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SAMENVATTING

Dit proefschrift gaat over de motivatie en studieprestaties van (geneeskunde)studenten
met een migratieachtergrond. Dit proefschrift beoogt het inzicht te vergroten in de factoren
en ervaringen die van invloed zijn op de motivatie en studieprestaties van studenten
met een migratieachtergrond en hoe hun motivatie de studieprestaties beïnvloedt. Om
dit te onderzoeken zijn een systematisch literatuuronderzoek en zowel kwantitatieve
als kwalitatieve studies uitgevoerd. De bevindingen kunnen gebruikt worden bij de
ontwikkeling van interventies om geneeskundestudenten met een migratieachtergrond te
stimuleren en hen te helpen optimaal te presteren.
Hoofstuk 1 Een diverse groep medische professionals is essentieel voor het bieden
van cultureel competente zorg aan patiënten met een migratieachtergrond en om
aan de behoeften van een diverse populatie te voldoen. Echter, studenten met een
migratieachtergrond, waaronder geneeskundestudenten, ondervinden problemen in het
succesvol afronden van hun opleiding. Bovendien presteren ze slechter dan studenten uit de
etnische meerderheidsgroep. Dit probleem is nog niet volledig onderzocht. In dit proefschrift
wordt de motivatie van studenten met een migratieachtergrond belicht. Motivatie is een
belangrijke factor voor het ‘diep leren’ en presteren van studenten en wordt gedefinieerd
vanuit het perspectief van de Self-Determination Theory (SDT). Deze theorie is gebruikt
als theoretisch kader in de kwantitatieve studies en onderscheidt autonome motivatie
(vanuit de persoon zelf, gedreven door interesse) en gecontroleerde motivatie (vanuit
interne of externe druk, of gedreven door beloningen). Autonome motivatie is het meest
gewenste type motivatie in vergelijking tot gecontroleerde motivatie en is geassocieerd
met diep leren, betere studieprestaties en minder vermoeidheid. Bovendien beschrijft de
SDT een hiërarchisch model van motivatie op drie niveaus: globaal niveau (het meest
algemene niveau dat iemands gebruikelijke manier van functioneren omvat), contextueel
niveau (verwijst naar specifieke levensomstandigheden, zoals motivatie voor opleiding en
werk) en situationeel niveau (het meest specifieke niveau dat motivatie met betrekking
tot een bepaalde plaats en tijd omvat). Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de etnisch
diverse populatie in Nederland, de setting waarin de studies zijn uitgevoerd. Reflecterend
op de rol van de onderzoeker hebben wij ervaren dat haar eigen migratieachtergrond
heeft bijgedragen aan beter begrip van en inleving in de participanten op gebied van dit
onderzoeksonderwerp. Daarnaast voelden de deelnemers aan de kwalitatieve studies
zich hierdoor mogelijk meer op hun gemak om openlijk hun gevoelens en ervaringen
te delen. De onderzoeksvragen die centraal staan in dit proefschrift zijn: Welke factoren
beïnvloeden de motivatie van studenten met een migratieachtergrond? Wat zijn de
mechanismen? Hoe beïnvloedt motivatie hun academische prestaties?
Hoofdstuk 2 Dit hoofdstuk beschrijft een systematisch literatuuronderzoek naar de
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factoren die de academische motivatie van schoolgaanden met een migratieachtergrond
beïnvloeden. Deze factoren kunnen worden ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën:
individuele, familie-gerelateerde, school-gerelateerde en sociale factoren. Voorbeelden van
individuele factoren zijn welzijn, zelfeffectiviteit en vertrouwen, en persoonlijke kenmerken
en situaties. Voorbeelden van familie-gerelateerde factoren zijn familieverplichtingen,
familiesupport en familieachtergrond. Voorbeelden van school-gerelateerde factoren zijn
support van school/docenten en studieprestaties. Voorbeelden van sociale factoren zijn
discriminatie/racisme en invloed en support van leeftijdsgenoten. Uit deze review blijkt dat
er meer onderzoek nodig is naar de gevonden factoren, omdat bijna alle gevonden factoren
elk voortkomen uit één onderzoek. Bovendien is er binnen het hoger onderwijs weinig
onderzoek gedaan naar de motivatie van studenten met een migratieachtergrond en zijn
er specifiek voor het medisch onderwijs zelfs geen studies gevonden. Informatie over de
geïdentificeerde factoren kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van interventies om
de motivatie van schoolgaanden met een migratieachtergrond te verbeteren.
Hoofdstuk 3 Dit hoofdstuk beschrijft een cross-sectioneel onderzoek gericht op het
vergelijken van twee typen motivatie (autonoom en gecontroleerd) van studenten
met een migratieachtergrond (Westers en niet-Westers) en studenten zonder een
migratieachtergrond (Nederlands), en de associaties met studieprestaties. De data voor
deze studie maken deel uit van een reeds bestaande studie, genaamd de Student
Motivatie en Succes studie. Alle studenten van VUmc School of Medical Sciences werden
uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen, waar de Academic Self-Regulation
vragenlijst om de autonome en gecontroleerde motivatie te meten deel van uitmaakte.
In totaal hebben 947 studenten de vragenlijst ingevuld (38.6%). Resultaten lieten zien dat
de autonome motivatie (vanuit de persoon zelf, interesse) van studenten met een nietWesterse migratieachtergrond hoger was dan die van Nederlandse studenten zonder
een migratieachtergrond in zowel het bachelor- als masteronderwijs. Verder was in het
bacheloronderwijs de gecontroleerde motivatie (uit interne of externe druk, of beloningen)
hoger bij Westerse studenten met een migratieachtergrond dan bij Nederlandse
studenten zonder een migratieachtergrond. Autonome motivatie was geassocieerd
met een hoger tentamencijfergemiddelde bij Nederlandse bachelorstudenten zonder
een migratieachtergrond en masterstudenten met een Westerse migratieachtergrond.
Concluderend lieten de resultaten significante verschillen zien in de associatie tussen
het type motivatie en studieprestaties van studenten met een migratieachtergrond en
studenten zonder migratieachtergrond. Uit deze studie bleek dat studenten met een
migratieachtergrond niet slechter presteerden dan studenten zonder migratieachtergrond.
Kwalitatief onderzoek is nodig om de onderliggende mechanismen voor de gevonden
verschillen tussen de etnische groepen te verklaren en de factoren die mogelijk een rol
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spelen in de relatie tussen motivatie en studieprestaties te achterhalen.
Hoofdstuk 4 In de studie beschreven in dit hoofdstuk is onderzocht of het type
studiestrategie, namelijk oppervlakkig, prestatiegericht of diep leren (het gewenste
type), een mediator was tussen autonome motivatie en studieprestaties (gewogen
gemiddelde tentamencijfer en stageresultaten). Daarnaast is onderzocht of deze relaties
verschillend waren voor studenten uit verschillende etnische groepen. Data werden
verzameld middels een longitudinale studie, de Student Motivatie en Succes studie,
om de rol van studiestrategie in de associatie tussen motivatie en studieprestaties te
achterhalen (n = 947, response percentage = 38.6%). Met Structural Equation Modelling
is het gehypothetiseerde model getest voor de Nederlandse studenten (zonder
migratieachtergrond), Niet-Westerse studenten (met een migratieachtergrond) en Westerse
studenten (met een migratieachtergrond): autonome motivatie had een positieve associatie
met studieprestaties via diep en prestatiegericht leren en een negatieve associatie met
studieprestaties via oppervlakkig leren. Resultaten lieten zien dat prestatiegericht leren
alleen een mediator was tussen de autonome motivatie en het gewogen gemiddelde
tentamencijfer van Nederlandse studenten (zonder migratieachtergrond). Verder was
autonome motivatie positief gerelateerd met oppervlakkig, diep en prestatiegericht
leren voor de drie etnische groepen, met uitzondering van de negatieve associatie
tussen autonome motivatie en oppervlakkig leren voor Westerse studenten (met een
migratieachtergrond). Bovendien was gecontroleerde motivatie positief geassocieerd met
oppervlakkig leren bij alleen de niet-Westerse studenten (met een migratieachtergrond).
Het lijkt erop dat Nederlandse studenten (zonder migratieachtergrond) vaker
prestatiegericht leren om hoge cijfers te halen en dat niet-Westerse studenten (met een
migratieachtergrond) vaker diep dan prestatiegericht leren. Autonome motivatie was bij de
totale groep studenten positief geassocieerd met de drie studiestrategieën. Echter, alleen
de studiestrategieën oppervlakkig en prestatiegericht leren waren geassocieerd met
studieprestaties. Daarnaast gebruikten studenten met een hogere autonome motivatie
vaker prestatiegerichte strategie, resulterend in hogere gemiddelde tentamencijfers.
Dit was echter niet het geval voor studenten met een migratieachtergrond. Het lijkt erop dat
Nederlandse studenten zonder een migratieachtergrond prestatiegerichte studiestrategie
effectiever gebruiken dan de andere twee groepen met een migratieachtergrond.
Concluderend lijkt kwalitatief onderzoek nodig om de verschillen tussen de groepen te
verklaren en andere factoren die motivatie en studieprestaties van studenten met een
migratieachtergrond beïnvloeden te achterhalen.
Hoofdstuk 5 Dit hoofdstuk presenteert de ervaringen die een rol spelen in de
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motivatie, studieprestaties en opleiding van studenten met een migratieachtergrond.
Geneeskundestudenten

van

VUmc

School

of

Medical

Sciences

met

een

migratieachtergrond werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze kwalitatieve studie.
Zes focusgroepen werden uitgevoerd met bachelor- en masterstudenten apart. In totaal
hebben 26 studenten met een migratieachtergrond (8 mannen, 18 vrouwen) deelgenomen
aan deze studie. De bevindingen van de focusgroepen werden als volgt gecategoriseerd:
(1) de rol van autonomie in de vorming van motivatie, waaronder het maken van een eigen
studiekeuze en de rol van familie, (2) interacties/‘de ander zijn’ in de praktijk, zoals het niet
passen bij het afdelingsteam, (3) interacties/ ‘de ander zijn’ in de leeromgeving, zoals voor
jezelf opkomen, (4) invloeden op studieprestaties, zoals de rol van familie en (5) intersecties
van cultuur en geslacht met ‘anders zijn’, gebaseerd op etniciteit. Concluderend ervaren
studenten met een migratieachtergrond verschillende factoren die van invloed zijn op hun
motivatie, studieprestaties en opleiding, zoals het gebrek aan een rolmodel, ‘de ander zijn’
vanwege hun etnische afkomst en miscommunicaties. Het lijkt erop dat ze discriminatie en
culturele afstand ervaren. Bovendien geven studenten aan dat hun ervaringen een proces
van toenemende bewustwording zijn, ze realiseren zich bijvoorbeeld hoe hun uiterlijk van
invloed is op de percepties van anderen. Autonomie en verwachtingen vanuit de familie
waren van grote invloed in de vorming van hun motivatie. Daarnaast hadden studenten
ervaringen die op een specifiek moment een negatieve invloed hadden op hun motivatie
(situationele motivatie), maar waarmee ze op langere termijn leerden omgaan. Ondanks
deze ervaringen bleven studenten autonoom gemotiveerd voor hun opleiding en doel
om arts te worden (contextuele motivatie). Een aanbeveling op basis van de bevindingen
in deze studie is een betere representatie van rolmodellen, bijvoorbeeld specialisten
met een migratieachtergrond, inzetten in onderwijzende/begeleidende rollen binnen het
onderwijs. Verder wordt aanbevolen om in de leeromgeving een cultuur te creëren waarin
studenten en stafleden met elkaar kunnen spreken over etnische verschillen.
Hoofdstuk 6 In de studie in dit hoofdstuk hadden we als doel om meer inzicht te
krijgen in wat geneeskundestudenten met een migratieachtergrond ervaren tijdens hun
opleiding en wat voor support zij tijdens hun opleiding nodig hebben om gemotiveerd
te raken/blijven en optimaal te kunnen presteren. Achttien geneeskundestudenten met
een migratieachtergrond van VUmc School of Medical Sciences werden geïnterviewd.
De negatieve ervaringen van studenten werden als volgt gecategoriseerd: (1) het
effect van discriminatie, (2) een gebrek aan representatie van rolmodellen met een
migratieachtergrond, (3) het gevoel er niet bij te horen, (4) het gebrek aan een medisch
netwerk, (5) verschillen en barrières in culturele communicatie en taal en (6) Vooroordelen
bij beoordelaars in klinische beoordelingen. De behoefte aan support vanuit studenten
met een migratieachtergrond werd als volgt gecategoriseerd: (1) het creëren van meer
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bewustzijn over diversiteit en andere religies en een support groep, (2) ‘zichtbare’
rolmodellen, (3) begrip voor elkaar (personen met en zonder een migratieachtergrond),
(4) het faciliteren van hulp bij netwerken, (5) begeleiding in communicatievaardigheden
en het overwinnen van taalbarrières, (6) tijdig communiceren over de studieprestaties van
studenten en (7) veranderen van het cijfersysteem van de coschappen. Studenten met een
migratieachtergrond hebben negatieve ervaringen die van invloed zijn op hun motivatie
en opleiding. Het is daarom belangrijk dat deze studenten ondersteund worden door een
goede en veilige leeromgeving te creëren, zodat ze optimaal kunnen presteren. Studenten
bevelen zelf bijvoorbeeld een assertiviteitstraining en het creëren van mogelijkheden om
een netwerk op te bouwen en behouden aan.
Hoofdstuk 7 Dit hoofdstuk bevat een algemene discussie over de onderzoeksbevindingen
in dit proefschrift. Er wordt gereflecteerd op de motivatie en studieprestaties van
studenten met een migratieachtergrond in vergelijking tot Nederlandse studenten zonder
een migratieachtergrond. Ook de factoren en ervaringen die van invloed zijn op de
motivatie en opleiding van (geneeskunde)studenten met een migratieachtergrond worden
besproken. Verschillende factoren zijn van invloed op de motivatie, studieprestaties en
opleiding van studenten met een migratieachtergrond, zoals het gebrek aan rolmodellen
met een migratieachtergrond en het ervaren van discriminatie. Deze negatieve factoren
kunnen deze studenten belemmeren om optimaal te kunnen presteren. Daarnaast wordt
besproken welke vormen van support studenten met een migratieachtergrond nodig
hebben in het onderwijs, zoals het hebben van ‘zichtbare’ rolmodellen. Verder gaat dit
hoofdstuk in op de sterke en zwakke punten van dit proefschrift, zoals de multi-method
benadering (sterk punt) en de lage responsepercentages van de kwantitatieve studies
(zwak punt). De praktische implicaties worden ook besproken, waaronder de aanbeveling
voor geneeskundeopleidingen om studenten en stafleden trainingen over culturele
competentie aan te bieden om zo meer bewustzijn te creëren over diversiteit en andere
religies. Aan het einde van dit hoofdstuk worden er aanbevelingen gedaan voor verder
onderzoek en wordt de conclusie van het proefschrift weergegeven. Deelnemers aan ons
onderzoek weten over het algemeen hoe ze om moeten gaan met negatieve ervaringen.
Dit beschermt hen tegen negatieve invloeden op hun motivatie, studieprestaties, opleiding
en hun voornaamste doel op langere termijn om arts te worden. De conclusie van dit
proefschrift is dat studenten met een migratieachtergrond ervaringen hebben die hun
motivatie, studieprestaties en opleiding negatief beïnvloeden, dus opleidingen hebben
een grote rol in het creëren van een leeromgeving waarin deze studenten optimaal
kunnen presteren.
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