek waarbij o.a. de waarde van interview en opstel werden vergeleken met de waarde van een batterij van
tests. De interviewers hadden de beschikking over middelbare-school64

gegevens en de resultaten van het toelatingsexamen. De bedoeling was de
geschiktheid van de kandidaten voor een bepaalde studie aan te geven.
Speciale aandacht werd in het interview besteed aan intelligentie-niveau,
vroeger genoten onderwijs, belangstellingssfeer, temperament, karakter en
„motivation". De voorspelling gegeven na het interview was een mislukking terwijl de prognose op grond van de intelligentietests redelijk goed
voldeed. Het interview correleerde negatief met de intelligentietests, hetgeen betekent dat er met het interview meer ongeschikte dan geschikte
kandidaten werden geselekteerd. O p de gegevens die de interviewers ten
dienste stonden (schoolcijfers en resultaten van het toelatingsexamen),
kon een betrekkelijk goede voorspelling van het uiteindelijk studieresultaat worden gebaseerd ; het interview had alleen tot gevolg dat het aantal juiste voorspellingen minder werd. De resultaten van dit onderzoek
stemmen overeen met die van Amerikaanse experimenten.
Nadat de twijfelachtige waarde van het interview voor selektiedoeleinden was aangetoond, hebben de voorstanders van deze methode de bakens
enigszins verzet. Het is dan ook de gewoonte geworden om het interview
niet meer als een zelfstandige voorspeller te beschouwen : men ziet het
als een supplement op de tests, dat moet dienen om de op andere wijze
verkregen gegevens te synthetiseren om zodoende tot een beter afgewogen voorspelling te komen. Eysenck 53.107 zegt daarover : „er is momenteel
een groot aantal gegevens, dat aantoont dat ook hier het interview er niet
in slaagt te doen wat het bedoelt te doen". Hij vermeldt een onderzoek
waarbij voor een aantal studenten het latere studieresultaat op twee verschillende manieren werd voorspeld. Alle kandidaten werden onderzocht
met een batterij van tests. De ene helft werd voorspeld op grond van een
statistisch gewogen gemiddelde ; de andere helft werd voorspeld door interviewers, die alle gegevens van de tests ter beschikking hadden en deze
konden aanvullen met vragen naar eigen goeddunken. Hoeveel waarde
de interviewers aan de tests wilden hechten, werd aan hen zelf overgelaten. Tegen de verwachting in was de voorspelling van het studieresultaat
uitsluitend op testscores ruim 30 % beter dan die welke door de interviewers was gegeven. Ook in deze funktie, interpretatie en aanvulling
van andere gegevens, voldoet het interview niet, de nauwkeurigheid van
de voorspelling wordt er vaak slechter door.
Vernon en Parry 1T0 , die een grote hoeveelheid onderzoekingen hebben
verzameld, concluderen dat interviews van volwassenen, ook door zogenaamd competente interviewers, onbetrouwbaar zijn. Warburton 1 7 3 ,
wiens bladzijden over dit onderwerp een lezenswaardige combinatie van
wetenschap en humor vormen, trekt eenzelfde conclusie. Kelley en Fiske e 7
stonden voor de vraag hoe uit een groot aantal psychologen diegenen te
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kiezen, die de meeste kans van slagen zouden hebben bij voortgezette
klinische opleiding. Bij het onderzoek werden tests afgenomen en interviews gehouden op verschillende tijdstippen (bij de selektie en na een
periode van klinische training). Een aantal bekende hoogleraren uit de
U.S.A. namen de interviews af. Over het interview als voorspeller merken zij op (p. 170 o.e.) : „geen van deze interviews blijkt een wezenlijke
bijdrage tot het beoordelingsproces te hebben geleverd". Rodger 1 2 8 · 1 0
zegt : „de algemene tendens van de experimentele onderzoekingen heeft
aangetoond, dat zelfs als de interviews werden afgenomen door psychologen, de beoordelingen na het interview ver uiteen kunnen lopen en er
zeer ver naast kunnen zijn". Tot slot moge nog worden vermeld de mening van Ghiselli en Brown " : „Men hecht grote waarde aan deze methode voor het beoordelen van kandidaten. Ofschoon andere selektiemethoden soms weer worden verlaten na een systematisch onderzoek van
de resultaten, constateert men, dat het interview zelden wordt opgegeven,
zelfs als na zorgvuldig onderzoek gebleken is dat het te kort schiet. Het
geregeld gebruik er van wekt een onjuist gevoel van tevredenheid. Er ontstaat een sterk gevoel van zekerheid, dat men in staat is het menselijk
gedrag op een subjectieve wijze te evalueren. Een objectief onderzoek van
de resultaten van interviews acht men dan niet nodig, en vaak worden
negatieve resultaten van onderzoek afgewezen of verkeerd geïnterpreteerd".
D. Andere factoren
De voorspellers waarover het meeste onderzoek is gedaan, werden in
het voorafgaande besproken. Buiten deze factoren zijn in de loop der jaren
nog andere variabelen, zij het op beperkter schaal, onderzocht op hun
waarde als voorspellers van het studieresultaat.
1. De leeftijd van de aankomende student.
In oudere onderzoekingen worden wat betreft de relatie tussen leeftijd
en latere prestatie soms correlaties aangetroffen van —.40 of zelfs nog
hoger, die bij nader toezien alleen hierop berusten, dat bij het berekenen
werd nagelaten de factor intelligentie uit te schakelen vóór dat het verband tussen leeftijd en latere prestatie werd bepaald. Als men (via partiële correlatie) de factor intelligentie verwijderd heeft, blijkt dat de resterende correlatie zo gering wordt dat die vrijwel te verwaarlozen is. Somers 1 4 2 vond tussen leeftijd en studieresultaat een correlatie van .05,
Patterson 1 1 8 г = .03 en г = .10. Garrett 6 6 geeft een overzicht van 14
coëfficiënten, die variëren van г = —.37 tot r = .06 met een mediaan
г = —.095 (o.e. tabel 13). Pierson 1 2 2 vond zijn veronderstelling, dat er
een positief verband tussen leeftijd en later studieresultaat zou zijn, niet
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bevestigd. De gevonden correlaties weken niet significant af van r = .00.
De conclusie is dat de leeftijd, wanneer de intelligentie-factor verwijderd
is, weinig of geen verband vertoont met later studieresultaat.
2. De lichamelijke toestand, gezondheid, geslacht etc.
Vele malen zijn factoren als bloeddruk, longinhoud, basaal-metabolisme
en dergelijke voorwerp van onderzoek geweest. Harris heeft enkele malen
de literatuur samengevat 7e '"80. Daaruit blijkt, dat de meeste van deze
factoren nu eens een licht positieve, dan weer licht negatieve correlatie
met latere studieresultaten opleveren. Volgens Harris 8 0 is de gemiddelde
correlatie van deze factoren met het studieresultaat .00 en .01. Het geslacht levert, indien de vergeleken groepen even intelligent zijn, geen
verschil op ten gunste van één van de partijen. Over het geheel genomen (voor de detail-onderzoeken wordt verwezen naar Harris) is het
onwaarschijnlijk dat op somatische gegevens enige voorspelling kan worden gebaseerd.
3. De kwaliteit van de gevolgde middelbare school.
Harris 7 9 maakt melding van een onderzoek van Remmers 125 , waarin
wordt vastgesteld dat studenten die hun middelbare schoolopleiding aan
een grote stadsschool hebben gehad, gemiddeld betere prestaties leveren
dan degenen die van kleinere of van provincie-scholen komen. Somers 142
vond een lage correlatie, .09, tussen grootte van de middelbare school en
studieresultaat. Douglass 44 vond .04, Jones № vond geen verband en Boe β
vond eenzelfde resultaat, geen verband. Boe en Stovall 1 2 0 stelden vast,
dat in Porto Rico studenten afkomstig van grote stadsscholen gemiddeld
beduidend beter waren dan degenen die van kleine en provincie-scholen
kwamen. Men kan zich afvragen of deze factor in ons land wel van bete
kenis is, en, als het antwoord bevestigend luiden zou, of met deze factor
nog variantie onder controle te krijgen is, die al niet door prestatietests
wordt gemeten.
4. Levensloop, milieu, gezinsverhoudingen.
Deze factoren worden meestal onderzocht met biografische vragenlijs
ten (biographical inventories). De waarde van gegevens over deze fac
toren is zeer afhankelijk van de aard der gestelde vragen. Sommige vra
genlijsten die in Amerika bijdragen tot de voorspelling, doen het blijkens
onderzoek in Engeland niet, en omgekeerd. Scott 1 3 0 vond, dat toevoe
ging van gegevens over de levensloop, de prognose slechts zeer weinig
verbeterde. Harris T 8 · 1 2 g vond licht positieve en negatieve correlaties van
allerlei vragen over levensloop en milieu met later studieverloop. In het
algemeen acht hij dergelijke gegevens weinig bruikbaar. In het overzicht
van Stuit 1 4 8 vertonen levensloop en milieugegevens weinig prognostische
waarde.
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Eysenck 5 4 vermeldt enkele Amerikaanse onderzoekingen, die ten aanzien van latere studieresultaten correlaties geven van ongeveer .40. De
bedoelde onderzoekingen zijn o.a. van Asher en G r a y 2 en van Bittner 8 .
Bittner gebruikt de methode van Toops 1 5 7 om kwalitatieve gegevens statistisch te verwerken. Het resultaat van de door Bittner gebezigde analyse
van iedere afzonderlijke vraag (item-analysis) was dat, met behoud van
de voorspellende waarde van de vragenlijst, het aantal vragen kon worden gereduceerd van 33 tot 8. Bij het onderzoeken van de eventuele
waarde van diverse vragen naar levensloop en milieu is de door Bittner
gebezigde methode belangrijk voor het uitschiften van de vragen, die prognostische waarde hebben en die welke overbodig zijn. Asher en Gray 2
stelden een serie vragen op over het verleden van de kandidaat en over
zijn milieu. De gevonden correlaties met latere studie vertonen weinig
intercorrelatie met intelligentie-testscores, zodat de multiple correlatie
stijgt. Warburton 1 7 3 noteert geringe resultaten in Engeland met biografische gegevens, die in Amerika wèl betekenis voor de voorspelling hadden. Het onderzoek van Campbell 21 toont daarentegen aan, dat er met
milieugegevens wel iets te bereiken is en dat het aantal toekomstige mislukkingen kan worden verminderd door er rekening mee te houden. Hij
ging bij groepen kinderen, die respectievelijk voldoende en onvoldoende
schoolprestaties leverden, het sociale en kulturele niveau van de respectievelijke ouders na. De kwalitatief (niet de economisch) mindere milieu's
telden relatief de meeste mislukkingen op school. Hij leverde kritiek op
vele onderzoekingen op dit terrein : de methoden die worden gebruikt om
gegevens over gezinsomstandigheden van de kandidaten te verzamelen
zijn vaak onvoldoende, omdat de waarnemingen niet berusten op objectieve maatstaven, maar subjectieve schattingen zijn. Campbell 21 · 88 zegt:
De meeste belangstelling is tot nu toe altijd uitgegaan naar de sociaaleconomische toestand van het gezin, terwijl aan andere aspecten, kultureel niveau, aspiraties, leefgewoonten en dergelijke te weinig aandacht is
besteed. Burt 1 S - β 7 is dezelfde mening toegedaan : „sociaal onderzoek is
tot nu toe in hoofdzaak beperkt gebleven tot het nagaan van economische
toestanden en van 't materiële peil van het gezin. De sociale instelling, de
idealen en het sociale gedrag van de verschillende bevolkingsgroepen werd
nog nauwelijks aangeroerd". Samenvattend kan worden gezegd, dat met
deze vorm van onderzoek verder geëxperimenteerd dient te worden, waarbij milieu en levensloop aan de hand van objectieve criteria moet worden
vastgesteld ; niet alleen de sociaal-economische situatie van het gezin van
de kandidaat is belangrijk, maar wellicht zijn de mentaliteit van de kandidaat en van het gezin waaruit hij voortkomt, hun ambities, vrije tijdsbesteding en dergelijke belangrijker.
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Overzien we de resultaten van dit overzicht der afzonderlijke voorspellers, dan blijken de mogelijkheden tot het voorspellen van het latere
studieresultaat wel aanwezig, maar momenteel is er een duidelijke eenzijdigheid. De prestaties op de middelbare school gecombineerd met de
resultaten van verschillende vormen van prestatietests bieden het meeste
houvast. Enkele minder onderzochte mogelijkheden, algemene ontwikkelingstests en de nauwkeurigheidsindexen, verdienen aandacht. De gangbare middelen voor persoonlijkheidsonderzoek, de Rorschach, de Strong
Vocational Interest Blank, De Minnesota Multiphasic Personality Inventory, de Kuder Preference Record Scales, bieden weinig hoopvol perspectief voor het voorspellen van het studieresultaat. Ook het interview
blijkt, ongeacht zijn eventuele betekenis in andere situaties, weinig geschikt voor het voorspellen. Misschien dat een gestandaardiseerd interview, aangevuld met een biografische anamnese toch verder moet worden
onderzocht.
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HOOFDSTUK VI

DE C O M B I N A T I E V A N V O O R S P E L L E R S
1. De wijze van combineren
Tot nu toe is alleen gesproken over de correlatie tussen één voorspellende factor (bijv. intelligentie of interview of leeftijd) en het criterium
(positief of negatief studieresultaat). Dat de voorspelling op één enkel?
factor wordt gebaseerd, komt echter nauwelijks voor. *
In toenemende mate gebruikt men een totaalscore, waarin de afzonderlijke voorspellende factoren op een vergelijkbare manier zijn samengevat.**
Om in het volgende niet steeds te moeten onderbreken voor technische
uiteenzettingen volgen hier de voornaamste beginselen van die methode.
De totale correlatie van een aantal factoren met een criterium is niet
de som van de correlaties van afzonderlijke voorspellers met het criterium.
De afzonderlijke voorspellers hebben meestal onderling ook een bepaalde
correlatie („intercorrelatie") ; ze meten gedeeltelijk dezelfde criteriumvariantie. De correlatie tussen een combinatie van factoren en een criterium wordt genoemd „multiple correlatie", en aangeduid met het symbool
R. De grootte van R hangt af van de grootte van de correlaties tussen de
afzonderlijke factoren en het criterium en tevens van de grootte van de
correlaties tussen de afzonderlijke factoren. Zo is er een correlatie tussen
middelbare schoolprestatie en intelligentie. De correlatie tussen de combinatie van de twee genoemde factoren en het criterium zal minder zijn dan
de som van de correlaties der afzonderlijke factoren met het criterium.
Hoevéél minder, dat hangt van de intercorrelaties af. In de praktijk overtreft het aantal tests altijd het aantal factoren, dat door de tests wordt
gemeten ; er zijn dus altijd intercorrelaties. Ten aanzien van de „multiple
correlatie" geldt d u s : 1, Hoe groter de correlatie is tussen de afzonderlijke tests en het criterium, des te groter is de multiple correlatie. 2, Hoe
kleiner de intercorrelaties zijn tussen de afzonderlijke factoren, des te
groter is de multiple correlatie. Bij het opstellen van een batterij van tests
om een bepaald criterium te voorspellen, is het dus van belang de correlaties tussen de afzonderlijke „voorspellers" en het criterium zo groot
* Een historisch overzicht van de gewijzigde opvattingen hierover is gegeven dooi
Cain, Michaelis en Eurich 19 .
** Een duidelijke uiteenzetting van de methoden om dit te verwezenlijken is te vinden bij Guilford 78 en bij Thomdike 1Be .
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mogelijk te maken en de correlaties tussen de „voorspellers" onderling zo
klein mogelijk.
Een concreet voorbeeld moge dat toelichten. Test A, correlatie met
criterium .40, test В eveneens г = .40. Is de correlatie tussen A en В .90
dan is de multiple correlatie-coëfficiënt (R) = .41. Is de correlatie tussen
A en В echter .00, dan wordt R = .57. Het effect van de intercorrelaties
is te zien uit de volgende tabel ( T h o r n d i k e 1 S 5 · 1 β 1 ) .
TABEL VI
Multiple correlaties, voortvloeiend uit een verschillend aantal
tests als de validiteit van elke test .30 is en de intercorrelaties
uniform zijn.
Aantal tests
.00
.30
.42
.60
.90
—

grootte intercorrelaties
.10
.30
.30
.30
.40
.37
.53
.44
.67
.48
.79
.52

.60
.30
.34
.36
.37
.38

Uit deze tabel blijkt hoezeer een grote intercorrelatie tussen tests de
voordelen van een combinatie beperkt. Zijn de intercorrelaties .00 en
hebben alle afzonderlijke tests een correlatie met het criterium groot .30,
dan krijgen we door vier van dergelijke tests te combineren een R = · .60.
Zijn de intercorrelaties echter ieder .60, dan neemt de correlatie van .30
van één test door toevoeging van drie soortgelijke tests met .06 toe tot
.36. Het beperkende effect van de intercorrelaties wordt groter naarmate
het aantal tests groter wordt. Toevoeging van nog 16 tests met intercorrelatie .60 doet R slechts stijgen van .36 tot .38.
De bewering dat de intercorrelaties zo laag mogelijk moeten zijn, is
slechts de halve waarheid. Om dat te verduidelijken nemen we drie
gevallen :
a. De correlatie tussen test A en een criterium (r A ) is .40, r B is .20 en
r AB (intercorrelaties tussen test A en test B) is .00. De multiple R
wordt .45.
b. r A is .40, r B is .20 en rAB is .40. De multiple R wordt nu .40.
c. r A is .40, r B is .20 en rAB is .90. In dit geval vinden we : R is .54. Dit
wordt duidelijk als men de formule raadpleegt van een combinatie van
twee factoren met een criterium :
rw
K CAB =

^ A . C + ^B.C — 2 r A C . r B C .r AB

J1

j

— rA.B
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Boven werd gezegd, dat de grootte van R toenam als de intercorre
laties kleiner werden. Is r A . B (in de formule) nul of bijna nul, dan vervalt
de laatste term in de teller ; deze teller wordt dan zo groot mogelijk ; dus
R wordt zo groot mogelijk. Wordt r A B echter zeer groot, dan wordt de
noemer zeer klein, zodat R dus zo groot mogelijk wordt. In het eerste
voorbeeld kwam dit niet tot uiting, omdat daar r A c en r B c even groot
waren.
Zelfs een test die geen correlatie met het criterium heeft kan waardevol
zijn in een selektie-batterij. Dit wordt meestal vergeten bij het opstellen
van een combinatie van voorspellers. Vergelijk deze twee gevallen :
a. г л c = .40, r B i C = .00, r A . B = .00, de tweede test voegt dus niets
toe aan de predictie. De R wordt .40.
b. r A c = .40, r B c = .00, r A . B = .90, de tweede test heeft géén correlatie met het criterium, maar wel met test A die wél correleert met het
criterium. De R wordt in dit geval .92.
Hier wordt de voorspelling dus zéér verbeterd door middel van de test,
die zelf geen correlatie met het criterium heeft.*
Het voorgaande kan als volgt worden samengevat : De „multiple correlatie" wordt groter 1. naarmate de intercorrelaties laag zijn, 2. naarmate de correlaties tussen de afzonderlijke factoren en het criterium hoog
zijn, 3. wanneer de intercorrelaties tussen twee tests hoog zijn en tegelijkertijd de correlaties tussen deze tests en het criterium zeer uiteenlopend
van grootte zijn.
O p de verdere problematiek, bijvoorbeeld of men bij het opstellen van
een batterij op de eerste plaats moet streven naar hoge test-criterium correlaties, of dat het belangrijker is te streven naar een combinatie van tests
met lage intercorrelaties, zal hier niet worden ingegaan. Ook de techniek
van de multiple correlatie met meer dan twee variabelen blijft onbesproken.
Het voorgaande moge voldoende toelichten wat hier volgen zal wat de
technische zijde betreft.
2. Een voorbeeld van voorspelling op een combinatie van factoren
Wilcockson 178 ondernam een poging de selektie van kandidaten voor
een bepaalde technische opleiding te verbeteren. Vóór dat het onderzoek
werd gedaan, was het rendement van die opleiding 37 %. Allerlei gegevens over de kandidaten, over hun levensloop, milieu, gezondheid, het
testimonium van de school over werk en karakter, benevens een aantal
test-scores werden nagegaan om te zien of daarop enige voorspelling viel
* Voor een uitvoerige behandeling van deze zogenaamde „suppressor variabele"
wordt verwezen naar Thorndike 155 en Guilford 78.
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te baseren. Uit al de beschikbare gegevens werden tenslotte zeven predictoren gekozen, die enige correlatie vertoonden met het criterium (succes of mislukking in de studie). Van deze zeven (een intelligentietest,
oordeel van de school over capaciteiten, een handvaardigheidsproef, de
studie-ijver en een drietal achievement tests) werden de intercorrelaties
berekend. Daarna werd uit criterium- en intercorrelaties het respectievelijke „gewicht" berekend, dat aan ieder van de tests moet worden gehecht
als ze in combinatie worden gebruikt (de regressie-coëfficiënten). Het
bleek dat het schooloordeel, de handvaardigheidsproef en de gegevens
omtrent de studieijver konden worden weggelaten, omdat deze factoren
weinig „nieuws" toevoegden aan de multiple correlatie van de andere
vier met het criterium. De vier overblijvende factoren waren : de intelligentietest en drie achievement tests („arithmetic, science, crafts"). De
waarde van deze batterij werd daarna op een nieuwe groep geprobeerd.
Als criterium gold geslaagd of gezakt bij het examen. Op deze nieuwe
groep werden van deze vier tests criterium- en intercorrelaties berekend
en daaruit de regressie-coëfficiënten. Deze laatste waren : Arithmetic
.554, Science .107, Crafts —.056, Intelligence .244. De multiple correlatie
coëfficiënt van deze combinatie met examenresultaat was .748. Daarna
werden de volgende praktische „gewichten" bepaald : Ar. gewicht 2, Sc.
gewicht 1, Int. gewicht 1, Cr. gewicht 0 (deze vervalt dus). De scores
na deze weging werden vergeleken met geslaagd of gezakt ; de correlatie
was .750 (een biserial r ; indien één van de twee variabelen over slechts
twee categorieën verdeeld is — hier geslaagd of gezakt —• gebruikt men
de bis. r ) . Nam men de gewichten 5, 1,2, dan werd de biserial r .759. Deze
verhoging woog niet op tegen het extra rekenwerk dat de gewichten 5, 1,
2, met zich meebracht. De met bovengenoemde gewichten berekende
nieuwe scores van de leerlingen werden daarna vergeleken met de examenuitslagen, geslaagd of gezakt ; en op die manier werd door deze batterij een score bepaald waar beneden men beslist zakte. Door de leerlingen, die beneden deze score vielen, niet toe te laten, kon met deze batterij het aantal mislukkingen met meer dan 50 % worden verminderd.
3. Resultaten bereikt met een combinatie van [actoren
Volgens de in het voorgaande beknopt uiteengezette techniek zijn veel
onderzoekingen gedaan, waarvan echter niet weinige met de nodige reserve moeten worden gelezen. Er ontbreekt vaak veel aan de wijze waarop
de multiple correlatie-methoden worden gehanteerd. Nog in 1949 werd
de mening verkondigd, dat de toevoeging van een derde variabele zeer
weinig toevoegde aan de prognostische waarde van de combinatie en dat
ββ 130
een vierde variabele praktisch geen enkel nut zou hebben · . Dit aprio6
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risme werd door latere onderzoekingen weerlegd. Crawford en Burnham 3 2 · 1 7 0 merkten op : „it is not economical usually to employ more than
5 variables as a team in multiple correlation".
Een tweede punt van veronachtzaming der grondslagen van deze techniek blijkt uit de hardnekkigheid waarmee men nog steeds de „shrinking"
van de multiple correlatie coëfficiënt met de formule van W h e r r y 1 4 3 benadert, ondanks het feit dat Wherry's formule niet geldig is, wanneer
de regressie coëfficiënten met de Wherry-Doolittle-methode verkregen zijn.
Tenslotte moet het chronisch in de literatuur terugkerende misverstand
worden gesignaleerd, waarbij de multiple correlatie-coëfficiënt wordt beschouwd als de validiteit van de batterij. Deze laatste kan niet worden
berekend, maar is slechts te bepalen door een zogenaamde „cross
validation", een toepassing van de gevonden regressie coëfficiënten uit
de eerste steekproef op een nieuwe groep. De dan gevonden correlatie is
de zogenaamde „index of prediction" van de batterij. W o r d t deze index
gedeeld door de „index of reliability" van het criterium, dán pas kan men
spreken van de validiteit van de batterij.
De meningen over het aantal variabelen welke men het beste gebruiken
kan voor voorspelling lopen nogal uiteen. Zoals reeds werd vermeld is
Garrett β β de mening toegedaan, dat een combinatie van twee variabelen
meestal wel genoeg is, omdat een derde variabele zeer weinig en een
vierde praktisch niets aan de grootte van R zou toevoegen (p. 130). Ook
Douglas 4 * · 4 β is van mening, dat een derde variabele niet veel bijdraagt
ter predictie, als deze op basis van twee factoren gegeven wordt ; over
een vierde variabele meent hij, dat er „extremely little prospect" is, dat
deze nog iets aan de combinatie van drie kan toevoegen.
In studies van oudere datum wordt vaak een beroep gedaan op de wet
van de „diminishing returns" van Huil 8 0 . Daar zit veel waars in; het is
echter de vraag waar de „diminishing returns" beginnen. Twee voorbeel
den kunnen dit illustreren : Edds en McCall β 1 gebruikten a, het gemid
delde schoolcijfer, b. een intelligentietest en с een „English Ability" test.
De gevonden correlaties waren de volgende: R A B . S = > 7 1 . RAC.S^^-70, e n
R B C . S = .54. Tenslotte was RABC.S = .81. De toevoeging van een derde
variabele heeft hier wel degelijk zin ; de multiple R van de beste combina
tie van twee factoren ( A en В ) is .71 en door de toevoeging van de derde
factor stijgt RABC.S m e t ·10> w a t zeker de moeite waard is. Een ander geval
is ontleend aan Douglas en Lovegren 4 5 , die de combinatie van deze vier
factoren nagingen : A-rangcijfer middelbare school, B-de Wesley Col
lege test, C-de A C E P E en D-de Minnesota College Aptitude test.
R C D . S = .511, R A D . S = .524, R A C . S = .573. R B D . S = .654, R B C . S = .661, en
R A B - S = .707. De combinaties van drie factoren waren o.a. RABD.S — -707,
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en RABC.S = ·708. De combinatie van alle vier factoren samen was RABCD."
= .709. De beste combinatie van twee factoren (A en В) gaf een R
die .001 steeg bij toevoeging van test C, en opnieuw .001 als test D
werd toegevoegd. С en D voegen hier dus inderdaad weinig „nieuws"
toe aan de combinatie van A en B. Noch het onderzoek van Edds en
McCall, noch dat van Douglas en Lovegren, is afdoende om inzake de
vraag, of er twee of meer dan twee factoren moeten worden gezocht voor
een combinatie, het pleit te beslechten. Dit kan niet a priori worden uit
gemaakt ; men moet het laten afhangen van de intercorrelaties en de af
zonderlijke test-criterium-correlaties.
Volgens de thans gangbare mening, heeft het meestal weinig nut meer
dan 4 of 5 variabelen in een combinatie bijeen te brengen. Tegen de tijd
dat een dergelijk aantal gecombineerd is, zegt Guilford 7 8 „hebben ze wel
ongeveer het terrein bestreken, waarop een volgende test nog licht zou
kunnen werpen. Dat is gedeeltelijk een gevolg van het feit, dat goede
menselijke eigenschappen meestal samengaan (intercorrelaties hebben) ;
ten dele komt dat voort uit de omstandigheid dat onze voorspellende in
dices er naar tenderen in dezelfde capaciteiten-sector te blijven, terwijl
persoonlijkheidsfactoren en externe omstandigheden worden verwaar
loosd (p. 427)". Volgens Cureton 3 β · β β 1 overtreft het aantal tests het aan
tal factoren gemeten door de tests ; anders gezegd : er zijn altijd inter
correlaties, en op een bepaald ogenblik meet een vijfde of een zesde varia
bele niets „nieuws" meer.
Durflinger 4 6 besluit zijn overzicht met de volgende conclusies: 1. mul
tiple correlaties leveren zelden coëfficiënten op groter dan .80, welke
variabelen er ook gebruikt worden. 2. een intelligentietest met een betrouwbare achievement test en het gemiddelde schoolcijfer leveren doorgaans de hoogste correlaties op. Deze liggen meestal tussen .60 en .70
(p. 77).
Eysenck 54 noemt „school standing" in combinatie met intelligentietests
en achievement tests de beste combinatie. Cohen 2 4 vond bij kandidaten
voor de ingenieursstudie een (zero-order) correlatie * van .41 tussen middelbare schoolresultaten en studieresultaten na één semester, tussen een
aptitude test en studieresultaat r = .55. De combinatie van deze twee factoren gaf een R = .71.
Hilts 8 5 combineert gemiddeld schoolcijfer met de A C E P E voor optimale predictie. Long en Perry 1 0 2 vinden met een combinatie van gemid* Als men een aantal factoren gebruikt voor het voorspellen van een criterium
wordt de correlatie tussen een afzonderlijke factor en het criterium de zero-order correlatie genoemd ; ter onderscheiding van de (multiple) correlatie tussen de combinatie
van een aantal factoren en het criterium.
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deld cijfer, A C E P E en een aantal tests van het Carnegie Inventory een
gemiddelde R = .54, en voor sommige afzonderlijke studierichtingen een
R = .79. Pétrie 120 onderzocht medische studenten met een batterij, waarin
de vier beste tests uit de studie van Himmelweit 8 β werden gebruikt. Zij
vond een R = .63. Remmers en G a g e 1 2 0 onderzochten 320 pharmaciestudenten met intelligentie tests en een drietal achievement tests. Na één
semester was R .757. Garrett 6 0 geeft een samenvatting van een groot
aantal studies met 2, 3 en 4 variabelen in combinatie. De kwaliteit van de
geciteerde onderzoeken is nogal uiteenlopend. Voorspelling op twee variabelen (59 studies) vertoont zero-order correlatie-coëfficiënten variërend
van .16 tot .79, met een mediaan r = .47. De multiple R varieerde van
.47 tot .79 met een mediaan R = .58 (p. 121—124). Met drie variabelen
was de mediaan R .61 en met vier variabelen bedroeg R .55 (p. 126—127).
De niet bepaald grootse resultaten met grotere combinaties deed Borow 1 1 · 1 7 opmerken, dat het grootste deel van de verschillen in studieresultaat van studenten nog niet bestreken wordt door de in zwang zijnde
tests. Durf linger *" komt tot iets betere gemiddelde resultaten in zijn overzicht ; intelligentie-tests samen met achievement tests en gemiddeld
school-cijfer geven een multiple R van plm. .65. Het overzicht van Cain,
Michaelis en Eurich 19 besluit met de conclusie, dat de combinatie van
schoolprestaties, aptitude tests en achievement tests de beste voorspelling oplevert.
Een goed onderzoek van Berdie en Sutter 7 over voorspelling van het
resultaat van een technische studie gaat de prognostische waarde van een
aantal factoren na. Onder andere werden gebruikt de U S A F I - G E D no. 3,
algebra- (achievement) tests, scheikunde test, rangnummer op de middelbare school en de Paper Form Board Test. Na één trimester werd de multiple R tussen de combinatie en het studieresultaat bepaald op drie verschillende groepen. De resultaten waren R = .66, R = .79 en R = .66.
Na een jaar werd de prognostische waarde opnieuw nagegaan. Van de
hele groep voorspellers bleven er tenslotte vier over : a. rangnummer,
b. de USAFI-GED-3, с de algebra test en d. Paper Form Board. De
correlaties met studieresultaat na een jaar waren r A s = .50, r B s = .41 en
r D s = .23. Voor de combinaties van twee factoren waren de multiple
correlaties : R A B.S = .59, RAc.s = -58 en R A D . S = .53. Voor de com
binaties van drie factoren RABC.S = -62 en R AD c.s = -59. Tenslotte de vier
factoren RABCD.S = ·63. De toevoeging van test D deed de R slechts .01
stijgen en daarom werd uiteindelijk volstaan met de combinatie A,
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B, en F C . Glaser
begon met een batterij van vijf tests voor de
voorspelling van het studieresultaat van medische studenten. Tenslotte
bleken de USAFI-GED (zero-order r = .48 na een jaar) en de Miller76

Analogies (zero-order г = .38) het beste te voldoen. De combinatie van
deze twee gaf een R = .50. De Army General Classification Test en de
M M P I bleken weinig of geen correlatie met het criterium te vertonen.
Himmelweit ** gebruikte een zeer gevarieerde batterij voor de London
School of Economics ; uiteindelijk bleken vier voorspellers te voldoen
(waaronder de in hoofdstuk I V besproken index of accuracy de hoogste
zero-order correlatie opleverde, r = —.39). De multiple R was .533. De
verbale intelligentietests bleken bij het onderzoek een hogere correlatie
met het criterium te vertonen dan de niet verbale. De onderzoekster
maakte gelukkig niet de voor de hand liggende fout de niet-verbale tests
uit de batterij te verwijderen. Terecht merkt zij op, dat de waarde van een
test niet uitsluitend afhangt van zijn correlatie met het criterium ; een
minder hoog correlerende test kan zeer goed bruikbaar zijn om de multiple
correlatie te verhogen, indien de intercorrelaties van deze test met de
andere variabelen maar laag zijn. Dat was hier het geval.
Cole 2 5 besluit zijn overzicht met de conclusie, dat de combinatie van
schoolresultaten met de scores op de College Entrance Examination Board
tests (verder C E E B ) tegenwoordig in doorsnee correlaties met latere
studieresultaten oplevert van ongeveer .70. Wilcockson 1 T 8 bereikte met
een combinatie van drie tests een multiple R = .75. Jacobson ^2 kon met
een vrij middelmatige combinatie (CAVD, Wonderlic. Int., SVIB, Medi
cal Aptitude Test en enkele andere) bij medische studenten de toekom
stige mislukkingen voor ruim 85 % juist aangeven. Frederiksen en Schrad e r 6 2 · 2 8 5 gingen op 22 verschillende groepen studenten de prognostische
waarde na van de A C E P E en van de middelbare schoolprestaties. De
mediaan correlatie-coëfficiënt voor de A C E P E met later studieresultaat
(na één jaar) was .47 en van de schoolprestaties met resultaat na één
jaar hoger onderwijs was .57. De mediaan R was .68. Coleman 26 onderzocht de voorspellingsmogelijkheid voor het volgen van technisch hoger
onderwijs. Met een batterij van drie tests was de multiple R voor de wiskundige richting .622 en voor de werktuigbouwkunde .708. De aantallen
waren echter vrij laag ( N = 82, 86, 58). In een recent onderzoek van
Stone 145 waren de gebruikte voorspellers a. gemiddeld schoolcijfer, b.
A C E P E en с de Coop. General Culture Test ( C G C T ) . Voor de eco
nomische faculteit was de multiple RAB.S = -663, voor de wis- en natuur
kunde RABC.S — ·733 en voor de sociale wetenschappen RABC.S — -507.
Het overzicht van gedane onderzoekingen zou gemakkelijk kunnen
worden voortgezet. Met deze dwarsdoorsnede wordt hier volstaan. De
huidige stand van het onderzoek over de voorspelbaarheid van de studie
resultaten bij het hoger onderwijs kan na het voorgaande in grote trekken
als volgt worden weergegeven :
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De selektie op grond van één enkele factor is praktisch geheel verlaten.
De meeste onderzoekingen worden opgezet met een vrij uitvoerige beginbatterij ; na confrontering van de afzonderlijke predictoren met de latere
studieresultaten blijven er meestal drie tot vijf factoren over, die iets tot
de voorspelling van het studieresultaat bijdragen. Op het ogenblik ligt
daarbij de nadruk op capaciteitentests ; het persoonlijkheidsonderzoek in
zijn huidige vorm draagt weinig bij tot het voorspellen. De in de literatuur
vermelde multiple correlatie-coëfficiënten zijn nogal uiteenlopend in
grootte. Enkele van de redenen daarvoor zijn :
a. Er worden nog steeds te veel tests gebruikt die kwa niveau niet geschikt zijn voor het voorspellen van studieresultaten. Bij sommige intelligentie tests bevinden zich bijvoorbeeld alle kandidaten boven P 8 0 van de
normen die voor de test aangegeven zijn (b.v. enkele PMA-tests), hetgeen betekent dat de test te weinig differentieert in de groep waarvoor
hij wordt gebruikt.
b. Vele van de gebruikte tests zijn te kort om voldoende tussen geschikten en ongeschikten te kunnen differentiëren. Een kortzichtige opvatting wenst, dat een positief of negatief advies ten aanzien van een
jarenlange studie wordt gegeven op grond van een onderzoek, waarop
enkele uren of zelfs minuten zijn beknibbeld. Deze zuinigheid heeft tot
gevolg, dat vele van de in Engeland en Amerika in gebruik zijnde tests
zo weinig veelzijdig en zo beknopt zijn, dat deze instrumenten geen voldoende reliability meer kunnen hebben, om maar te zwijgen van de validiteit. Het is een overschatting van de mogelijkheden der toegepaste psychologie, als men meent voorspellingen op lange termijn verantwoord te
kunnen geven op grond van een zeer beknopte reeks van proeven.
с De voor deze wijze van onderzoek vereiste correlatietechnieken wor
den vaak vrij primitief gehanteerd. Het is niet moeilijk de fouten die
boven werden aangestipt in bijna ieder onderzoek op dit gebied aan te wij
zen. Ook dit verklaart een deel van de uiteenlopende resultaten.
In de Angelsaksische landen wordt met een combinatie van momenteel
beschikbare testmiddelen en van andere voorspellers een multiple correla
tie-coëfficiënt bereikt van gemiddeld .65. Met welke combinatie de beste
voorspelling kan worden gedaan is niet a priori te zeggen. Bij ons zal
het misschien anders liggen dan in Engeland of Amerika, hoewel uit datgene wat in de hoofdstukken V en VI wordt gezegd, kan worden afgeleid, welke middelen de moeite waard zijn om te proberen in ons land.
4. De betekenis van een R groot .65 voor de praktijk
De coëfficiënt R en de afleidingen daarvan, K, E, ,,de standard error
of estimate", zijn zinvolle interpreta tie-wij zen voor de kwaliteit van de
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voorspelling. Voor iemand die moeite heeft met de interpretatie van een
correlatie-coëfficiënt, is het wellicht maar een zeer betrekkelijke verduidelijking als wordt gezegd, dat een R van .65 betekent, dat 42,25 %
van de variantie door de gebruikte combinatie wordt bestreken.
Men kan beter praktische vragen stellen zoals de volgende. Hoevelen
van de mislukte studenten kunnen van te voren onderkend worden bij
gebruik van een testserie met een R = 65 ? Hoeveel studenten krijgen
ten onrechte het advies beter niet met de studie te beginnen ? Hoeveel
procent van de kandidaten moet men toelaten om een bepaald percentage
geslaagden te vinden ? Voor een antwoord op deze vragen is iets meer
nodig dan het kennen van de grootte van de correlatie-coëfficiënt. Het is
duidelijk dat de waarde van een combinatie van voorspellers meebepaald
wordt door het percentage studenten, dat zonder selektie een opleiding
met succes volgt. Stel dat van de 100 personen die ongeselekteerd worden aangenomen voor een opleiding tot winkelbediende, er 95 deze opleiding met succes afsluiten ; dan is de waarde van een voorspelling al bij
voorbaat gering te noemen. Slagen er maar 10 van de 100, dan is het
wel belangrijk te zoeken naar een verandering, die een groter nuttig effect
van de opleiding tot gevolg zal hebben. W a a r de grens ligt, waarbij het
belangrijk wordt voorspellingen te kunnen doen, hangt ook af van de
duur en de kostbaarheid van de opleiding, en van de maatschappelijke
gevolgen die mislukking van de studie heeft voor de betrokkene. Naast
de correlatie-coëfficiënt en het percentage dat zonder selektie slaagt is
nog een derde factor van belang, namelijk de selektiegraad. Is er een bepaald criterium, b.v. een bepaald schoolexamen, dan is de voorspelling
,,hij slaagt voor het examen" procentueel vaker juist, indien we van elke
100 kandidaten de slimste 10 selekteren, dan wanneer we van elke 100
kandidaten de beste 50 moeten selekteren. Een korte verduidelijking van
het verband tussen de genoemde factoren is nodig om de praktische betekenis van een bepaalde correlatie-coëfficiënt te begrijpen.*
Een selektieproces waarbij tests worden gebruikt kan men zich voorstellen aan de hand van figuur 1.
De X-as stelt voor de schaal van testscores, de Y-as de schaal van
criterium-scores. Stel dat er een correlatie is tussen test en criterium
van .50**. De ellips geeft dan de spreiding aan van de proefpersonen over deze twee variabelen. Op de X-as is een punt X c aangegeven, arbitrair vastgesteld, waarboven de voorspelling op grond van de
test positief is en waarbeneden zij negatief is. Zonder selektie slaagt een
* Een beredenering van de samenhang tussen deze drie factoren is gegeven door Taylor en Russell1S2.
** Voor dit voorbeeld volgen we Guilford 78 · 413 .
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deel van de studenten. W e nemen aan, dat de factor „studieresultaten"
ook een continue variable is ; sommigen hebben zeer slechte studieresul
taten, sommigen matige en anderen goede tot zeer goede. Het punt Y c
is dan het arbitrair (door de hoogleraren) vastgesteld punt, waarboven
men voor de examens slaagt en waarbeneden men zakt. Door uit de pun
ten X c en Yc lijnen te trekken parallel aan respectievelijk Y- en X-as,
verdelen we de totale groep in vieren :
A. degenen die een positief advies krijgen en later slagen,
B. degenen die een negatief advies krijgen en later slagen,
C. degenen die een positief advies krijgen en later zakken,
D. degenen die een negatief advies krijgen en later zakken.

-

Xc

+TEST

Fig. 1. (naar Guilford)

De groepen A en D zijn goed voorspeld ; de groepen В en С niet. Op
dit punt moeten twee begrippen van Taylor en Russell worden ingevoerd,
„succes ratio" en „selektie ratio". De succes ratio is het percentage ge
slaagden van de groep die met de studie begint. Er is een succes ratio, als
er geen tests worden gebruikt (SQ) en als er wel tests worden gebruikt
(S t ), aangenomen dat de gebruikte tests enige validiteit ten aanzien van
het criterium bezitten en dat er inderdaad enige selektie plaats heeft. De
selektie ratio (S r ) is het percentage aangenomenen uit de totale groep.
In figuur 1 krijgen we dus :
S —
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A + B + C + D
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s
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Enkele voorbeelden kunnen verduidelijken dat het nuttig effect van een
of andere vorm van selektie afhangt van de succes ratio en van de waarde
van de gebruikte tests. Hoe lager het rendement zonder tests is, hoe lager
SQ, des te meer kans is er, dat deugdelijke tests dit rendement kunnen ver
beteren. In figuur 2 zijn enkele gevallen aangegeven die zich kunnen voor
doen, hoge en lage succes ratio's, en tests met hoge of lage validiteit.
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In figuur 2, I is de succes ratio zonder tests hoog. De testscore, die de
grens vormt tussen de positieve en negatieve adviezen, kan over een groot
stuk van het hele score-bereik worden verschoven zonder dat daardoor
de succes ratio veel verandert, tenzij deze kritische testscore erg hoog
gesteld wordt. In dit laatste geval worden veel potentiële kandidaten
(in B) ten onrechte afgewezen. In figuur 2, II is de test zeer goed, maar
de succes ratio zonder tests is hoog. Verhoogt men de kritische testscore
( X c ) dan worden slechts weinig potentiële mislukkingen méér verwijderd. Daar staat tegenover dat tegelijk met enkele mislukkingen een groot
aantal geschikte kandidaten ten onrechte worden afgewezen. In figuur
2, III is de succes ratio zonder test klein. Zelfs met een niet buitengewone
test (brede correlatie-wolk) kan men in dit geval goede resultaten bereiken. Zelfs een vrij lage kritische testscore kan een groot aantal potentiële mislukkingen elimineren, zonder dat er veel potentiële successen
verloren gaan. In nog sterkere mate is dat het geval, als de validiteit van
de test hoog is, zoals in figuur 2, IV. De kritische testscore kan vrij ver
omhoog geschoven worden, zonder dat er potentieel succesvolle kandidaten worden afgewezen. In het algemeen kan men zeggen, dat selektie
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Fig. 2 (naar Guilford)
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des te meer effect sorteert naarmate de succes ratio's zonder selektie lager
worden. Voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Aangenomen wordt ,dat
de validiteitscoëfficiënt van de selektietest .60 is. Verder wordt zowel bij
de test als bij het criterium een normale verdeling aangenomen.
Is de succes ratio zonder test S0, .95, en gebruikt men de zojuist genoemde „test" met r = .60, dan wordt, als men 40 % van de kandidaten
afwijst, de succes ratio St, .99. Door 40 % van de mensen af te wijzen
is de netto verbetering slechts 4 % . Om een St van ongeveer 1.00 te
bereiken, moet in dit geval 60 % van de kandidaten worden afgewezen.
Een ander geval : So = .05, 95 % van de kandidaten mislukken. Verwijdering van 55 ψο van de kandidaten doet de succes ratio met .05 stij
gen; een verbetering van 100 %. W e r d 95 % afgewezen dan zou St : .25
worden, of een verbetering van 500 %. Enkele minder extreme gevallen:
stel So van 80 tot 20 procent, nog steeds bij r = .60. Bij de hoge So .80
moet 60 % afgewezen worden om een St van .95 te bereiken, een voor
uitgang van 17,5 %. Bij SQ .20 wordt St bij afwijzing van 60 % .38, een
verbetering van 90 ψο. Nemen we in de laatste twee gevallen een test
r = .40 in plaats van r = .60, dan krijgen we (bij S0 80 % ), dat verwij
dering van 6 0 % van de sollicitanten resulteert in een St van 90 % ; we
moeten dus een groot aantal geschikten afwijzen om een betrekkelijk ge
ringe vooruitgang te bereiken. Bij S0 = 20 % en verwijdering van 60 %
van het aanbod wordt St .31, nog een 55 % beter resultaat dan zonder
selektie. Hiermee kan worden volstaan om de betrekkingen tussen de drie
factoren te verduidelijken.
W a t betekent dit nu voor de situatie in Nederland ? W e zullen ons
beperken tot het uitwerken van een paar gevallen.
1. In hoofdstuk I zagen we, dat het rendement van het hoger onderwijs
voor de oorlog bijna 60 % was. Stel dat het in ons land mogelijk zou
zijn met een combinatie van voorspellers te komen tot een R van .65,
dan hangt het percentage geslaagden dat men wil bereiken alleen nog af
van de derde factor, de selektie ratio. Stel dat we de beste 90 % selekteren met deze batterij, dan wordt het percentage geslaagden 65 %. Selekteren we 80 % dan wordt het percentage geslaagden 70 % en bij het
selekteren van de beste 7 0 % is het rendement 7 4 % . Het aantal mis
lukkingen vermindert met respectievelijk 12,5%, 25 % en 35 %.
2. Hierboven werd gezegd, dat naarmate de succes ratio's zonder test
kleiner zijn, de belangrijkheid van een combinatie van voorspellers groter
wordt. Komen er meer kandidaten en zijn deze van gemiddeld lager niveau,
dan gaat het percentage geslaagden bij gelijkblijvende exameneisen om
laag. In dat geval werken de selektiemiddelen dus beter. W e kunnen vast82

stellen, dat de percentages geslaagden na de oorlog omlaag zijn gegaan,
en dat het aantal gegadigden voor hoger onderwijs zal toenemen door
maatregelen in hoofdstuk I genoemd. Met de geschiedenis van het hoger
onderwijs in het buitenland voor ogen, is er weinig fantasie nodig om te
zien, dat het percentage geslaagden bij het hoger onderwijs ook in ons
land zal dalen. Daarom is een tweede geval uitgewerkt voor R = .65 en
S 0 = 50%. Selekteert men de beste 90 % dan wordt het rendement
5 5 % ; het aantal mislukkingen daalt dus met 1 0 % . Selekteert men de
beste 80 %, dan wordt het rendement 59 % en selekteert men de beste
7 0 % , dan is het rendement 6 4 % , een reductie van het aantal misluk
kingen met 28 % .
3. Men kan met deze methode bepalen, hoe groot men het rendement
wil hebben. Een studiefonds kan b.v. van de voorspellers verlangen, dat
niet meer dan 10 of 20 % van de uitgezochte kandidaten mislukt. In het
voorgaande geval bij SQ = 50 % en R c= .65 krijgen we dan volgens de
tabellen, dat we bij toelating van 10 % mislukkingskans uit de zich aan
biedende kandidaten de beste 20 % moeten nemen. Staat men toe, dat
20 % mislukt, dan neemt men van de sollicitanten de beste 40 % .
5. Voor- en nadelen van deze methode
William James 9 3 schreef : „It is safe to say that individual histories and
biographies will never be written in advance no matter how evolved psy
chology may become". De hulpmiddelen die ons momenteel ter beschik
king staan, zijn beperkt, omdat nog andere factoren dan capaciteiten een
rol spelen bij succes of mislukking van de studie. Bij de concrete moge
lijkheden die de „beschikbare" middelen kunnen bieden mag niet wor
den vergeten de schaduwzijde, dat er een groep В (fig. 1, рад. 80) is, die
negatief geadviseerd werd en die toch de studie met succes zou kunnen
volgen. Stel, dat er een percentage geslaagden zonder selektie is van 60%,
en dat er een batterij voorspellers is, waarvan de validiteit .70 is. Uit de
Taylor-Russell tabellen blijkt, dat wanneer men in een dergelijk geval
de beste 80 % neemt, het percentage geslaagden 71 % wordt. Dat bete
kent, dat als we uitgaan van 100 gegadigden, er 57 slagen van de 80
gekozenen. W a s er geen selektie geweest, dan zouden 60 van de 100
gegadigden geslaagd zijn. Met het verwijderen van 17 toekomstige mis
lukkingen worden ook drie potentieel succesvolle kandidaten uitgescha
keld. Een ander voorbeeld: percentage geslaagden zonder selektie 50 %,
validiteit van de voorspellers R = .70. Neemt men de beste 70 % , dan
wordt het percentage geslaagden 65 % ; het aantal mislukkingen vermin
dert dus met 30 %, maar daar staat tegenover, dat er zonder selektie 50
van de 100 kandidaten zouden zijn geslaagd, terwijl er nu 70 X .65 =
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45.5 van de 70 slagen. Er zouden niet alleen 25.5 toekomstige mislukkingen worden uitgeschakeld, ook zouden 4.5 potentiële successen een negatief advies krijgen. Dit zijn schaduwzijden die aan deze methode verbonden zijn.
Er zullen twijfelgevallen zijn, waarbij het niet verantwoord is negatief
te adviseren, maar in dergelijke gevallen kan men terugvallen op het volgende. Na een studie van één jaar is er meestal meer inzicht te krijgen
in de kansen van deze twijfelgevallen. Chauncey en Frederiksen 22 vermelden, dat de stand na één jaar studeren (te Princeton) een correlatie
met uiteindelijk resultaat van .78 vertoonde. Tribilcock 1 в з merk op, dat het
enerzijds om meer dan één reden aanbeveling verdient de ongeschikten
buiten de universiteit te houden, maar dat het evenzeer een nadeel is
indien geschikte kandidaten geen kans krijgen. In twijfelgevallen is dan
ook de enig juiste toetssteen voor al of niet geschikt zijn van een kandidaat, dat hij de poging waagt en met de studie begint.
De schaduwzijden moeten echter in de juiste proporties worden gezien.
Het is onjuist tegenover elkaar te stellen de in het voorgaande beschreven methode en het onbereikbare 100 % juist voorspellen. Vergeleken
moeten worden het nuttig effect van deze methode en dat van alle andere
methodes, van toelatingsexamens, verzwaarde propadeuse, numerus clausus, selekteren op eindexamenresultaten, interview met hoogleraren van
het keuzevak van de kandidaat.
Een voordeel van de in het voorafgaande geschetste methode is, dat
men de voorspellingen na een aantal jaren kan controleren, en dat de
gemaakte fouten kunnen worden opgespoord ; dit opent de mogelijkheid
tot verbetering of verfijning van de gebruikte middelen. Ook kunnen
nieuwe factoren systematisch en controleerbaar worden geprobeerd, zodat
men omtrent de belangrijkheid van een experimentele factor niet afhankelijk is van „indrukken", die blijkens de ervaring even vaak verkeerd als
goed zijn ( Harris те«'80).
Ondanks de bezwaren die er aan deze methode van selekteren zijn ver
bonden, kunnen enkele deugdelijke argumenten in haar voordeel ervan
worden aangevoerd, zeggen Darley en Anderson 4 2 :
1. Tests zijn „reliable". Z e vormen een noodzakelijk tegenwicht tegen
over- of onderwaardering van de capaciteiten van de kandidaat door hem
zelf of door degene die over de toelating beslist.
2. Tests hebben „validity". Deugdelijke tests hebben een nauwkeurigbepaalbare „forecasting power", hetgeen wensdromen of overmatig opti
misme tegengaat bij de student, of bij degene die over de toelating heeft
te beslissen.
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3. In een tijd die vergeleken met de studietijd zeer kort is en op een
wijze die in vergelijking met het verlies door jarenlange vergeefse studie
weinig kostbaar is, kan in veel gevallen een redelijk verantwoorde beslissing genomen worden in plaats van te moeten afgaan op „trial and error".
4. Tests laten de mogelijkheid open om een zekere rangorde aan te
brengen in de groep van kandidaten, zodat men in het individuele geval
kan bepalen of iemand die op een bepaald niveau werkt, wel of niet kans
om te slagen heeft.
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HOOFDSTUK VII

DE VOORSPELBAARHEID VAN H E T STUDIERESULTAAT
In de inleiding zijn naast de capaciteiten nog andere factoren ter sprake
gekomen, die het studieresultaat beïnvloeden. In het experimentele gedeelte ligt het accent op de meting van capaciteiten en op de voorspelling van het studieresultaat op grond van die meting. Uit de twee voorgaande hoofdstukken blijkt, dat de hulpmiddelen die ons momenteel ter
beschikking staan buiten het gebied der capaciteitenmeting weinig of geen
waarde hebben voor het voorspellen van het studieresultaat.
Dit laatste hoofdstuk wil de vertekening van het beeld, die een gevolg
is van deze eenzijdigheid, corrigeren door het voorafgaande te plaatsen
in een ruimer kader : de voorspelbaarheid van het studieresultaat.
De studie aan een universiteit of hogeschool is een gebeuren waarin
talloze factoren werkzaam zijn, die het gunstige of ongunstige eindresultaat van de studie beïnvloeden. Om deze veelheid en verscheidenheid van
krachten enigszins te kunnen overzien, zou men kunnen stellen dat het
studieresultaat in grote lijnen afhangt van een viertal factoren : 1. van de
maatstaven die worden aangelegd bij de beoordeling van de studieprestaties, 2. van de intellektuele capaciteiten van de betrokkene, 3. van emotionele factoren (belangstelling, studiemotieven, stabiliteit, aanpassing,
waaronder gerekend kunnen worden de aanpassing aan kamerleven, studentenleven, medestudenten en hoogleraren), 4. van de aanwezige voorzieningen en regelingen, waaronder vallen de organisatie van de studie,
de voorlichting, de hulp bij studiekeuze, financiële hulp, enz. In het kort
zal worden nagegaan in hoeverre deze factoren van invloed zijn op de
voorspelbaarheid van het studieresultaat.
ad 1. In hoofdstuk II zijn de grote lijnen van het criteriumvraagstuk
geschetst. De universiteit staat voor de moeilijke en omvangrijke taak de
doelstellingen van de universitaire vorming in operationele * termen uiteen
te leggen ; daarnaast zal zij de vraag moeten beantwoorden in hoeverre
* C. Coombs omschrijft „operationism" als „the principle that the meaning to be
given to a concept resides in the operations which give rise to the measurement of the
concept" (Theory and methods of social measurement, p. 476, in L. Festinger en D.
Katz Be . Het doel van de universitaire vorming kan in algemene termen worden omschreven als de beoefening en bevordering van de wetenschap ; een andere weg is
het omschrijven van dit doel in „operaties" waarin dit doel zich manifesteert, b.v. in
het in staat zijn experimenten te ontwerpen en uit te voeren, in het interpreteren van
de resultaten van een onderzoek, in het ordelijk weergeven van die resultaten, enz.
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deze doelstellingen terug te vinden zijn in de eisen die bij de examens
worden gesteld. Van de mate waarin deze vragen zullen worden beantwoord, hangt ook de mate van voorspelbaarheid af. W a t in het onderzoek van Kelly en Fiske eT opvalt, is de moeilijkheid van het formuleren
van adekwate criteria. De universitaire staf en de klinische psychologen,
die de uiteindelijke beoordeling van de studenten moesten geven, vertoonden grote individuele verschillen in opvatting over wat nu precies een
succesvolle studie in de klinische psychologie moest worden genoemd. In
de Nederlandse situatie is het niet anders. Zijn de inzichten over wat
een „succesvolle" studie concreet inhoudt voldoende gecoördineerd door
het afnemen van examens in het bijzijn van drie hoogleraren ? De peiling
van de studieresultaten is in vele gevallen beperkt tot het oordeel van
afzonderlijke hoogleraren. Er zijn natuurlijk studierichtingen waarin het
bepalen en aanleggen van maatstaven relatief gemakkelijker is dan in
andere; men kan iets gemakkelijker formuleren wat een mathematicus
dient te kennen en te kunnen, dan bijvoorbeeld een socioloog of een psycholoog, maar men kan zeker niet zeggen dat we op het gebied van het
formuleren van de doelstellingen der verschillende academische opleidingen, laat staan van de „vertaling" daarvan in concrete exameneisen, ver
gevorderd zijn. Onderzoekingen in de trant van hoger genoemde Eight
Yaer Study of the Progressive Education Association 141 behoort nog tot
de vrome wensen.*
Ook is men niet doordrongen van de noodzaak, dat een „summary
evaluation" van de studieresultaten bij een afsluitend examen in hoofdzaak gebaseerd dient te zijn op wat Thorndike 1 5 5 de „previous specific
evaluations" noemt, en dat de wijze waarop deze worden gecombineerd
eveneens objectief en goed omschreven moet zijn.**
* In 1932 richtten een aantal Amerikaanse scholen een laboratorium op om het resultaat van verschillende onderwijsmethoden na te gaan. Door de meeste scholen werd als
belangrijkste deel genoemd het verbeteren van het vermogen zelfstandig te denken Het
grootste deel van het onderzoek is gewijd aan het analyseren en meten van dit doel
Denk-activiteiten werden geklasseerd in enkele goed-omschreven categoneen, zoals
het vermogen gegevens te interpreteren, het vermogen wetenschappelijke principes toe
te passen, logisch te denken, enz. Omdat deze categorieën nog een vrij breed terrein
bestreken, werden ze in „meetbare" termen vertaald ; bijvoorbeeld het vermogen gegevens te interpreteren werd gesplitst in 1. het vermogen om relaties tussen gegevens te
zien (het maken van vergelijkingen, het kunnen onderkennen van gemeenschappelijke
elementen ш gegevens, het kunnen lezen van gegevens, het kunnen maken van bereke
ningen uit gegevens, het kunnen begrijpen van symbolen-taal), en in 2 het vermogen
de beperktheid van gegevens te begrijpen (het kunnen aangeven welke gegevens ont
breken voor het trekken van een conclusie, het juist kunnen generaliseren op grond van
bepaalde gegevens, het onderkennen van foutieve conclusies, enz ). Voor elk van deze
categorieën werden tests ontwikkeld om de resultaten van de onderwijsmethoden vast te
stellen.
** In hoofdstuk II is dit uitvoerig besproken.
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Nu tal van onderzoekingen de instabiliteit en de onbetrouwbaarheid
van persoonlijke indrukken hebben gedemonstreerd, wordt het tijd de subjectieve mening die men heeft, een kandidaat goed te kunnen beoordelen,
zoveel mogelijk te vervangen door duidelijker omschreven en daardoor
rechtvaardiger maatstaven. Verschillende stappen in die richting gezet,
bijvoorbeeld het leggen van het accent op schriftelijke en uniforme examens in Delft en bij sommige medische opleidingen, worden hier niet
over het hoofd gezien. Dit systeem is door zijn eenvormigheid ten aanzien van de verscheidenheid van kandidaten eenzijdig. In sommige gevallen kan deze eenvormigheid een bezwaar zijn ; in vele gevallen zal echter
bij exameneisen het beginsel van „gelijke monniken, gelijke kappen" de
voorkeur verdienen. Hoe duidelijker de criteria gedefinieerd zijn en hoe
duidelijker de maatstaven die bij de examens worden aangelegd zijn omschreven, des te groter wordt de mogelijkheid voorspellers voor die criteria te construeren.
ad 2. De conclusie uit de literatuur, die in het vorige hoofdstuk werd
samengevat, is dat de samenhang van een combinatie van de beste ter
beschikking staande middelen met het studieresultaat ongeveer een correlatie-coëfficiënt van .65 oplevert. Uit het eigen onderzoek resulteert een
coëfficiënt van ongeveer .55. De daarbij gebruikte batterij is dus zeker
niet onbevredigend, maar ze is anderzijds toch beperkt en betrekkelijk.
Met gebruikmaking van de in de literatuur vermelde hulpmiddelen en
met de resultaten van een factor-analyse van tests en criterium moet het
ook in ons land mogelijk zijn een batterij te construeren, die correlaties
oplevert in de orde van grootte van de Amerikaanse onderzoekingen.
Hierbij moet nog eens worden aangetekend, dat dit geen eenvoudige zaak
is. Nog steeds worden buitenlandse tests en vragenlijsten vertaald, zonder dat deze instrumenten eerst behoorlijk opnieuw geijkt en gevalideerd
worden. De omvang van een dergelijk onderzoek maakt het haast noodzakelijk dat het interuniversitair wordt aangepakt. Er is nog een andere
factor die enig optimisme ten aanzien van de resultaten van een dergelijke poging rechtvaardigt. Uit verschillende publikaties van het C.B.S.
blijkt, dat de groei van het V.H.M.O. en het hoger onderwijs niet recht
evenredig is met de bevolkingsgroei, maar dat er ook relatief een aanzienlijke toename valt waar te nemen, afgezien van de grote toeloop vlak
na de oorlog. Deze relatieve toeneming betekent dat een steeds groter deel
van de bevolking hoger onderwijs gaat volgen. Dit zal de „rectriction of
range", die nu de correlatie-coëfficiënten drukt, hoogstwaarschijnlijk wat
verminderen. Het is immers zo, dat naarmate de range van de groep die
men onderzoekt beperkter is, de correlaties tussen variabelen in die groep
lager worden. Omdat de bevolkingsgroep die aan het hoger onderwijs
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gaat deelnemen relatief groter wordt, mogen we verwachten dat dit verschijnsel de correlatie-coëfficiënt in opwaartse richting zal beïnvloeden.
Maar er is een plafond. Travers heeft de resultaten van het meergenoemde overzicht van Garrett grafisch uitgezet, op de ene as het jaar
van publikatie van de verschillende studies, op de andere as de mediaan
validiteits coëfficiënt in elk jaar van tests voor „college aptitude" en
„general intelligence" 1 β 2 - 1 β τ . „De indruk" — zegt Travers — „die deze
grafiek geeft is, dat, ondanks alle inspanning en denkarbeid die besteed is
aan het construeren van nieuwe tests om het studieresultaat te voorspel
len, en ondanks de omvangrijke verzameling gegevens die door talloze
onderzoekers bijeengebracht zijn, de nauwkeurigheid van de voorspellin
gen op grond van deze tests over een periode van dertig jaar geen dui
delijke verbeteringen heeft vertoond". Het ervaringsgegeven dat met de
best mogelijke combinaties momenteel niet veel meer dan een R >= .65
bereikt wordt, geeft wel ongeveer de grens aan van de mogelijkheden van
het capaciteitenonderzoek. Een R = .70 moet wel als een limiet worden
beschouwd. Dat betekent dat we met het capaciteitenonderzoek nooit meer
dan 50 % van de variantie onder controle zullen kunnen krijgen. Anders
gezegd : Van de factoren die het slagen of mislukken van de studie bepa
len, ligt niet meer dan de helft op het gebied van de intellektuele
capaciteiten.
ad 3. Zoals in het begin van dit hoofdstuk al werd gezegd, ligt de reden
dat in het voorgaande weinig aandacht is besteed aan emotionele factoren
in het feit dat de correlatie tussen diverse onderzochte persoonlijkheidsvariabelen en het studieresultaat een deprimerende constantie rond R =
.00 vertoont. Waarschijnlijk is de bestaande persoonlijkheidsdiagnostiek
niet adekwaat. De categorieën en gedragskwaliteiten waarmee gewerkt
wordt zijn zeer ruw en oververeenvoudigde generaliseringen (zie Vernon 1 β β · β ) . Vernon concludeert na een kritisch overzicht van het hele ter
rein van het huidige persoonlijkheidsonderzoek „dat het veiliger is pessi
mistisch te zijn wat betreft de toekomst van persoonlijkheidsonderzoek in
het algemeen". Ook T r a v e r s 1 β 1 is niet optimistisch. Hij vat zijn paragraaf
over de niet-intellektuele factoren als volgt samen (p. 399) : „Terwijl men
het er over eens is dat andere factoren behalve geschiktheid voor het vol
gen van het onderwijs van groot belang zijn, zijn toch de meeste van deze
factoren nog niet adekwaat vastgesteld en gemeten".
Veel categorieën op dit terrein zijn vaag en ambigue in betekenis : wat
de één agressief noemt, vindt de ander avontuurlijk ; een derde noemt het
exhibitionisme. W a t nog steeds ontbreekt, ondanks de vele literatuur over
het onderwerp, is een persoonlijkheidstheorie in operationeel gedefinieerde
gedragscategorieën. Ook nieuwere methoden, bijvoorbeeld van Eysenck,
7
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blijven, al lijken de door hem gebruikte criteria objectief, gevangen in de
vicieuze cirkel. Hij plaatst normalen tegenover neurotici of hysterici en
construeert dan tests die tussen deze groepen differentiëren. Het is echter
twijfelachtig of de gebruikte syndromen in feite aparte grootheden zijn.
Bovendien zijn de psychiatrische diagnoses waarop hij steunt subjectief
en onbetrouwbaar.
Als de toekomst op het gebied van de diagnostiek van de persoonlijkheid al zo duister is, wordt het natuurlijk illusoir met persoonlijkheidsvariabelen iets te gaan voorspellen, althans wanneer men zou moeten
wachten op een acceptabele persoonlijkheidstheorie. Vemon 1 6 9 · 1 8 9 zegt
echter : ,,Van de verschillende gebieden waarvoor persoonlijkheidstests
nodig zijn is de selektie nog het minst moeilijke, want dit terrein wordt
het minst getroffen door de moeilijkheden van een persoonlijkheidstheorie.
Het is bijvoorbeeld niet nodig dat er overeenstemming bestaat wat betreft
de hoofdcategorieën of dimensies van de persoonlijkheid. De waarde van
de één of andere test of andere methode kan direkt bepaald worden door
vergelijking met een of ander extern criterium, zoals bijvoorbeeld succes
of mislukking bij studie of opleiding. Van de andere kant zal de vooruitgang langs dergelijke zuiver empirische lijnen waarschijnlijk niet snel
zijn". Men zou er aan kunnen toevoegen, dat op het gebied van de capaciteitenmeting ook het een en ander tot stand is gekomen sinds Binet, zonder dat er een adekwate theorie over de aard van het intelligente gedrag
voorhanden was.
Natuurlijk is het onderzoek op dit terrein gecompliceerder dan op het
gebied van het intelligentie-onderzoek, maar er zijn toch al verschillende
pogingen gedaan die tot verder onderzoek uitnodigen. Gewezen kan worden op de index of accuracy van Himmelweit 8 β , de measure of carefulness
van Fruchter Μ cn **, de index of activities van Sheviakov 1 4 0 , het werk van
43
Detchen met de Kuder Preference Record, het onderzoek naar de
108
„achievement motivation" van McClelland et al. . Ook het boek van
144
Stem Stein en Bloom bevat stimulerende gedachten over mogelijkheden
om studiesucces te voorspellen buiten het capaciteitengebied. In de op
4e 282
merking van Duijker en De Groot · , dat het noodzakelijk is de motie
ven voor het staken van de studie te kennen, ligt een mogelijkheid nieuwe
bakens te vinden om op te varen bij de constructie van vragenlijsten of
tests. Deze gedachtengang zou men kunnen vergelijken met de methode
van de critical incidents van Flanagan β 0 . Ook de biographical inventories,
die in Amerika soms met succes gebruikt worden, kunnen worden gepro
beerd, al zal men in ons land van de grond af opnieuw moeten beginnen
omdat onze situatie en mentaliteit verschilt van de Amerikaanse.
Het criterium-probleem is bij het voorspellen van de studiegeschiktheid
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in elk geval minder groot dan in de persoonlijkheidsdiagnostiek. En wanneer het vraagstuk van verschillende kanten tegelijk wordt aangepakt is
het misschien op den duur mogelijk de relaties en correlaties onder te
brengen in wat Cronbach en Meehl 3 5 een nomologisch netwerk noemen.
Een dergelijk meerdimensionaal model kan in elk geval enige struktuur
brengen in allerlei losse empirische vondsten, analoog aan de geleidelijke
strukturering die we bij het intelligentie-onderzoek beginnen te zien.
ad 4. De studieresultaten worden eveneens beïnvloed door het geheel
van regelingen en voorzieningen dat we kunnen samenvatten als de organisatie van het hoger onderwijs. Deze organisatie is in het kader van dit
hoofdstuk slechts van belang in zoverre ze samenhangt met de voorspelbaarheid van het studieresultaat.
Wanneer in de organisatie toevallige, storende factoren werkzaam zijn.
die niet wezenlijk samenhangen met de geschiktheid voor de studie, wordt
het eindresultaat minder voorspelbaar. Daarom is het van belang deze
storingen op te sporen en op te heffen. Het is niet doenlijk in dit verband de organisatie van het hoger onderwijs volledig na te gaan ; met
enkele voorbeelden zal worden volstaan.
In de loop der jaren is er verwijdering ontstaan tussen wat verlangd
wordt voor een eindexamen van het middelbaar onderwijs en wat voor
examen aan de universiteit wordt gevraagd (Rutten 1 3 0 ). Het heeft weinig
zin alleen te constateren, dat de aansluiting vroeger beter was of de oorzaken van de verwijdering op te sporen. Indien de afstand te groot zou
zijn geworden, zou men moeten overwegen of er een tussenschakel gevonden kan worden (bijvoorbeeld het freshman- en sophomore-year in
sommige Amerikaanse hoger onderwijs-instituten ) waarin de aankomende
student geleidelijk leert wennen aan een andere studiemethode. Een dergelijke tussenschakel kan de funktie van middelbaar en hoger onderwijs
onaangetast laten, maar de minder briljante of minder snel omschakelende
student wordt er gemakkelijker mee over de drempel geholpen, waarover
hij nu soms struikelt.
Na korte tijd met de studie bezig te zijn, ontdekken sommigen dat de
gekozen richting iets geheel anders inhoudt dan ze zich tevoren hadden
voorgesteld. Het gevolg daarvan is, dat men van studierichting verandert
of de studie staakt. Een adekwate voorlichting over de inhoud van een
bepaalde studierichting en over de mogelijkheden die in de opleiding liggen voor latere beroepsuitoefening kan het aantal vergissingen en mislukkingen verminderen. Ook voorlichting over wat goede studiegewoonten zijn is van belang.
Als de eerste moeilijkheden van aanpassing en studiekeuze overwonnen
zijn, ontmoet de student nieuwe obstakels op zijn weg. Financiële moei7*
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lijkheden hebben menigeen, al of niet via een moeizaam werkstudentenbestaan, van de „rechte weg" afgebracht. Huisvestingsproblemen, de militaire dienst, het gevoel van alleen te staan, het ontbreken van iemand
die hem bij persoonlijke of studie-moeilijkheden onderweg opvangt, betekenen soms het einde van de studie, zonder dat er sprake is van te
weinig talent.
Andere moeilijkheden komen voort uit te weinig kontakt tussen hoogleraren en studenten. De student weet vaak niet wat de hoogleraar belangrijk acht en de hoogleraar weet niet wat voor verlangens ten aanzien
van het onderwijs bij zijn toehoorders leven. Men kan deze communicatie natuurlijk overdrijven ; te veel aanpassing resulteert in middelmatig
onderwijs. Wederzijds informatie over verlangens of eisen, en een of
andere vorm van gesprek tussen de partijen als terugkoppeling, zou de
situatie over en weer kunnen verhelderen. Menigeen zal uit zijn studietijd
herinneringen bewaren aan mede-studenten, die bleven steken in de
bottleneck van een of ander „klein" tentamen, dat energie en tijd vroeg,
die in geen redelijke verhouding stonden tot de rest van het studieprogramma. Meer communicatie tussen hoogleraren en studenten en meer
coördinatie binnen de faculteiten kan deze toestanden verbeteren en zo
het aantal mislukkingen verminderen. Een zo goed mogelijke organisatie
betekent, dat allerlei storende variantie, die in wezen niets te maken heeft
met de geschiktheid voor de studie, kan worden uitgeschakeld, zodat het
percentage geslaagden stijgt. Daardoor wordt ook de voorspelbaarheid
groter.
Overzien we het geheel, dan wordt de betrekkelijkheid duidelijk van
hetgeen in de voorgaande hoofdstukken werd gezegd. De voorspelbaarheid van de studieresultaten is beslist wel een groter vraagstuk dan het
construeren en valideren van een aantal meetinstrumenten. Aan de ene
kant zal het grote krachtsinspanning vragen om het welslagen van de
student te bevorderen door een optimale organisatie van het onderwijs
en door verantwoorde criteria voor dat welslagen duidelijk en objectief
aan te leggen. Aan de andere kant is het nodig dat de voorspelbaarheid
van het studieresultaat wordt opgevoerd. Tot het belichten van de problemen die daarmee samenhangen heeft deze studie een bijdrage willen
zijn.
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SUMMARY
1. Before the last war 60 % of those who studied at universities and
other institutes of higher education in the Netherlands graduated. After
the war the percentage of those who are succesful is going down. At the
same time the possibility to study at institutions of higher education is
coming within the reach of a larger segment of the population. Therefore
it is important to investigate the possibilities of predicting at the outset
of the study what results can be expected. In the Anglo-Saxon countries
much systematic research has been done on this subject, but in the
Netherlands the number of investigations of this kind is small.
2. The first question to be answered is : what do we want to predict ?
The validation of a testing procedure is not a simple technical problem.
Criteria involve judgments which are complex and which cannot be
described in terms of a single dimension. It is the task of the University
to determine the goals of instruction, and to define these goals in
operational terms. Another difficult problem is the translation of the
ultimate criteria of success in relevant proximate criteria, i.e. examinations,
grades, etc. W h e r e clearly defined criteria are lacking, the psychologist is
tempted to use his own value judgments as criteria. But a standard of
performance is no criterion ; those who examine the students have their
own value-judgments. These should be the main source of the psychologist's criterion-data. In this investigation the criterion used is whether the
student graduated or not. This criterion is graded in six categories, ranging
from all examinations accomplished in the time stated in the official program of the study, to complete and definite failure in the first-year
examinations.
3. Predictions of study results can be made in several ways. One method
consists in getting an impression of the candidate in an interview ; another
method is to combine personal impressions with results of objectively
scored tests. A third method is prediction based exclusively on objective
factors, tests, biographical data, schoolrecord, etc. In the present study
the third method is used because every prediction rests on probabilities,
whether we label this prediction „clinical" or „statistical". The pit-fall
of the socalled „intuitive" methods is that possibly factors are weighed
in order to make a prediction which — in a systematic investigation —
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are found to be in no way relevant to the criterion. Studies of Sarbin
and Meehl are quoted in this connection.
4. In an experimental investigation the value of a test-battery and
other factors used for predicting the study results of applicants for an
industrial study fund is examined. All candidates who applied for finan
cial aid between 1945 and 1952 were tested. A follow up of every
applicant, whether accepted by the fund or not, was undertaken. The
number of applicants was 202, 184 of which actually began their higher
studies. At the present time criterion scores of 17 candidates cannot yet
be established definitely. The computations have been made for the total
group ( A ) , N = 167, and separately for a subgroup (Β), N = 101, of
students in the mathematical and physical faculties. The criterion was the
final result of the study. These results were classified in six pre-defined
categories (see 2). The complete history of each student's results was
classified in the criterion-categories by two independently working psycho
logists. In case of disagreement the case was removed from the group. The
predictors used were : two different scorings of the Bourdon, a wordcorrection test, a word- and number comparison-test, a word-memory test,
a cipher-test, a common sense test, an analogies-test, a text-completiontest, a test of carrying out instructions, a number-progression test, a space
relations test, a figure-sequence test, a memory for form-test. Also used
were : age at the beginning of higher education, number of failures in
secondary education. Zero order ( Pearsonian ) correlations and intercorrelations were computed for both groups (table A and B). Beta weights
(table C) were computed, and the resulting multiple R for group A was
.497, for group В .573. T h e six variables with highest zero order correla
tions combined gave R = .482 for group A, and .523 for group B. There
is not yet a group available for cross-validation. The use of Wherry's
shrinkage formula is not justified. The only way to discover which of the
twelve usable variables should be retained in a regression-equation is a
crossvalidation.
T h e Taylor Russell tables are used to demonstrate the practical
meaning of the calculated correlation-coefficients. Without selection the
present percentage graduating is about 55 % of those who begin higher
education. Using the procedure under investigation raises the percentage
to 72 % . If the psychologist uses not only the relevant tests but if he
adds his own judgment, R in group A drops from .50 to .45, in group В
.57 to .43, and the percentage of succesful predictions from 79 % to
66.7 %
5. In this chapter a summary is given of the possibilities the psychologist
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can choose from in predicting the outcome of higher education. For the
present the following are useful : secondary school achievement, test of
general achievement, intelligence and aptitude, level of general education,
error scores, indexes of accuracy. Less useful are the current methods of
personality assessment (Strong, Kuder, M.M.P.I., Ro) and the interview.
In some cases biographical inventories result in better prediction.
6. A short review of present possibilities for predicting student
achievement with combinations of predictors is given. Multiple correlations
of about .65 are possible at present. In the last decades little progress has
been achieved. W i t h current methods R = .70 is about the achievable
limit.
7. The preceding chapters are only part of the story. The final outcome
of a period of study depends on many different factors. These factors can
be classified in four categories : The outcome depends on : 1. the criteria
used. 2. the candidate's intellectual capacities. 3. the emotional make-up
of the student (interests, motives, stability, adaptability). 4. the existing
provisions and arrangements (organisation of the university, guidance
programs, vocational guidance and financial facilities etc.). The way in
which these factors influence the possibility of predicting results is
discussed.
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RÉSUMÉ
1. Avant la dernière guerre, 60 % des étudiants néerlandais parachevaient leurs études. Depuis la guerre, ce pourcentage est en diminution.
D'autre part, une partie croissante de la population peut actuellement
accéder à l'enseignement supérieur. Dans ces conditions la question se
pose de savoir s'il est possible de pronostiquer les chanches de réussite
aux examens universitaires. Alors que, dans les pays anglosaxons cette
matière a fait l'objet de nombreuses recherches, elles ont, jusqu'à présent,
été rares aux Pays-Bas.
2. Première question : Quel est l'objet du pronostic ? La validation d'une
méthode psychométrique n'est pas un problème exclusivement technique.
Le critère lui-même pose un problème aussi important. Les critères se
composent de jugements de valeur, qui sont complexes et pluraux. Il appartient à l'université d'expliciter les critères et de les définir en termes
opérationnels, et de vérifier à quel point le but final de l'enseignement
s'exprime dans les exigences posées examinés. Le critère examiné ici est le
résultat final des études supérieures.
3. Le pronostic des résultats peut s'effectuer de plusiers façons. On
peut se fonder sur l'impression subjective que produit le candidat au cours
d'une interview, combiner une impression subjective avec des données
objectives (tests etc.), ou bien se contenter des seules données objectives.
C'est cette troisième méthode qui est à la base de la présente étude. Chaque
pronostic se fonde sur des probabilités, qu'il soit d'ordre „clinique" ou
statistique. Le danger des méthodes dites „intuitives" est qu'on attribue,
en vue du pronostic, une certaine valeur à toutes sortes de facteurs dont
une vérification systématique révèle la nullité dans ce domaine. Dans cet
ordre d'idées, on rappelle les études de Sarbin et de Meehl.
4. L'étude porte sur 202 personnes qui, entre 1945 et 1952, ont sollicité
une bourse à un fonds d'études. Elles ont toutes subies une série de tests.
De ces 202 sujets, 184 ont, avec ou sans bourse, entrepris des études
supérieures. Pour 17 d'entre eux, il n'est pas encore possible de déterminer
l'appréciation par rapport au critère. Les cas de 167 sujets ont donc fait
l'objet des recherches. Les divers calculs ont porté sur la totalité du
groupe, ( A ) , et sur le groupe formé par les étudiants en sciences naturelles et mathématiques et les élèves-ingénieurs (B), aux effectifs respectifs
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de 167 et 101. Le critère est le résultat final des études supérieures. Ce
résultat comportait six catégories bien définies, allant d'un résultat excellent jusqu'à l'échec total. Tous les détails concernant les études de chaque
candidat ont été fournis à deux psychologues qui, travaillant séparément,
ont classé les candidats dans les six catégories du critère, en éliminant
les cas douteux. Pronostics utilisés : deux différents modes d'étalonagc
du Bourdon, une épreuve de correction de mots, une comparaison de mots
et de chiffres, un test de mémoire, une épreuve de calcul, une épreuve de
bon sens, une épreuve d'analogies, une épreuve de complètement d'un
texte, une épreuve d'exécution d'ordres, une épreuve de progressions
arithmétiques, une épreuve de fonctions mathématiques, une épreuve de
relations spatiales, une épreuve de progressions de figures, un test de
mémoire visuelle. Autres facteurs utilisés : l'âge au commencement des
études, la moyenne des notes pour les langues, et celle des notes de
mathématiques, et le nombre de classes redoublées.
On a déterminé les corrélations entre test et critère des diverses épreuves, puis celles des autres facteurs. On a procédé ensuite au calcul des
inter-corrélations (table A et B) des facteurs essentiels, pour en déduire
ensuite les poids bêta (table C ) . La corrélation multiple atteint .497 pour
le groupe A, et .573 pour le groupe B. On a ensuite calculé à nouveau
les poids bêta des 6 facteurs présentant la corrélation d'ordre zéro la
plus élevée. La corrélation multiple des ces six facteurs était .482 pour le
groupe A, et .523 pour le groupe B. En l'absence d'un nouveau groupe
permettant d'opérer une contre-validation, on ne peut appliquer la formule
de contraction de Wherry. Le seul moyen de trouver les meilleurs pronostics parmi les 12 facteurs utilisés consiste à effectuer une contre-validation. La signification des coefficients de corrélation est démontrée à
l'aide des tables de Taylor et Russell. Sans aucune sélection, le pourcentage de réussites aux examens de sortie est à peu près 55 % ; il atteint
72 % lorsqu'on utilise la méthode décrite. Si le psychologue ne se borne
pas à utiliser les test mais ajoute ses impressions subjectives en vue du
pronostic, la corrélation multiple dans le groupe A tombe de .50 à .45
pronostic, la corrélation multique dans le groupe A tombe de .50 à .45
et dans le groupe В de .57 à .43, et le pourcentage des sélections correctes tombe de 79 % à 66,7 %.
5. Le chapitre cinq traite des moyens dont le psychologue dispose à
l'heure actuelle. On constate que les facteurs suivants ont une valeur:
résultats scolaires, tests d'intelligence, tests d'aptitude, culture générale,
indices d'exactitude et pourcentage d'erreurs. Les tests de personnalité
(Strong, Kuder, M.M.P.I. et Rorschach) et l'interview pratiqués actuel97

lement, ont peu de valeur. Dans certains cas, des questionnaires biographiques facilitent l'examen psychotechnique.
6. Il ressort de la littérature qu'une batterie de 3 — 5 tests donne, à
l'heure actuelle, des coefficients de corrélation multiple d'environ .65. Au
cours de ces dix dernières années, les progrès accomplis sont insignifiants.
On est amené à supposer qu'un coefficient de .70 constitue la limite
réalisable avec les méthodes courantes.
7. Les chapitres précédents ne donnent qu'un seul aspect du problème.
Le résultat des études supérieures dépend de facteurs aussi nombreux
que divers. On peut classer ces facteurs en quatre catégories : 1. les critères appliqués, 2. les facultés intellectuelles des étudiants, 3. les facteurs
émotionnels (intérêt, mobiles, stabilité, adaptabilité), 4. des dispositions
de prévoyance et de l'organisation de l'université ( organisation des études,
service d'orientation professionelle, contacts entre professeurs et étudiants). Le dernier chapitre rend compte de quelle façon ces facteurs influent sur la qualité de l'examen psychotechnique.
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ZUSAMMENFASSUNG
1. V o r dem letzten Kriege vollendeten 60 % der an Universitäten oder
Hochschulen Studierenden ihr Studium. Seit Kriegsende ist dieser Prozentsatz im Sinken begriffen. Hinzu kommt, dass nach dem Kriege das
Hochschulstudium einem grösseren Teil der Bevölkerung zugänglich geworden ist. Aus diesen Gründen ist die Frage wichtig, ob man von vornherein etwas über die Erfolgsaussichten der Kandidaten aussagen kann.
In den angelsächsischen Ländern sind auf diesem Gebiete bereits viele
systematische Untersuchungen durchgeführt worden, in den Niederlanden
dagegen bis jetzt nur wenige.
2. Als erste Frage ist zu klären, was man voraussagen will. Die Bewertung eines bestimmten Testverfahrens ist nicht nur ein schwieriges
Problem technischer Art. Das Kriterium selbst — in diesem Falle das
Endergebnis des Hochschulstudiums — stellt eine vielleicht noch grössere
Aufgabe dar. Kriterien bestehen aus komplexen und multiplen Urteilen.
Die Hochschule hat nun die Aufgabe, die Kriterien zu eplizitieren und in
opérationnelle Begriffe zu kleiden. Ausserdem muss sie untersuchen, in
welchem Masse die Endziele des Hochschulstudiums in den Prüfungsanforderungen zurückzufinden sind. W e n n explizirte Kriterien fehlen, fällt
es dem Psychologen schwer, der Versuchung zu widerstehen, sich selbst
Werturteile zu schaffen und diese als Kriterien anzusehen. Die Eximinatoren haben jedoch möglicherweise andere Werturteile, die letzten Endes
dem Psychologen als Quelle der Kriteriumdaten dienen sollen. Für die
vorliegende Untersuchung wurde als Kriterium das Endergebnis des
Hochschulstudiums in sechs Stufen von der besten Gruppe (alle Prüfungen mit gutem Erfolg und in normaler Zeit bestanden )bis zur schlechtesten (vollständiges und endgültiges Versagen in der propädeutischen
Prüfung) eingeteilt.
3. Voraussagen des Studienergebnisses können in verschiedener Weise
erfolgen. Man kann von dem Kandidaten durch ein Interview einen Eindruck gewinnen und darauf die Voraussage gründen ; andere ziehen es
vor, persönliche Eindrücke mit objektiven Testergebnissen zu kombinieren ; eine dritte Methode besteht darin, die Voraussage ausschliesslich
auf Testergebnisse und andere objektive Faktoren zu gründen. Für unsere
Untersuchung wurde die letztgenannte Methode angewandt, weil jede
Voraussage, gleichgültig ob wir sie „klinisch" oder „statistisch" nennen
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wollen, auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Die Gefahr der sogenannten
„intuitiven" Methoden liegt darin, dass man beim Voraussagen auf Faktoren ein bestimmtes positives oder negatives Gewicht legt, die sich bei
systematischer Untersuchung als für das Kriterium irrelevant herausstellen. Arbeiten von Sarbin und Meehl werden in diesem Zusammenhang
besprochen.
4. In der vorliegenden Untersuchung wurde der W e r t einer bestimmten Testreihe sowie derjenige anderer Faktoren geprüft. Diese Testreihe
wird für die Auslese von Stipendiaten einer industriellen Stiftung benutzt. Alle Kandidaten, die sich zwischen 1945 und 1952 anmeldeten,
wurden untersucht. Die Studienergebnisse sämtlicher Kandidaten (auch
derjenigen, die kein Stipendium erhielten) wurden ermittelt. Es meldeten
sich 202 Kandidaten, von denen 184 das Hochschulstudium anfingen. Im
Augenblick ist es von 17 Kandidaten noch nicht möglich, eine endgültige
Klassifizierung bezüglich des Kriteriums festzulegen. Die Berechnungen
wurden für die gesamte Gruppe Α ( Ν = 167) sowie für eine Gruppe В
(Ν = 101), die ausschliesslich Studenten der naturwissenschaftlichen
Fakultäten umfasst, durchgeführt. Die Endergebnisse des Studiums bildeten, in sechs Kategorien unterteilt, das Kriterium (siehe unter 2). Die
Studienergebnisse wurden von zwei unabhängig voneinander arbeitenden Psychologen klassifiziert. Zweifelsfälle bei der Klassifizierung wurden aus der Stichprobe entfernt. Die voraussagenden Tests bzw. Faktoren waren : zwei Varianten des Bourdon-Tests, ein Wortkorrektions-Test,
ein W o r t - und Zahlen-Vergleichstest, ein Wortgedächtnis-Test, ein
Rechen-Test, ein „gesunder Verstand'-Test, ein Analogie-Test, ein Textergänzungs-Test, ein Auftrags-Test, ein Zahlenreihen-Test, ein „spacerelations"-Test, ein Bilderfolge-Test und ein Formgedächtnis-Test. Weiterhin wurden benutzt : das Alter bei Studienbeginn, die Zahl der Wiederholungen vom Klassen in der Oberschule, die Durchschnittsnoten für
Sprachen und Mathematik in der Oberschule. Die Pearson-Test- und
Kriterium-Korrelationen und Interkorrelationen (nur von relevanten
Faktoren) wurden für beide Gruppen berechnet. Aus den Ergebnissen
wurden die sogenannten „Beta-Weights" und daraus der multiple Korrelationskoeffizient R ermittelt. In Gruppe A war R = 0,497 und in Gruppe
В = 0,573. Für eine Gegenbeurteilung steht keine Gruppe zur Verfügung ; daher ist es nicht erlaubt, die Wherrysche Schrumpfungsformel
des Korrelationskoeffienten anzuwenden. Die Bedeutung der gefundenen Koeffizienten wurde anhand der Taylor-Russelschen Tabellen erläutert. Ohne Auslese vollendeten ungefähr 55 % der Hochschulstudenten ihr Studium ; von dem mit Hilfe dieses Verfahrens ausgewählten
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Studenten waren dies ungefähr 72 % . Berücksichtigt der Psychologe
ausser den angewandten Variablen auch seinen persönlichen Eindruck,
dann sinken die Korrelationskoeffizienten bei Gruppe A von 0,50 auf 0,45
und bei Gruppe В von 0,52 auf 0,43. Die Zahl der richtig ausgewählten
Studenten fällt dann von 79 % auf 66,7 %.
5. In diesem Kapitel wird untersucht, welche Hilfsmittel dem Psychologen zur Zeit für die Voraussage zur Verfügung stehen. Dabei erweisen
sich als wertvoll: Schulleistung, Leistungstests (general achievement
Tests), Intelligenzprüfungen, sogenannte Aptitude Tests, Allgemeinbildung, Punktwertungen und Genauigkeits-indexe. Weitaus weniger wertvoll für die Voraussage sind die gegenwärtigen Methoden der Persönlichkeitsprüfung (Strong, Kuder, M.M.P.I. und Ro.) sowie das Interview.
In Einzelfällen ist ein biographischer Fragebogen nützlich.
6. In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Literatur gegeben, die
sich mit der Voraussage mit Hilfe einer Kombination von Variablen befasst. Die Schlussfolgerung ist, dass zur Zeit mit einer Kombination von
3 bis 5 Variablen ein Korrelationskoeffizient von ungefähr 0,65 erreichbar ist. In den letzten Jahren sind wenig Fortschritte erzielt worden. Es
ist anzunehmen, dass für die herkömmlichen Methoden ein Korrelationskoeffizient von etwa 0,70 die obere Grenze darstellt.
7. Die vorhergehenden Kapitel sind einseitig. Das endgültige Studienergebnis hängt von vielen und vielartigen Faktoren ab, die man schematisch in die vier nachstehenden Kategorien einteilen könnte : 1. die angelegten Kriterien, 2. die intellektuellen Kapazitäten des Studierenden, 3.
emotionale Faktoren (Interessen, Motive, Stabilität, Anpassungsfähigkeit) und 4. die vorhanden Vorkehrungen und Regelungen (Organisation des Studiums, Aufklärung, Hilfe bei der W a h l der Studienfächer).
Es wird festgestellt, in welcher Weise diese Faktoren die Möglichkeit
der Voraussage beeinflussen.
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STELLINGEN
I
Als een groter deel van de bevolking gaat deelnemen aan het hoger
onderwijs, wordt de voorspelbaarheid van de studieresultaten groter.
II
De grootte van een correlatie tussen een „voorspeller" en een criterium
is op zich niet belangrijk ; de waarde van een correlatie-coëfficiënt is
afhankelijk van de belangrijkheid van de te nemen beslissing en van het
percentage studenten, dat zonder selektie een bepaalde opleiding met
succes voltooit.
III
Het interview, in de momenteel gangbare vormen, geeft geen verbetering van een voorspelling, die uitsluitend op een regressievergelijking
berust.
IV
Bij het op statistische wijze voorspellen van het voldoen aan een criterium is het individuele geval belangrijk als bron van nieuwe systematisch
te toetsen inzichten en hypothesen.
V
Het is onjuist middelen, die in het buitenland waardevol zijn gebleken
voor de voorspelling van het studieresultaat, zonder meer in ons land
over te nemen.
VI
Bij het ontbreken van duidelijk omschreven criteria is degene die voorspelt, bij het valideren vaak, ten onrechte geneigd een „standard of performance" te vereenzelvigen met de criteria.
VII
De mate waarin de voorspelbaarheid van het studieresultaat kan worden verbeterd, hangt mede af van de mate waarin de universiteit er in
slaagt haar criteria vast te leggen in operationele termen.

P. J. WILLEMS
13 Februari 1959

Vili
Naast de angst de moederlijke bescherming te verliezen, moet het constitutionele moment in de vorm van een bepaalde genotypische stniktuur
als de grondconditionering van het asthma bronchiale worden beschouwd.
IX
Voor een juiste morele beoordeling van bijvoorbeeld het vloeken of het
uiten van haatgevoelens gedurende een psychotherapeutische behandeling
is het van belang vast te stellen, dat dergelijke uitingen vaak niet alleen
geen formeel kwaad zijn, maar zelfs niet als materieel kwaad kunnen
worden beschouwd.
. , , . . „. _ ,
.
. . . i. .. .
(er. J. Nuttin, Psychoanalyse en spiritualistische opvatting
van de mens, 3e dr., 1957.)

X
De mening, dat de voortschrijdende mechanisering en de automatisering
van het produktieproces een grotere geschooldheid van de arbeider vraagt,
is niet juist.
XI
Wanneer iemand gedurende langere tijd achtereen controle-werk moet
verrichten, neemt het aantal gemaakte fouten na korte tijd aanzienlijk toe.
Dit verschijnsel berust niet op vermoeidheid van het sensorisch apparaat,
maar op een centrale cerebrale vermoeidheid.
XII
De veronderstelling, dat ieder mens bij het verrichten van handenarbeid
een bepaald eigen ritme heeft, is niet bewezen en ook niet te handhaven.
XIII
Het is bedenkelijk productiegegevens over een korte periode te gebruiken als criterium bij het valideren van tests voor industrie-arbeiders. De
correlatie tussen de prestaties in verschillende weken is noch constant,
noch hoog.

