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Dutch Summary: Samenvatting, Conclusie en Discussie 

Dit proefschrift gaat over effectiviteit van het hoger onderwijs. In het 

proefschrift wordt voortgebouwd op het onderzoek naar studievoortgang in het hoger 

onderwijs. Er worden vier onderzoeksthema’s besproken, namelijk de integratie van 

de student in het hoger onderwijs, onderwijsproductiviteit, een aangepaste versie van 

het expectancy-value model van motivatie en de studieaanpak, om die factoren te 

identificeren die de studievoortgang kunnen beïnvloeden.  

Het eerste hoofdstuk gaat specifieker in op het probleem van effectiviteit van 

het hoger onderwijs. Effectiviteit is beschreven in termen van uitkomsten van het 

hoger onderwijs, dat wil zeggen de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, de 

cognitieve en metacognitieve strategieën en de positieve houding en emoties, die 

nodig zijn om te slagen in het onderwijs. Vier onderzoeksthema’s, die meer inzicht 

geven in de factoren die van belang zijn voor studievoortgang, zijn beschreven. Het 

eerste onderzoeksthema heeft betrekking op de studievoortgangmodellen en 

theorieën, die veelvuldig worden gebruikt in het hoger onderwijs. Deze theorieën 

gaan er van uit dat zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van academische en sociale 

integratie van belang zijn voor de beslissing om te stoppen of door te gaan met de 

studie. Deze integratie benadering is het uitgangspunt geweest voor vele studies in de 

UK, in de USA en ook in Nederland. De modellen die getoetst zijn in de verschillende 

studies, zijn voornamelijk gebaseerd op student variabelen, zoals de mate van 

integratie, en kwantitatieve opleidingsvariabelen, zoals het aantal contact-uren. De 

variabelen die betrekking hebben op het studeergedrag of op de kwaliteit van de 

cursus, hebben in deze modellen minder aandacht gekregen. Het volgende 

onderzoeksthema is gerelateerd aan het schooleffectiviteitonderzoek, namelijk het 

onderwijsproductiviteitsmodel, dat voornamelijk in het primair en secundair 

onderwijs is getoetst. Dit model gaat uit van negen factoren met betrekking tot de 

aanleg van de student, de instructie en de sociaal-psychologische omgeving, die het 

leren en onderwijsuitkomsten kunnen beïnvloeden. Alhoewel het 

onderwijsproductiviteitsmodel informatie biedt over zowel studentkenmerken als 

opleidings- of cursuskenmerken, bevat het model minder informatie over de 

diepgaande leerstofverwerking. Het derde onderzoeksthema, een aanpassing van de 

expectancy-value benadering van motivatie, gaat uit van de assumptie dat drie 

motivationele componenten, namelijk de expectancy (verwachtingen), de values (de 
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waarden) en affect (emoties) van de student van invloed zijn op de hoeveelheid en 

kwaliteit van de informatieverwerkingsbenadering. Het vierde onderzoeksthema gaat 

in op de studieaanpak (diepgaande versus oppervlakkige aanpak) en de relatie met de 

kwaliteit van de leeromgeving. 

Deze vier onderzoeksthema’s bieden een theoretisch kader voor het bepalen van 

de factoren die mogelijkerwijs studievoortgang beïnvloeden. Het onderzoeksprobleem 

“Welke context, input en proces factoren beïnvloeden effectiviteit in termen van 

uitkomsten op vier opleidingen van de RuG?”  is verdeeld in de volgende vier vragen: 

1. Beïnvloedt motivatie studievoortgang via de studieaanpak? 

2. Wat is de relatie tussen studentkenmerken, ervaren kwaliteit van de 

leeromgeving, motivatie, studieaanpak en studievoortgang?  

3. Voorspellen de variabelen zoals gespecificeerd in het Walberg onderwijs 

productiviteitsmodel studievoortgang in het hoger onderwijs? 

4. Wat beïnvloedt de studievoortgang van studenten van twee opleidingen van de 

RuG?  

Twee cohorten eerstejaarsstudenten, uit 1999 en 2000, verdeeld over vier 

opleidingen van de RuG, namelijk twee van de faculteit der Economische 

Wetenschappen, een van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en een 

van de faculteit der Letteren, namen deel aan de studie. Data zijn verzameld over 

motivatie, diepgaande leerstofverwerking en ervaren kwaliteit van instructie. 

Daarnaast zijn gegevens verzameld uit bronnen zoals de studiegidsen, hand-outs en 

klappers over de hoeveelheid instructie. De gegevens over de uitkomstmaten zijn 

verkregen via de administraties van de opleidingen. 

 

Onderzoeksvraag 1 

Hoofdstuk 3 gaat in op de relatie tussen de motivatie, diepgaande 

leerstofverwerking en studievoortgang van de student. De vragen (a) wat is de relatie 

tussen motivatie en diepgaande leerstofverwerking, (b) wat is de relatie tussen 

motivatie en studievoortgang in termen van gerealiseerde studielast, (c) wat is de 

relatie tussen de mate van diepgaande leerstofverwerking en studievoortgang en (d) 

wat is de relatie tussen motivatie, diepgaande leerstofverwerking en studievoortgang 

aan het eind van het eerste en tweede jaar, werden onderzocht bij de studenten van de 

vier opleidingen van cohort 1999. 
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Drie typen studentvariabelen zijn opgenomen in de analyses. Ten eerste gaat 

het om achtergrondkenmerken van de student zoals sekse, leeftijd en het gemiddeld 

eindexamencijfer (ability), die verkregen zijn via de studentadministraties. Daarnaast 

zijn er vier variabelen met betrekking tot de studiemotivatie en studieaanpak 

opgenomen. Tenslotte is de gerealiseerde studielast, in termen van uren per week, 

waarbij een studielast van 40 uur gelijk staat aan één studiepunt, aan het eind van het 

eerste jaar en aan het eind van het tweede jaar, als uitkomstmaat meegenomen. 

 De hypothetische relaties tussen motivatie en de diepgaande 

leerstofverwerking aan de ene kant, en de gerealiseerde studielast aan de andere kant, 

zijn geanalyseerd met een padmodel. Deze, voornamelijk explorerende, analyses 

lieten het volgende zien: 

1. Motivatie in termen van verwachtingen, waarden en affect beïnvloedde de 

diepgaande leerstofverwerking. Dat wil zeggen, studenten met een hoge mate 

van zelfvertrouwen, interesse in de studie en met een lage mate van faalangst, 

gaven aan dat ze gebruik maakten van diepgaande 

leerstofverwerkingsstrategieën zoals het kritisch lezen, structureren en context 

verbreden. De studenten die aangaven dat ze last hadden van faalangst in het 

eerste jaar, gaven aan minder gebruik te maken van diepgaande 

leerstofverwerking. De studenten met een hoge mate van faalangst in het 

tweede jaar gaven daarentegen aan dat ze de leerstof diepgaand verwerkten.  

2. De verwachtingen aan het eind van het eerste jaar, verwachtingen aan het eind 

van het tweede jaar en de waarden aan het eind van het tweede jaar 

beïnvloedden de gerealiseerde studielast. Studenten die vertrouwen hadden in 

zichzelf behaalden meer punten aan het einde van het eerste en aan het einde 

van het tweede jaar. Daarnaast behaalden de studenten die geïnteresseerd 

waren in hun studie ook een hoger aantal studiepunten in het tweede jaar. Er 

was geen significante relatie tussen de faalangst/testangst en het aantal 

behaalde studiepunten in het eerste of tweede jaar. 

3. De mate van diepgaande leerstofverwerking had een negatieve invloed op de 

gerealiseerde studielast. Studenten die aangaven dat ze kritisch lazen, 

structureerden, en context verbreedden, behaalden minder studiepunten aan 

het eind van het eerste en tweede jaar.  
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De analyse liet zien dat de studenten met een hoge mate van faalangst de leerstof 

minder diepgaand verwerkten in het eerste jaar. Daarentegen gaven deze studenten in 

het tweede jaar aan dat ze de leerstof meer diepgaand verwerkten. Studenten met een 

hoge mate van zelfvertrouwen en interesse in de studie gaven aan dat ze de leerstof 

diepgaand verwerkten in zowel het eerste als het tweede jaar. Daarnaast behaalden de 

studenten met een hoge mate van zelfvertrouwen in het eerste en tweede jaar en de 

studenten met een interesse voor de studie meer studiepunten in het tweede jaar. In 

tegenstelling tot onze verwachtingen had de mate van faalangst geen significante 

effecten op de gerealiseerde studielast. De analyses lieten zien dat,  alhoewel een 

hogere mate van zelfvertrouwen en interesse in de studie wel leidden tot het 

diepgaand verwerken van de leerstof, een diepgaande leerstofverwerking niet 

automatisch meer studiepunten tot gevolg had. Met andere woorden de indirecte 

relatie tussen motivatie en studievoortgang via de mate van diepgaand leerstof 

verwerken, werd in deze studie niet gevonden. 

 

Onderzoeksvraag 2 

Hoofdstuk 4 gaat over de relatie tussen achtergrondkenmerken, ervaren 

kwaliteit van de leeromgeving, motivatie, diepgaande leerstofverwerking en 

studievoortgang. De gegevens van twee cohorten eerstejaars studenten van de 

opleiding van de faculteit der Letteren zijn opgenomen in de analyses. Deze gegevens 

met betrekking tot de sekse, leeftijd en gemiddeld eindexamencijfer, motivatie, 

studieaanpak, ervaren leeromgeving en de gerealiseerde studielast na één jaar, zijn 

gedurende het eerste jaar verzameld. 

 We hebben een model gespecificeerd waarin de achtergrondkenmerken de 

ervaren kwaliteit van instructie en ervaren moeilijkheid beïnvloedde. Verder 

verwachtten we dat de ervaren kwaliteit van instructie een positief effect en de 

ervaren moeilijkheid een negatief effect had op de betrokkenheid van de student. We 

verwachtten dat de betrokkenheid, die te maken heeft met de mate van academische 

integratie, van invloed was op de studiemotivatie in termen van zelfvertrouwen. 

Tenslotte verwachtten we dat de studiemotivatie en diepgaande leerstofverwerking de 

gerealiseerde studielast aan het eind van het eerste jaar positief beïnvloeden. Deze 

hypothetische relaties zijn getoetst met een padmodel. De analyses lieten het volgende 

zien: 



Dutch Summary: Samenvatting, conclusie en discussie 

 

207

1. Sekse is gerelateerd aan de ervaren moeilijkheid en de betrokkenheid van de 

student. Vrouwelijke studenten gaven vaker dan mannelijke studenten aan dat 

ze de leerstof en de cursus gemakkelijk vonden. Leeftijd was van invloed op 

de ervaren kwaliteit van instructie. Oudere studenten gaven een positief 

oordeel over de kwaliteit van de docenten en de cursus. In tegenstelling tot de 

verwachting, had het gemiddeld eindexamencijfer geen invloed op de ervaren 

kwaliteit van instructie of op de ervaren moeilijkheid. Het gemiddeld 

eindexamencijfer had wel een significant verband met studievoortgang. 

2. Zoals verwacht beïnvloedde de ervaren kwaliteit van instructie en de ervaren 

moeilijkheid de betrokkenheid van de student. Studenten die tevreden waren 

met de docent en de cursus, en studenten die de cursus en de opdrachten 

uitvoerbaar vonden, studeerden regelmatig, deden de opdrachten wanneer ze 

daartoe gevraagd werden en waren bij een hoger percentage colleges 

aanwezig. De betrokkenheid van de student had een positieve invloed op de 

verwachtingen van de student. De studenten die naar colleges gingen, die 

regelmatig studeerden en de opdrachten maakten, waren de studenten die 

tegelijkertijd vertrouwen hadden in hun eigen kunnen. In tegenstelling tot de 

effecten van de ervaren leeromgeving op motivatie, lieten de analyses geen 

significante relatie zien tussen de ervaren kwaliteit van de instructie en de 

ervaren moeilijkheid aan de ene kant en de mate van diepgaande 

leerstofverwerking aan de andere kant.  

3. De analyse liet zien dat motivatie wel en diepgaande leerstofverwerking niet 

gerelateerd is aan de gerealiseerde studielast. Dat wil zeggen dat studenten met 

een hoge mate van zelfvertrouwen meer studielast realiseren dan studenten 

met een lage mate van zelfvertrouwen.  

Samenvattend lieten de analyses zien dat vrouwelijke studenten de opdrachten en 

de cursus uitvoerbaar vonden en dat oudere studenten tevreden waren met de kwaliteit 

van de instructie. Daarnaast beïnvloedden de kwaliteit van instructie en de 

moeilijkheid de betrokkenheid van de student. De betrokkenheid van de student 

beïnvloedde de motivatie van de student. 
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Onderzoeksvraag 3 

In hoofdstuk 5 is het Walberg’  onderwijsproductiviteitsmodel beschreven. Dit 

model, dat uit gaat van negen factoren die van invloed zijn op onderwijsproductiviteit, 

is gevalideerd op een deel van de steekproef, namelijk op de studenten van de 

opleiding van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. In de multilevel 

analyses zijn acht productiviteitsfactoren opgenomen, die in vier blokken aan het lege 

model zijn toegevoegd. Deze blokken zijn gebaseerd op het Reynolds en Walberg 

(1992) model, waarin voortgang gezien werd als een reeks van vier fasen, beginnende 

met de thuisomgeving, gevolgd door de kenmerken van de student, de sociaal 

psychologische omgeving en de kwaliteit en kwantiteit van instructie. In dit model 

werd er van uit gegaan dat de thuisomgeving het leerproces al ruim voor het secundair 

onderwijs beïnvloedde. De kenmerken van de student, het gemiddeld 

eindexamencijfer en motivatie beïnvloedden de studievoortgang rechtstreeks, maar 

ook indirect via de sociaal psychologische omgeving en de kwaliteit en kwantiteit van 

instructie. De multilevel analyses lieten het volgende zien: 

1. Het toevoegen van het eerste blok met variabelen over de thuisomgeving, 

resulteerde in een afname van de totale variantie. De individuele effecten 

waren echter niet significant. Het tweede blok variabelen bestaande uit de 

student variabelen leidde tot een verhoging in het percentage verklaarde 

variantie (van 10%). Zowel het gemiddeld eindexamencijfer als de motivatie 

waren significant gerelateerd aan studievoortgang. Het derde blok met 

variabelen, die te maken hebben met het sociaal-psychologisch klimaat, zoals 

het cursusklimaat en steun van de omgeving, leidde tot een percentage 

verklaarde variantie van 14%. Vooral het cursusklimaat leverde een 

significante bijdrage aan deze toename. Tenslotte leidde het toevoegen van het 

vierde blok met variabelen met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van 

instructie, tot een percentage verklaarde variantie van 23%. Het model 

waaraan de longitudinale motivatie en bijbaan variabelen waren toegevoegd, 

verklaarde 28% van de gevonden variantie (op niveau 1).  

2. Welke van deze factoren zijn het belangrijkst voor het bevorderen van de 

studievoortgang? De analyse liet zien dat het gemiddeld eindexamencijfer van 

de student een belangrijke voorspeller van het cijfer is. Motivatie in termen 

van zelfvertrouwen, droeg daarnaast bij tot de variantie in de cijfers. Naast 
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deze twee aspecten, droegen ook de kwaliteit en kwantiteit van instructie bij 

aan de variantie in cijfers. De studielast, het aantal contact-uren, het 

cursusklimaat en de kwaliteit van de beoordeling waren significante 

indicatoren van studievoortgang. Met andere woorden, een hogere studielast, 

weinig contact-uren, een lage kwaliteit van toetsing waren gerelateerd aan 

hogere cijfers. 

Samenvattend blijkt uit deze studie dat de variabelen in het Walberg 

onderwijsproductiviteitsmodel te gebruiken zijn in een model om studievoortgang te 

verklaren. Vooral de variabelen gemiddeld eindexamencijfer en motivatie zijn van 

invloed op studievoortgang en  daarnaast zijn ook de studielast, het aantal contact-

uren, het cursusklimaat en de kwaliteit van de beoordeling van belang. 

 

Onderzoeksvraag 4 

Hoofdstuk 6 gaat in op de effecten van drie achtergrondkenmerken, het hoogst 

genoten opleidingsniveau van de ouders, een bijbaan, de studiemotivatie, de mate van 

diepgaand leerstof verwerken, de kwaliteit van instructie, de kwaliteit van beoordeling 

en het aantal actieve, passieve en zelfstudie uren, op studievoortgang. Twee cohorten 

studenten uit de faculteit der Letteren en de faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen zijn opgenomen in de multilevel analyses. De analyses voor de 

vier groepen (twee cohorten x twee opleidingen) lieten zien dat: 

1. De percentages verklaarde variantie voor level 1, waarbij alle variabelen in het 

model zijn opgenomen, varieerde van 20% tot 36% per groep. Daarnaast 

varieerde de percentage verklaarde variantie voor level 2 van 27% tot 56%. 

Alhoewel een groot gedeelte van de variantie verklaard werd door kenmerken 

van de studenten, hadden verschillen tussen de cursussen of verschillen over 

de tijd ook een effect op de variantie in cijfer.  

2. De analyses lieten zien dat motivatie en diepgaande leerstofverwerking niet 

altijd een significant en consistent effect hadden over de opleidingen en 

cohorten. Motivatie had wel een effect voor twee van de vier groepen. Dat wil 

zeggen, een lage mate van zelfvertrouwen had een negatief effect op de cijfers. 

Verder lieten de analyses zien dat een bijbaan aan het begin van de studie een 

negatief effect had voor één van de groepen. Tenslotte bleek dat de mate van 

diepgaand leerstof verwerken een positief effect had voor één van de groepen.  
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3. De analyses lieten zien dat de cursusvariabelen een significant effect hadden 

op de variantie in cijfers. Zo had de ervaren kwaliteit van beoordeling een 

negatief effect op de cijfers voor drie van de vier groepen. Dat wil zeggen, een 

hoge kwaliteit van beoordeling (een lage score op de schaal), had een hoog 

cijfer tot gevolg. Naast de kwaliteit van de beoordeling, had het aantal actieve 

college uren een positief effect voor één groep, en in tegenstelling tot de 

verwachting, een negatief effect voor de andere groepen. Het aantal passieve 

college uren en het aantal zelfstudie uren had een positief effect voor de 

studenten van de opleiding der Letteren en een negatief effect voor de 

studenten in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. 

4. De analyses lieten zien dat, vergelijkbaar met analyses in de vorige studies, 

gemiddeld eindexamencijfer een positief effect had op de variantie in 

uitkomsten. De analyses lieten positieve en significante effecten zien voor 

beide cohorten en opleidingen. In tegenstelling tot de verwachtingen had sekse 

geen effect op de cijfers. Bovendien werd het verwachte effect van leeftijd 

alleen gevonden voor de studenten van de opleiding van de faculteit der 

Wiskunde en Natuurwetenschappen (cohort 2000). 

5. De derde onderzoeksvraag ging (exploratief) in op de verschillen tussen 

opleidingen en cohorten. De analyse liet zien dat, afgezien van de variabele 

gemiddeld eindexamencijfer, de student variabelen en de opleidings/cursus 

variabelen verschillende effecten hadden op de cijfers. Bijvoorbeeld de 

motivatie in termen van verwachtingen had een vergelijkbaar effect voor twee 

groepen en geen effect voor de andere twee. De effecten van het aantal 

passieve en zelfstudie uren verschilde tussen de twee opleidingen. 

Deze analyses laten zien dat, vergelijkbaar met de studies in de andere drie 

hoofdstukken, zowel het gemiddeld eindexamencijfer als de verwachting van de 

student belangrijke indicatoren van voortgang zijn. De huidige studie laat ook zien 

dat het aantal contact-uren, zij het actief of passief, het cijfer beïnvloedt. 

Daarnaast is de kwaliteit van de beoordeling belangrijk, in die zin dat een hogere 

kwaliteit van beoordeling gerelateerd is aan hogere cijfers. De studie laat tenslotte 

zien dat er mogelijk verschillen bestaan tussen opleidingen en cohorten, die van 

invloed kunnen zijn op de relatie tussen context, input, proces en output 

variabelen. 
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Effectiviteit van het hoger onderwijs: conclusies 

Het onderzoeksprobleem in deze dissertatie gaat over de factoren die de 

effectiviteit, in termen van uitkomsten van het hoger onderwijs, bepalen. Een aantal 

factoren zijn gespecificeerd, gebaseerd op vier aparte onderzoeksthema’s die 

gerelateerd zijn aan de interactie/integratie benadering, het 

onderwijsproductiviteitsmodel, motivatie en de studieaanpak, die mogelijk van 

invloed zouden kunnen zijn op studievoortgang. Deze verschillende factoren zijn in 

de vier verschillende studies onderzocht. Tabel 7.1 toont een overzicht van de vier 

studies, de theoretische achtergrond, de methodologie inclusief steekproefgrootte, 

variabelen en data analyse, en tenslotte toont de tabel de resultaten van de analyse. 

Wanneer we de verschillende studies vergelijken dan zien we dat ‘ability’ , in 

termen van gemiddeld cijfer in het secundair onderwijs, een consistente voorspeller is 

van studievoortgang (in het eerste en in het tweede jaar). Dit komt overeen met de 

studies van bijvoorbeeld van der Hulst en Jansen (2002), Lindblom-Ylänne, Lonka en 

Leskinen (1999), McKenzie & Schweitzer (2001), Pike en Saupe (2002). De relatie 

tussen gemiddeld eindexamencijfer en voortgang is voornamelijk direct. Daarnaast 

zien we ook een indirecte relatie via de betrokkenheid van de student (zie hst 4 in 

deze dissertatie).  

De analyses laten zien dat er een directe relatie bestaat tussen sekse en de 

gerealiseerde studielast voor de studenten van de opleiding in de faculteit der 

Letteren. Daarnaast laten de analyses een negatieve relatie tussen leeftijd en de 

gerealiseerde studielast voor de studenten van cohort 1999 en voor de studenten van 

cohort 2000 van de opleiding Wiskunde en Natuurwetenschappen zien. Vrouwelijke 

studenten en jongere studenten realiseren meer studielast dan mannelijke en jongere 

studenten. Deze bevindingen komen overeen met die van van der Hulst en Jansen 

(2002), Jansen (1996), de Jong, Roeleveld, Webbink en Verbeek (1997), Shah en 

Burke (1999).  

De relatie tussen sekse, leeftijd en studievoortgang zou ook indirect kunnen 

verlopen via andere variabelen, zoals het domein van de studie, de time-management 

van de studenten, de studiemotivatie en studieaanpak. Bijvoorbeeld Trueman en 

Hartley (1996) lieten zien dat vrouwelijke studenten beter in time-management waren 

dan mannelijke studenten. Prins (1997) gaf daarnaast aan dat vrouwelijke studenten 

meer intrinsiek gemotiveerd waren dan mannelijke studenten. Het huidige onderzoek 
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illustreert dat motivatie een rol zou kunnen spelen. Zo is sekse significant gerelateerd 

aan motivatie in termen van verwachtingen, waarden en affect. Vrouwelijke studenten 

geven vaker aan last van faalangst/testangst te hebben, hebben bovendien meer 

zelfvertrouwen en vinden de studie interessant. Tenslotte laat het huidige onderzoek 

zien, dat leeftijd positief gerelateerd is aan een diepgaande leerstofverwerking, dat wil 

zeggen dat oudere studenten eerder aan geven dat ze de leerstof op een diepgaande 

manier verwerken.  

Motivatie in termen van verwachting is een consistente voorspeller van 

studievoortgang zowel in termen van cijfers en gerealiseerde studielast. Dit komt 

overeen met andere bevindingen (bijvoorbeeld van McKenzie &  Schweitzer, 2001, 

Paulsen & Feldman, 1999). Overeenstemmend met andere studies, heeft een lage 

mate van zelfvertrouwen een negatief effect op cijfers (Eccles & Wigfield, 2002; 

Pintrich & de Groot, 1990; Wolters & Pintrich, 1998). In tegenstelling tot deze 

bevindingen, vinden we geen consistent effect (dat wil zeggen over de vier studies) 

van waarden, noch van emotie op studievoortgang. Deze effecten van motivatie op 

studievoortgang zouden beïnvloed kunnen zijn door de onderzochte opleidingen en 

studenten. Breen en Lindsay (2002) bijvoorbeeld suggereerden dat sommige types 

motivatie tot succes leiden in sommige disciplines en tot falen in de andere. Lattuca 

en Stark (1994) stelden dat dit te maken zou hebben met de contextuele kenmerken 

van de discipline. Zij stelden dat disciplines verschillen op vier factoren, namelijk de 

mate van curriculaire coherentie, dat bijvoorbeeld te maken heeft met het specificeren 

van duidelijke doelen, daarnaast gaat het om de nadruk op het integreren van 

verschillende groepen mensen (inclusief etnische minderheden), het verbinden van het 

leren aan andere disciplines, aan het studentenleven en aan de toekomst van de 

studenten en tenslotte de nadruk op een kritisch perspectief. De eerste factor komt 

meer voor in de harde (bèta) wetenschappen, terwijl de nadruk op een kritisch 

perspectief (de vierde factor) meer voorkomt in de soft (alfa) wetenschappen.  

We verwachtten dat de relatie tussen motivatie en voortgang, indirect zou 

verlopen via de mate van diepgaand leerstof verwerken (Covington, 2000; Eccles en 

Wigfield, 2002). De analyses laten zien dat motivatie in termen van verwachtingen, 

waarden en affect de mate van diepgaand leerstof verwerken beïnvloedt. Studenten 

met een hoge mate van zelfvertrouwen, interesse in de studie en een mindere mate 

van faal/testangst, maken meer gebruik van de diepgaande 

leerstofverwerkingsbenadering. Dit komt overeen met de resultaten van Vollmeyer en 
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Rheinberg (2000) en Pintrich en de Groot (1990). De mate van diepgaande 

leerstofverwerking is echter niet consistent gerelateerd aan studievoortgang. We zien 

bijvoorbeeld een negatieve relatie tussen diepgaande leerstofverwerking en 

studievoortgang aan het eind van het eerste en tweede jaar voor de vierde opleiding. 

Daarentegen vinden we een positieve relatie voor de studenten uit de faculteit der 

Wiskunde en Natuurwetenschappen. Dit is opmerkelijk, omdat voorafgaande studies 

wel relaties lieten zien tussen de leeromgeving, de studieaanpak en studievoortgang 

(Ramsden & Entwistle, 1981; Trigwell &  Prosser, 1991). Deze inconsistente relatie 

zou gerelateerd kunnen zijn aan de inhoud, context en eisen van de taak. Zo gaven 

Ramsden en Entwistle (1981) bijvoorbeeld aan dat studenten in verschillende 

opleidingen verschilden in hun studieaanpak en Eley (1992) vond dat individuele 

studenten een verschillende studieaanpak hadden in verschillende cursussen. 

De relatie tussen het aantal contacturen of zelfstudie uren en studievoortgang is 

niet duidelijk. Zo vinden we een positieve relatie tussen het aantal contacturen en de 

gerealiseerde studielast voor de studenten van de faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen. In andere analyses resulteert een hoger aantal contacturen niet 

in een hogere uitkomst. De analyses laten zien dat een hoog aantal actieve uren en een 

lager aantal passieve uren niet automatisch resulteren in hogere uitkomsten. Zoals 

vermeld in hoofdstuk 1, wordt de relatie tussen het aantal contacturen en 

studievoortgang indirect beïnvloed door aspecten, zoals de leerstof die behandeld is 

tijdens de college uren en de tijd die studenten nodig hebben, dat weer afhangt van 

aspecten zoals de kwaliteit van instructie, de toepasselijkheid van instructie, de 

motivatie van de studenten en de werkelijke time-on-task (Slavin, 1995, Carroll, 

1963, Huitt, 1994).  

De hoeveelheid instructie in termen van ervaren studielast heeft een negatieve 

invloed op voortgang. Dit zou verklaard kunnen worden uit de studies van Ramsden 

en Entwistle (1981) en Ramsden (1991), waaruit bleek dat een hogere ervaren 

studielast gerelateerd was aan een meer oppervlakkige studiebenadering, welke een 

negatief effect zou hebben op studievoortgang.  

De huidige studie laat geen consistente effecten van de structuur en organisatie 

binnen de cursus zien. Toch heeft het docentgedrag, waaronder ook het structureren 

en organiseren van de colleges en de leerstof valt, wel een significant effect voor één 

opleiding. Dit laatste komt overeen met andere studies (bijvoorbeeld Entwistle & Tait, 

1990; Hativa & Birenbaum, 2000). De relatie tussen ervaren docentgedrag en 
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studievoortgang zou indirect kunnen verlopen via de betrokkenheid en de motivatie 

van de student. Zo laten de analyses in hoofdstuk vier bijvoorbeeld zien dat de 

ervaren kwaliteit van de docent positief gerelateerd is aan de betrokkenheid van de 

student en daarnaast is de betrokkenheid positief gerelateerd aan de verwachtingen 

van de student.  

Naast de ervaren kwaliteit van het doceergedrag, is de kwaliteit van beoordeling 

als significante indicator naar voren gekomen. Dat wil zeggen, wanneer studenten 

weten wat ze kunnen verwachten tijdens de tentamens, wanneer de tentamens een 

goede weerspiegeling zijn van de cursus en wanneer er voldoende tijd is voor het 

tentamen, is de studievoortgang hoger. Het lijkt belangrijk dat studenten weten wat ze 

kunnen verwachten van een cursus en wat er van ze verwacht wordt tijdens een cursus 

(Creemers, 1994; Entwistle &  Tait, 1990; Feldman, 1989, 1998; Finaly-Neumann, 

1994).  

In tegenstelling tot de kwaliteit van de beoordeling heeft de ervaren tempo van de 

docent geen significant effect op studievoortgang. Deze relatie verloopt misschien 

indirect via andere aspecten van de kwaliteit van instructie, zoals de structuur en 

organisatie van de cursus. Daarnaast zou deze relatie indirect kunnen verlopen via de 

werkelijke time-on-task en de motivatie. Dus zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat 

studenten, ondanks dat er een grote hoeveelheid leerstof is behandeld tijdens de 

colleges, misschien minder tijd aan de taken hebben besteed of misschien minder 

gemotiveerd waren om te studeren.  

 

Beperkingen van de studie    

Er zijn een aantal beperkingen aan deze studie te verbinden. De studie is 

uitgevoerd bij twee cohorten eerstejaars studenten van vier opleidingen in drie 

faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten van deze studie zouden 

kunnen verschillen voor studenten van andere opleidingen, faculteiten, universiteiten 

en van andere landen. Deze studie zou dan ook op grotere schaal gerepliceerd moeten 

worden met zowel eerstejaars als meerderejaars studenten.  

Daarnaast zouden, vanwege de manier van dataverzameling, de studenten die 

een vragenlijst hebben ingevuld een specifieke groep studenten kunnen zijn geweest. 

Het zouden bijvoorbeeld de meer gemotiveerde studenten kunnen zijn geweest, die de 

geschikte diepgaande leerstofverwerkingstrategieën gebruikten. Aan de andere kant 
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zouden het juist de studenten met minder toepasselijke leerstrategieën kunnen zijn 

geweest, die naar colleges komen voor het structuren en organiseren van de leerstof. 

Dit komt overeen met de studie van Entwistle en Tait (1990) die lieten zien dat 

studenten met een oppervlakte benadering de voorkeur gaven aan “voorgekauwde” 

informatie, terwijl studenten met een diepgaande leerstofverwerking de voorkeur 

gaven aan colleges die hen uitdaagden en stimuleerden. 

Naast deze aspecten heeft een andere beperking betrekking op het gebruik van 

zogenaamde “selfreport”  vragenlijsten. Ondanks het feit dat deze vragenlijsten 

gebruikt kunnen worden om motivatie en cognitieve verwerkingsstrategieën te meten 

(Pintrich & De Groot, 1990), zou deze studie herhaald moeten worden met andere 

methodes zoals hard-op-denk protocollen, dagboekmethodes, observaties of 

gestructureerde interviews. 

Tenslotte kunnen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van de 

instrumenten voor het meten van de studentenoordelen over het onderwijs. Er is een 

discussie gaande over de validiteit en de betrouwbaarheid om de kwaliteit van 

instructie te meten (zie bijvoorbeeld Shevlin, Banyard, Davies, & Griffiths, 2000). 

Hinton (1993) geeft bijvoorbeeld aan dat  studentoordelen slechte maten van 

onderwijseffectiviteit zijn, omdat er geen universeel geaccepteerd model is voor 

‘goed’  onderwijs, dat gebruikt kan worden voor de validatie van de constructen in de 

vragenlijst. McKeachie (1997) is niet tevreden met de nadruk op traditionele types 

onderwijs, zoals de colleges. Tenslotte is er een debat over de vraag of 

studentenoordelen beïnvloedt worden door de verwachte cijfers. Maar veel van het 

recentere werk laat zien dat cursusevaluaties valide maten van effectieve instructie 

zijn (Greenwald & Gillmore, 1997). Marsh en Bailey (1993)1 stelden dat wanneer 

studentenoordelen gemeten zijn door een goed geconstrueerd instrument, ze multi-

dimensioneel, betrouwbaar en stabiel, een functie van de docent eerder dan van de 

cursus, valide tegenover andere indicatoren van effectief doceergedrag en onaangetast 

door potentiële biases met betrekking tot deze studentenoordelen zijn. 

 

Implicaties voor theorie, praktijk en suggesties voor vervolgonderzoek 

 In deze studie zijn vier onderzoeksthema’s besproken om de factoren te 

bepalen die mogelijk voortgang zouden kunnen beïnvloeden. Dit lijkt een 

                                                
1 Ook J. A. Centra (persoonlijke communicatie, Will teachers receive higher student evaluations by 
giving higher grades and less coursework, October 2002), Mc Keachie, 1997. 
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veelbelovende benadering: het combineren van resultaten en inzichten van andere 

onderzoeksvelden om die factoren die studievoortgang rechtstreeks en indirect 

beïnvloeden te modelleren. De theorieën over integratie zijn gebaseerd op het idee dat 

de kwaliteit van interactie tussen de studenten en de opleiding de beslissing om te 

stoppen of om door te gaan te bepalen. De theorieën van de 

onderwijsproductiviteitsmodellen, het expectancy-value model van motivatie en het 

onderzoek naar de studieaanpak, voegen die perspectieven aan de integratie modellen 

toe die nodig zijn, namelijk over de processen en de leeractiviteiten die het onderwijs 

proces inkaderen.  

 Welke factoren beïnvloeden effectiviteit in termen van academische 

uitkomsten? De vier studies in deze dissertatie laten directe effecten zien van 

variabelen zoals het gemiddeld eindexamencijfer, motivatie, aantal contact uren, 

studielast en ervaren docentgedrag in de cursus. Daarnaast beïnvloed de ervaren 

kwaliteit van instructie voortgang via de betrokkenheid en motivatie van de student.  

 Er zijn een aantal belangrijke boodschappen voor docenten en hoger 

onderwijsontwerpers. De analyses laten zien dat het gemiddeld eindexamencijfer een 

belangrijke bijdrage levert aan de variantie in studievoortgang. Dit suggereert dat het 

belangrijk is om een realistische schatting van de eisen van de cursus te maken zodat 

de voorkennis en vaardigheden van de student aan deze eisen aangepast kunnen 

worden. Zo kunnen eventueel deficiëntie programma’s ingezet worden om de 

studenten van additionele kennis en vaardigheden te voorzien.  

De analyse laat verder zien dat motivatie in termen van verwachtingen een 

belangrijke bijdrage levert aan de studievoortgang. Dat wil zeggen, studenten met een 

hoge mate van zelfvertrouwen realiseren een hogere studielast en halen hogere cijfers. 

Deze uitkomst vormt een uitdaging voor de docenten en de opleiding: het bevorderen 

van het zelfvertrouwen van de studenten en het stimuleren tot regelmatige studie. 

Zowel opleidingen als docenten zouden de studiemotivatie kunnen beïnvloeden door 

middel van strategieën zoals het variëren van onderwijsmethoden, het stellen van 

haalbare doelen, het uitgaan van de sterke punten en interesses van de student, het 

minder benadrukken van cijfers, het benadrukken van mastery learning en het 

balanceren van de relatie tussen externe regulatie en zelfregulatie (Blumenfeld, 1992; 

De Corte, 2000; Tuckman, 1991). 
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In tegenstelling tot de verwachting laat de studie geen significante relatie tussen 

de diepgaande leerstofverwerking en studievoortgang zien. Het niet vinden van een 

relatie tussen de mate van diepgaande leerstofverwerking en studievoortgang is 

opmerkelijk, maar komt overeen met andere studies. Deze relatie wordt onder andere 

beïnvloed door de beoordelingsprocedures die de nadruk leggen op het “uit het hoofd 

leren”  in plaats van een meer diepgaande benadering. Dit komt overeen met een 

studie van Biggs (1996), waarin gesteld wordt dat als studenten op een diepgaande 

manier leerstof zouden moeten verwerken, ze hier ook op beoordeeld zouden moeten 

worden. Een boodschap voor docenten en onderwijsontwikkelaars hier is dat het 

belangrijk is om de doelen en kerncompetenties van het hoger onderwijs te verbinden 

aan datgene wat onderwezen wordt en datgene wat beoordeeld wordt (Biggs, 1996; 

Gijbels, Claes & Dochy, 2000; Tyler, 1949).2 Datgene wat beoordeeld wordt, bepaald 

immers wat studenten bestuderen, hoeveel uren ze aan het studeren besteden, hoeveel 

colleges ze volgen en de studieaanpak die ze hanteren.  

De kwaliteit van het doceergedrag/de docent heeft een belangrijke invloed op de 

studievoortgang. Dit resultaat duidt op het belang van de docent, die de colleges 

structureert, organiseert, enthousiast is en open staat voor vragen. Naast de kwaliteit 

van de docent of het doceergedrag, zijn de werklast en de kwaliteit van de 

beoordeling kandidaten voor verbetering. Zo blijkt uit de studies dat zowel de ervaren 

als de werkelijke werklast studievoortgang beïnvloeden. Jansen (1996) en Prins 

(1997) gaven al aan dat een zogenaamd bloksysteem, waarin één cursus per keer 

wordt geprogrammeerd (en waarin de werklast meer verspreid is over het jaar) tot 

betere resultaten leidt dan de traditionele programma’s. Verder stelde Szafran (2001) 

dat het belangrijk is om met een minder aantal punten en makkelijke cursussen te 

beginnen. Daarnaast is het belangrijk om de beoordeling aan de doelen van het 

onderwijs te koppelen. Ook door het creëren van optimale condities tijdens en voor de 

tentamens, zoals het plannen van voldoende tijd voor het tentamen en door het geven 

van mogelijkheden om te oefenen, bijvoorbeeld door oefententamens te verspreiden, 

kan de beoordeling worden verbeterd (zie ook Holleman, van Eijl, Pilot & 

Ramaekers, 1999). 

 Deze studie onderstreept het belang van een breder onderzoek, dat de relatie 

tussen context, input, proces, en uitkomst variabelen bestudeert. Dit onderzoek zou 

                                                
2 De relatie tussen deze drie aspecten wordt ook besproken in appendix H. 
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informatie over de effecten voor verschillende uitkomstmaten, zoals de gerealiseerde 

studielast, de cijfers, maar ook de ervaren cognitieve groei (Anaya, 1999) kunnen 

bevatten. Zoals vermeld in het eerste hoofdstuk, §1.3, is er meer informatie nodig 

over uitkomsten zoals de cognitieve en metacognitieve strategieën en de positieve 

houding en emoties van studenten tegenover hun studie. Daarnaast, zou de relatie 

tussen motivatie en voortgang gerelateerd kunnen zijn aan omgevingsfactoren, zoals 

de kenmerken van de opleiding, maar ook aan de inhoud, context en eisen van de 

taak. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de relatie tussen de verklarende en de 

uitkomst variabelen voor verschillende groepen, zoals studenten van andere 

universiteiten, opleidingen of andere cursussen. Dit zou meer informatie kunnen 

verschaffen over hoe het studeergedrag en de kwaliteit en kwantiteit van instructie 

variëren over verschillende disciplines (Becher, 1994). Tenslotte is er 

vervolgonderzoek nodig naar de vraag of de effecten van de leeromgeving op de 

studieaanpak en studiemotivatie gelijk blijven over de tijd. Dit onderstreept het belang 

van een longitudinaal design om de effectiviteit van het hoger onderwijs te 

onderzoeken.  


