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Het probleem:  



Een mogelijke oplossing: Nominaal = Normaal 
(N=N)

Vernieuwd toetsingssysteem:

1. Alle 60 EC’s BA 1 vereist ter voorkomen negatief BSA

� Hogere consequenties voor falen

2. Compensatie tussen toetsen: 6.0 gemiddeld, i.p.v. 5.5 conjunctief

� Andere prestatie-standaard

3. Beperkt herkansen 

� niet bij Erasmus MC 

(= huidige onderzoek)



Conceptuele model    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student 

Characteristics: 

- sex 

- age 

- SES 

- ethnicity 

- pre-university grades 

- personality 

- test anxiety 

Academic behavior: 

- academic self-efficacy 

- performance self-

efficacy  

- grade goals 

- effort regulation 

- motivation  

- use of time 

- perceived stress  

 

 

Instructional activities 

and materials 

Learning 

objectives 

Assessment 

characteristics: 

- Required amount of 

EC’s 

- Compensation 

- Number of resits 

allowed 

- Reliability 

- Validity 

Academic performance: 

- Academic progression 

- GPA 

Curriculum Student 



Mijn onderzoek: Werkt deze oplossing?

Toetsingssysteem
- consequenties (BSA)
- compensatie
- herkansingen

Prestaties
- voortgang (EC’s)

- gemiddelde cijfer



Mijn onderzoek:
Hoewerkt deze oplossing?

Toetsings-
systeem

- consequenties
(BSA)

- compensatie
- herkansingen

Student-

gedrag & 

-kenmerken

- Geloof in eigen 

kunnen

- Cijfer doelen 

- Regulatie van inzet

- Taakwaarde

- Tijdsbesteding

- Geslacht

- SES

- Etniciteit

Prestaties

- voortgang (EC’s)
- gemiddelde cijfer



Toetsingssysteem bij Geneeskunde (Erasmus MC)

Oude systeem N=N

Consequenties

(BSA)

40 EC’s BA1 

binnen 1 jaar, 

60 EC’s binnen

2 jaar

60 EC’s BA1 

binnen 1 jaar

Prestatiestandaard/

Compensatie

5.5 conjunctief 6.0 compensatoir

(2 x 5.0 – 5.49 

toegestaan)

Herkansen Alle vakken Alle vakken



Werkt deze oplossing?

Toetsingssysteem
- consequenties (BSA)
- prestatiestandaard/
compensatie

Prestaties
- gemiddelde cijfer



Hoewerkt deze oplossing?

Toetsings-
systeem
- consequenties
(BSA)
- prestatie-
standaard/
compensatie

Prestaties
- gemiddelde 
cijfer

1 Pintrich & de Groot, 1990
2 Credé, Roch, & Kieszczynka, 

2010
3 Schmidt et al., 2009
4 Stegers-Jager, Cohen-

Schotanus & Themmen, 2012

- Zelfregulerend leren 

(ZRL1):

1) motivatie 

2) leerstrategieën 

3) resource

management

- Participatie in 

georganiseerde 

leeractiviteiten2;3

- Combinatie ZRL en 

participatie in één 

model4

Studentgedrag



Model Stegers-Jager et al. (2012)

GPA Year 1

R
2
=0.47

Self-efficacy

Elaboration Organization Metacognition

Resource 

management

R
2
=0.59

Lecture 

attendance

Skills training 

attendance

Guided indi-

vidual study 

Time 

management

Effort 

regulation

Deep learning 

strategies

R
2
=0.50

Participation

R
2
=0.63

Intrinsic goal 

orientation

Task value

Value

+

+

+

+

+

-



Onderzoeksvraag 1 

Zijn gemiddelde ZRL, participatie en prestaties veranderd onder het 

nieuwe toetsingssysteem t.o.v. het oude toetsingssysteem? 

Gemiddelde 

cijfer jaar 1

Self-efficacy

Elaboration Organization Metacognition

Resource 

management

Lecture 

attendance

Skills training 

attendance

Guided indi-

vidual study 

Time 

management

Effort 

regulation

Deep learning 

strategies

Participation

Intrinsic goal 

orientation

Task value

Value

+

+

+

+

+

-



Onderzoeksvraag 2
Zijn de relaties tussen ZRL, participatie en prestaties (zoals

beschreven door Stegers-Jager et al. (2012)) hetzelfde gebleven

onder het nieuwe toetsingssysteem?



Methode
Setting: 

Geneeskundefaculteit EUR, oude (conjunctieve) toetsingssysteem vs. 

nieuwe (compensatoire/N=N) toetsingssysteem

Participanten: 

2 cohorten eerstejaars conjunctieve studenten (2008/2009: N = 648) 

vs. 2 cohorten eerstejaars N=N-studenten (2014/2015: N = 529) 

Instrument: 

8 subschalen Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ1;2); 

+ items over participatie3

+ gemiddeld cijfer voor 9 eerstejaars toetsen (minstens 7 cijfers)3

Analyse: 

Gemiddelde verschillen: MANOVA 

Structureel model: 

Multi-group Structural Equation Modelling 1Pintrich et al., 1993
2Blom & Severiens, 2008
3Stegers-Jager, Cohen-

Schotanus & Themmen, 2012



MSLQ-items
Construct Voorbeelditem

Taakwaarde Ik ben zeer geïnteresseerd in het onderwerp van 

het huidige thema

Intrinsieke doeloriëntatie Voor een thema wil ik graag uitdagend 

studiemateriaal zodat ik nieuwe dingen kan leren

Geloof in eigen kunnen Ik verwacht dat ik dit jaar goede cijfers ga halen

Elaboratie Ik verbind de informatie in een thema met 

informatie uit andere thema’s

Organisatie Ik maak schema’s, overzichten en tabellen om de 

stof te ordenen. 

Metacognitie Voordat ik een nieuwe tekst ga lezen, bekijk ik 

eerst hoe de tekst is opgebouwd

Regulatie van inzet Ik werk hard voor elk thema ook al interesseert 

het me niet echt wat er behandeld wordt

Tijdsmanagement Tijdens het studeren ga ik efficiënt met mijn tijd 

om

Participatie -

vaardigheidsonderwijs

Welk percentage van het vaardigheidsonderwijs 

heeft u gevolgd?



Resultaten vraag 1: gemiddelde verschillen?

6.06 < 6.57

4.91 < 5.33

4.63 < 4.91

4.27 < 4.60

4.66 < 4.89

4.89 < 5.08

5.77 < 5.93

4.58 < 4.84

Legenda:

- Conjunctief

- N=N

- Significant

verschil
4.69 < 4.78



Resultaten vraag 2: SEM hetzelfde?

Model fit:

χ2 = 354.835, 

CFI = .947, 

SRMR = .048, 

RMSEA = .044

Average 

grade Year 1

R
2
=.34/.32

Self-efficacy

Elaboration Organization Metacognition

Resource 

management

R
2
=.50/.39

Lecture 

attendance

Skills training 

attendance

Guided indi-

vidual study 

Time 

management

Effort 

regulation

Deep learning 

strategies

R
2
=.45/.41

Participation

R
2
=.55/.52

Intrinsic goal 

orientation

Task value

Value

.67
*
/

.64
* .71

*
/

.62
*

.74
*
/.72

*

.61
*
/.62

*

-.12
†
/

-.25
*

.10
*
/.11

*

.60
*
/.60

*

* p < .001; 

† p < .05 



Beperkingen

- Observationeel onderzoek, geen causale conclusies

- Vroege stakers includeren: over-/onderschatting?

- Instroomkenmerken: vroeger 50% loting, nu 20% 



Conclusies

1. Zijn gemiddelde ZRL, participatie en prestaties veranderd onder
het nieuwe toetsingssysteem t.o.v. het oude toetsingssysteem?

A. Hogere cijfers N=N: assessment drives learning (operant & 

cognitief)    

B. Motivatie, leerstrategieën en participatie over algemeen hoger 

onder N=N 

2. Zijn de relaties tussen ZRL, participatie en prestaties hetzelfde
gebleven onder het nieuwe toetsingssysteem?

Relaties ZRL-participatie-cijfers hetzelfde onder N=N

� Zelfde gedrag verklaart prestatie

Overall: Betere prestaties worden niet verklaard door veranderde

relaties, maar door hogere SRL en participatie.



Kortom

Never underestimate the power of testing



Vragen?
r.kickert@fsw.eur.nl
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