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15 Samenvatting
Studeren voor een tentamen kan worden beschouwd als
een rationele aktiviteit. Het is gericht op een doel in de toekomst, waarvan de waarde de student van dag tot dag motiveert om aan dat doel te werken. Aangezien de meeste tentamenstof relatief omvangrijk is en er als regel voor een tentamen een bepaalde voorbereidingsperiodewordt ingeruimd, is
het eveneens rationeel de stof tamelijk gelijkmatig over de
voorbereidingsperiodete verdelen. Studenten zouden dus min
of meer continu met studerenbezig moeten zijn.
Zoals iedere student, docent en studiebegeleiderweet, is
de werkelijkheid anders. Op grote schaal wordt studeren (in de
zin van zelfstudie) uitgesteld tot het laatste moment, vaak ook
tot op een moment waarop het te laat is zich de stof voldoende
eigen te maken.
De tegenstellingtussenhet rationele karakter van studeren
en het irrationele van uitstellen vormt een probleem dat in de
onderwijspsychologietot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Het onderzoeksprojectwaarvan dit proefschrift een eerste
volledige rapportage vormt is bedoeld om een verklaring te
vinden voor deze discrepantie.
In dit proefschrift wordt daartoe allereerst het studeerproces geanalyseerd teneinde de momenten aan te wijzen
waarop uitstellen een rol speelt. Uitstellen blijkt betrekking te
kunnen hebben op te laat willen beginnen (de intentie), op het
feitelijk te laat beginnen (het studeren zelf , en op een verschil
tussenhet plan om te gaan studerenen het feitelijk begin ervan
(intentie-gedrag-discrepantie).Men doet dan andere dingen
terwijl men eigenlijk had moeten studeren; er is een tijdelijke
voorkeur voor concurrerendeaktiviteiten. In al deze gevallen
gaat het om uitstelgedrag. Los daarvan kan men constateren
dat sommige studenten systematisch vaker tot uitstelgedrag
neigen dan andere. Zulke individuele verschillen worden
aangeduid met de term uitstelneiging. In de Engelstalige
literatuur worden uitstelgedrag en uitstelneiging niet systematisch onderscheiden.In beide gevallen spreekt men van procrastination.
Een derde aspect van het uitstellen bij studenten wordt
gevormd door de redenen die studentendesgevraagdachteraf
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aanvoerenvoor hun uitstelgedrag. Zulke verklaringen achteraf
zijn attributies; ze dienen om het beeld dat studentenvan zichzelf hebbente conserveren.
De in dit proefschrift ontwikkelde theorie van het uitstellen bij studenten (zie Hoofdstuk 6) omvat alle drie aspecten:
uitstelgedrag,uitstelneigingen uitstel-attributies.
Uitstelgedrag wordt opgevat als het normale gevolg van
het kortingsprincipe, toegepast op twee gedragsalternatieven:
studeren of iets leuks doen, bijvoorbeeld naar een feest gaan.
Volgens het kortingsprincipe neemt de subjectievewaarde van
een doel af naarmate dat doel verder in de toekomst ligt;
korte-termijndoelenworden dus waardevoller gevonden dan
lange-termijndoelen. De combinatie van het kortingsprincipe
voor twee doelen, het ene op korte termijn en het andere op
lange termijn, wordt beschreven in de matching law. Onder
bepaalde voorwaarde voorspelt deze wet dat op een bepaald
moment het nastreven van een korte-termijndoel belangrijker
wordt gevonden dan het tot aan dat moment nastrevenvan het
lange-termijndoel (zie Figuur 4 op bladzijde 22). Op zo'n
moment wordt studeren (tUdelUk) opgegeven ten gunste van
bijvoorbeeldeen feest. Omdat op dat moment nog steedswordt
gekozen wat men het belangrijkstvindt, komt de rationaliteit
niet in het geding.
Daarnaast wordt de uitstelneigíng in dit proefschrift
geïdentificeerd als een bijzonder geval van de klassieke a/crasie, dat wil zeggen de wilszwakte zoals die werd beschreven
door Aristoteles. Op empirischegronden wordt in dit proefschrift deze wilszwakte(en daarmeede uitstelneiging)geïdentificeerd als de negatievepool van de factor Zorgvuldigheiduit
de moderneBig five taxonomievan de persoonlijkheid.
Het algemene mechanisme van de matching law wordt
gemodereerddoor akrasÍe. Dat wil zeggendat, afhankelijk van
iemands positie op de Big five factor Zorgvuldigheid, de
werking van de matching law zich sterker of minder sterk doet
gelden. Dus studentenvan wie de persoonlijkheidonder andere
gekenmerktwordt door een positie op de negatievepool van
de factor Zorgvuldigheid zijn minder goed in staat dan anderen
om weerstandte bieden aan de verleidingen van aantrekkelijke
korte-termijndoelen. Z1j zullen dus meer uitstelgedrag vertonen.
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Nadat een met het studeren voor een tentamen interfererend korte-termijndoel is gerealiseerd,valt de student terug op
zijn lange-termijndoel. Omdat inmiddels kostbare tijd is verstreken kan, achteraf gezien, het gezwicht zijn voor de verleiding onbegrijpelijk en irrationeel worden gevonden. Dit veroorzaakt een gevoel van inconsistentie en mogelijk ook gezichtsverlies naar anderen. Ter compensatie daarvan dienen
achteraf gezochte redenen en excuses. Dit zijn attributies van
uitstelgedrag.
In het tweede, empirische deel van het proefschrift wordt
allereerst verslag uitgebrachtomtrent pogingen uitstelgedragen
uitstelneiging meetbaarte maken. Voor het meten van uitsteigedrag in de studiesituatiewerden diverse tests ontwikkeld.
Hiervan meet de PCS (Procrastinatie Checklist Studietaken) uitstelgedragover wat langere perioden; het gaat daarbij
maar ook uitstel van
vooral om intentie-gedrag-discrepanties,
afzonderlijke intenties en afzonderlijke feitelijke studiegedragingen kunnen met de PCS gemetenworden.
Een tweede test, de PATS (Procrastinatie Als Toestand
bij Studie-aktiviteiten),meet uitstelgedragover de periode van
één week en is daardoor geschikt voor het meten van verandering in uitstelgedrag. Subschalenvan de PATS zijn Uitstelgedrag, Faalangsten Gebrek aan studiemotivatie.
Een derde test, de VSP (Vragenlijst Studie Problemen),
meet dezelfdestudeerproblemen
als de PATS, maar nu als min
of meer permanente toestand, dat wil zeggen als trait. De
betreffende subschalenvan de VSP zijn Lage werkdiscipline
(empirisch verwant met uitstelgedrag),Faalangsten Desinteresse in de studie (empirisch verwant met gebrek aan studiemotivatie).
Een vierde test tenslotte, de LPS (Lay's Procrastinatie
Schaal), is een Nederlandsevertaling van een oorspronkelijk
Canadesetest en meet de uitstelneiging,zowel in de studiesituatie als ook in anderesituatiesin het dagelijksleven.
Een belangrijk thema in het empirischegedeeltevan dit
proefschrift wordt gevormd door de eventuele relatie tussen
procrastinatie en faalangst. Zo worden in Hoofdstuk l0 faalangstigenen uitstellersgekenmerktin termen van persoonsbeschrijvendeadjectievenen worden in Hoofdstuk 11 de uitstel-
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motieven of attributiesvan uitstellersen faalangstigenonderzocht. Hoofdstuk 12 tenslotte onderzoekt de rol van de traits
faalangst en procrastinatiebij het voorspellen van uitstelgedrag. De belangrijksteconclusieuit deze drie hoofdstukkenis
dat faalangsten procrastinatieongerelateerdefenomenenzijn
en dat faalangstslechtsweinig bijdraagt aan uitstelgedrag.
Het empirischegedeeltevan dit proefschrift wordt afgesloten met twee afzonderlijkestudies,één naar de tijdsafhankehjkheid van uitstelgedragwaaruit enige steun kan worden
afgeleid voor de verondersteldewerking van het kortingsprincipe, en één naar de voorspellendewaarde van variabelen
die tot de Big five factor Zorgvuldigheid behoren, zoals procrastinatie,met betrekking tot studieresultaten.
Zulke variabelen blijken inderdaadeen aantoonbaarverbandte vertonenmet
studieresultaten.
Uit de laatstestudie(Hoofdstuk 14) bhjkt hoe relevanthet
uitstelprobleemis voor de studievoortgangvan universitaire
studenten.Eveneenslijkt het dat bepaaldestudievaardigheden,
met name de vaardigheid van planning en time-management,
het negatieveeffect van uitstellen op de studieresultatenin
zekeremate kunnen compenseren.Het is dus zinvol de ontwikkeling van dit type studievaardigheidstrainingen
te bevorderen,
ook al is de uitstelneígingwaarschijnlijk niet afleerbaarmaar
hooguit beheersbaar. Suggesties voor elementen van een
dergelijk trainingsprogrammaworden opgesomdin Hoofdstuk
6; zij zullen gaan dienen als uitgangspuntvoor verdere aktiviteiten in het kader van het onderzoeksproject.
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