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Het probleem 

Vertraging 

Uitval 

Veel geld 

Zware selectie 



Twee vragen 

Wie lopen er  
risico? 

Hoe kunnen we ze 
 helpen? 



Studievoortgang 

studie 
voortgang 

student 

leeromgeving 

houding & gedrag 

Wat doe je? 

Wat kan de opleiding doen? 

Wie ben je? 



Overzicht van studies (1) 

studie 
voortgang 

student 

leeromgeving 

houding & gedrag 

Studie 1 
Ethnic disparities in pre-clinical and clinical training 
(Med Educ 2012;46:575-85) 



Herkomst en opvoeding   
- Hoe presteren subgroepen van allochtone studenten in de preklinische 

en klinische fase? 

 

- In welke mate kunnen verschillen in prestaties worden verklaard door 
confounders en additionele sociaaldemografische factoren? 

 



Herkomst en opvoeding   

- Hoe presteren subgroepen van allochtone studenten in de preklinische 
en klinische fase? 

 

- In welke mate kunnen verschillen in prestaties worden verklaard door 
confounders en additionele sociaaldemografische factoren? 

 

Confounders: 
- Geslacht 
- Leeftijd 
- Gemiddeld VWO-cijfer 
 
 

Sociaaldemografische factoren: 
- Eerste generatie allochtoon 
- Moedertaal 
- Eerste generatie HO student 
- Arts als ouder 
- Opgegroeid in stad  



Methode 

Deelnemers: 

- 1661 Nederlandse en 696 allochtone studenten (2002-2007)  

 

Procedure: 

- Nationale en instellingsdatabank 

- Vragenlijst sociale achtergrond (Jaar 4 2006 (n=284); Jaar 1 2007 
(n=387)) 

 

Uitkomstmaten: 

- Propedeuse in 1 jaar 

- Preklinische fase in 4 jaar 

- Klinische fase “goed” 



Resultaten – voor correctie  

 
- Propedeuse in 1 jaar: Nederlands (64%) > Allochtoon (52%) 

                              > Sur/Ant (37%), Aziatisch (50%)  
 

- Prekliniek in 4 jaar:     Nederlands (41%) > Allochtoon (29%) 
                       > Sur/Ant (19%), Aziatisch (24%)  

 
- Kliniek “goed”:             Nederlands (88%) > Allochtoon (67%) 
                       > Alle 4 subgroepen (54-77%) 



Resultaten – na correctie  

 
- Propedeuse in 1 jaar: Nederlands (64%) > Allochtoon (52%) 

                              > Sur/Ant (37%), Aziatisch (50%)  
 

- Prekliniek in 4 jaar:     Nederlands (41%) > Allochtoon (29%) 
                       > Sur/Ant (19%), Aziatisch (24%)  

 
- Kliniek “goed”:             Nederlands (88%) > Allochtoon (67%) 
                       > Alle 4 subgroepen (54-77%) 

1Correctie voor leeftijd, geslacht, VWO-cijfer & sociaaldemografische factoren 



Discussie 

- Verschillen in prestaties tussen allochtone subgroepen 

 

- Alle allochtone subgroepen lagere cijfers in klinische fase 

 Klinische vaardigheden? 

 Communicatiestijlen? 

 Stereotypering? 

 Beoordelaar bias? 



Praktische implicaties 

- Preklinische fase: 

 Gerichte begeleiding 

 

- Klinische fase: 

 Minder subjectieve beoordeling 

 Bewustwording culturele bias 



Overzicht van studies (2) 

studie 
voortgang 

student 

leeromgeving 

houding & gedrag 

Studie 2 

Predicting performance: relative importance of 
students’ background and past performance  
(Med Educ 2015;49:933-45) 



Doel studie 2 

Bepalen van het relatieve belang van instroomkenmerken en eerdere 
prestaties tijdens de geneeskunde opleiding voor het voorspellen van 
studiesucces tijdens de preklinische en klinische fase 

 

Eerdere prestaties 
• GPA na 4 maanden 
• # pogingen na 4 maanden 
• GPA jaar 1 
• GPA preklinische fase 
 

Instroomkenmerken 
• Geslacht 
•  Leeftijd 
•  VWO-cijfer 
•  Etniciteit 
•  Eerste generatie HO student 
•  Arts als ouder 
•  Geselecteerd 



Methode  

Deelnemers: 
- 2357 studenten Erasmus MC (2002-2007) 

 
Procedure: 
- Nationale & universitaire database 
- Vragenlijst sociale achtegrond: vierdejaars 2006 (n=284, 86%); 

eerstejaars 2007 (n=387, 95%) 
 

- Analyse: logistische regressie analyses, 4 modellen 
 

- Uitkomstmaten 
- Jaar 1 nominaal (model 1a & 1b) 
- Prekliniek nominaal (model 2) 
- Coschappen “goed” (2002-2004) (model 3) 

 
 

 
 
 

 



Relatief belang voorspellers – Jaar 1 nominaal  

Instroomkenmerken (1a) Instroomkenmerken & eerdere 
prestaties (1b) 

Nagelkerke R2: 21.8%;55.6%  



Relatief belang voorspellers – Prekliniek & klinische fase 

Prekliniek nominaal (2) Kliniek “goed” (3) 

Nagelkerke R2: 37.1%;16.7%  



Conclusies studie 2 

- Predictieve waarde verandert gedurende de opleiding 

- Preklinische fase: eerdere studieprestaties 

- Klinische fase: afkomst 

  

- Gem VWO cijfer verslagen door (vroege) prestaties tijdens opleiding 

 

- Vroege prestaties minder voorspellend voor mannen dan voor vrouwen 

 

- Verschillende mechanisme preklinische en klinische fase (bijv cultureel 
kapitaal & beoordelaarsbias) 

   



Overzicht van studies (3) 

studie 
voortgang 

student 

leeromgeving 

houding & gedrag 

Studie 3 

Motivation, learning strategies, participation and 
medical school performance (Med Educ 2012;46:678-88) 



Motivatie en leerstrategieën 



Doel van de studie 

Motivatie 

Leerstrategieën 

Onderwijsparticipatie 

Studieprestaties 



Methode 

Deelnemers: 
- Eerstejaars studenten cohort 2008 (n=408) & 2009 (n=409) 
 
Procedure: 
- Vragenlijst na 2 maanden studie: 

- Motivatie en leerstrategieën (8 subschalen MSLQ, 55 items) 
- Participatie in onderwijsactiviteiten (3 items) 

 
Analyse: 
- Structural equation modelling 
 
Uitkomstmaat: 
- Gemiddeld cijfer jaar 1 

 



Theoretisch model 

Diep leren 

Resource  
management 

Onderwijs 
participatie 

Gemiddeld 
cijfer jaar 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
Interesse in studie 

Motivatie Leerstrategieën  

Zelfvertrouwen 



Definitief model (cohort 2008) 

Diep leren 

Resource  
management 

Onderwijs 
participatie 

Gemiddeld 
cijfer jaar 1 

+ 
+ 

+ 

- 

+ 

Interesse in studie 

Motivatie Leerstrategieën  

Zelfvertrouwen 

+ 

Validatie:  
model past ook 
voor cohort 2009! 



Discussie 

- Negatieve directe relatie diep leren en prestaties 

- Combinatie nodig met goede res man & participatie 

- Gebruikte examenmethoden 

- Belang participatie voor prestaties 

- Aanvullende informatie, distributed practice, overlearning 

- Directe relatie tussen self-efficacy en prestaties: 

- Wederkerig? 

 

 
  



Conclusie 

Verbeteren prestaties: 

 stimuleren van onderwijsparticipatie  

 bevorderen van zelfvertrouwen 



Overzicht van studies (4) 
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Studie 4 
Academic dismissal policy for medical students: 
effect on study progress and help-seeking behaviour  
(Med Educ 2011;45:987-94) 



Onderzoeksvragen studie 4 

1. Leidt de invoering van een bindend studieadvies tot een hogere 
studievoortgang in de eerste 2 jaren van de geneeskundeopleiding? 

2. Wat is het effect op het hulpzoekgedrag?   

 Bindend Studieadvies Erasmus MC(2005-2013): 
• Na 1 jaar <40 ECTS : jaar opnieuw 
• Na 2 jaar <60 ECTS : WEGGESTUURD! 
• Extra begeleiding (vrijwillig & verplicht) 



Discussie studie 4  

Invoering BSa leidt NIET tot: 
- Vroegere studiebeeïndiging 
- Hoger propedeuserendement 
- Hogere studeersnelheid 
 

Negatief effect op ‘gemiddelde’ student 
Focus op afronden eerste jaar 
 
Maar: 
- Deelname aan studiebegeleiding stijgt tot 70% 
- Deelnemers halen vaker propedeuse 

 

Zelfselectie? 
 

 
 
 

 
  



Conclusies studie 4  

Is BSa de moeite waard? 
 -  Geen effect op p-rendement of studievoortgang  

  Toename behoefte begeleiding 

 +  Voorkomt uitzichtloze trajecten 

  Identificatie groep bereidwillige studenten 
 
 
 Mogelijke aanpassingen: 

- Type begeleiding 

- Hogere normen 

- Vroegere verwijzing  

- Wegsturen na 1 jaar 

 

N=N? 



Overzicht van studies (5) 

studie 
voortgang 

student 

leeromgeving 

houding & gedrag 

Studie 5 

The effect of a short integrated study skills 
programme for first-year medical students at risk of 
failure: a randomised controlled trial (Med Teach 
2013;35:120-6)  



Conclusies studie 5 

- Interventieprogramma alleen korte termijn effect 

- Vaker aanwezig & eerder succes vergroot kans op succes 

 Support moet gericht zijn op ‘risico’studenten die academische 
potentie en commitment hebben getoond 



Aanpak voor succes – 4T CABS model 

Academisch Gedrag

80-90% 80-90%

5-10% 5-10%

1-5% 1-5%

1-5% 1-5%

Tertiar Tertiair

Secundair 

Universeel

Secundair 

Universeel

Exit Exit 

Uitgangspunten: 
1 Academisch & Gedrag 
2 Vier niveaus 
3 Verwachtingen 
4 Tijdige interventie 
5 Beproefd & ‘op maat’ 



Tot slot 

- NIET wie de ondersteuning het meeste nodig heeft,  

 MAAR wie er de meeste baat bij heeft 

 

- Behoefte aan een continuüm van academische en 
gedragsondersteuning: 

- Adequaat onderwijs voor iedereen 

- Doelgerichte interventies voor kleine groepen risicostudenten 

- Individuele interventies 

- ‘Exit’ begeleiding 

 

 

 

 

 Optimale inzet en studieprestaties voor alle studenten! 



 
Meer informatie: 

 
k.stegers-jager@erasmusmc.nl 

 
www.imerr.nl 
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