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Een belangrijke vraag binnen het hoger onderwijs is welke factoren van
invloed zijn op studieprestaties. De verwachting in dit onderzoek was dat
naast Consciëntieusheid, Integriteit een positieve, respectievelijk negatieve
voorspeller is van studieprestaties en contraproductief studiegedrag. Daarnaast was de verwachting dat de onderliggende schalen van de factoren Consciëntieusheid en Integriteit beter in staat zijn om deze studiecriteria te voorspellen dan de factoren zelf. Resultaten in dit onderzoek bevestigen deze verwachtingen grotendeels. Tevens blijkt extrinsieke motivatie de relatie tussen
Integriteit en studieprestaties voor een klein deel te verklaren. Studenten die
lager scoorden op Integriteit, scoorden over het algemeen hoger op extrinsieke
motivatie, dat vervolgens een licht nadelig effect had op hun studieprestaties.
Inleiding
Elk jaar beginnen veel studenten aan een hbo-opleiding. Echter, volgens cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft slechts 56% van de hbo-studen‐
ten na vijf jaar studeren een diploma behaald (CBS, 2006). Het is daarom van
belang te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op studieprestaties en
uitval. Met behulp van deze kennis kunnen in het hoger onderwijs de studiepres‐
taties van studenten worden verhoogd en kan de kans op uitval worden verlaagd
door bijvoorbeeld een intakeassessment of een begeleidingstraject voor eerste‐
jaars studenten in te zetten. In het huidige onderzoek wordt gekeken in hoeverre
persoonlijkheid kan bijdragen aan de voorspelling van studiecriteria.
Persoonlijkheid en studiecriteria
Intelligentie wordt weleens als een belangrijke voorspeller van studieprestaties
gezien (vergelijk Chamorro-Premuzic & Furnham, 2005). De laatste tijd is echter
steeds vaker uit onderzoek gebleken dat persoonlijkheid in sommige situaties een
betere voorspeller is van studieprestaties dan intelligentie (Conard, 2006;
Furnham & Monsen, 2009; Noftle & Robins, 2007). Een verklaring voor deze
voorspellende waarde van persoonlijkheid is dat intelligentie vooral bepaalt wat
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iemand maximaal aankan qua niveau, terwijl persoonlijkheid meer invloed heeft
op wat voor prestaties en gedrag iemand daadwerkelijk zal laten zien (Furnham &
Chamorro-Premuzic, 2004; Goff & Ackerman, 1992). Een recente meta-analyse
heeft aangetoond dat onder de persoonlijkheidsdimensies, Consciëntieusheid de
beste (positieve) voorspeller is van studieprestaties (O’Connor & Paunonen,
2007). Dit betekent over het algemeen dat hoe consciëntieuzer de student is, des
te succesvoller hij of zij zal zijn op studiegebied. Consciëntieusheid als persoon‐
lijkheidsdimensie is onderdeel van het bekende ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel.
Dit model is gebaseerd op lexicaal onderzoek naar het gebruik van persoonsbe‐
schrijvende termen in verschillende talen en bestaat uit de volgende vijf brede
persoonlijkheidsdimensies: Consciëntieusheid, Extraversie, Vriendelijkheid, Emo‐
tionele Stabiliteit en Openheid voor Ervaringen (Goldberg, 1990). Echter, recente
heranalyses van het lexicaal onderzoek dat heeft geleid tot de Big Five laten zien
dat niet vijf, maar zes persoonlijkheidsdimensies kunnen worden onderscheiden.
Het nieuwe persoonlijkheidsmodel, bekend als het HEXACO model, bestaat uit
varianten van de Big Five persoonlijkheidsdimensies en uit een zesde dimensie:
Integriteit (Ashton & Lee; 2007; De Vries, Ashton & Lee 2009). Binnen het
HEXACO model heeft Integriteit betrekking op de mate waarin personen heb‐
zucht vermijden, oprecht, rechtvaardig en bescheiden zijn. Meerdere onderzoe‐
ken hebben aangetoond dat de persoonlijkheidsdimensie Integriteit een bijdrage
levert aan de voorspelling van belangrijke werkcriteria, zoals antisociaal gedrag op
het werk (Lee, Ashton & Shin, 2005) en werkdelinquentie als diefstal, vandalisme
en alcoholgebruik op de werkplek (Lee, Ashton & De Vries, 2005). Daarnaast is uit
eerder onderzoek naar voren gekomen dat Integriteit één van de beste voorspel‐
lers is van werkprestaties (Ones, Viswesvaran & Schmidt, 1993; Schmidt &
Hunter, 1998). Hoewel geen onderzoeken bekend zijn naar de relatie tussen Inte‐
griteit en studieprestaties, is een interessante vraag of Integriteit, naast Consci‐
ëntieusheid, een positieve invloed heeft op studieprestaties.
De meeste onderzoeken kijken bij het voorspellen van studieprestaties naar stu‐
dieresultaten, zoals het gemiddelde cijfer. Een ander criterium is contraproductief
studiegedrag. Hierbij moet gedacht worden aan plagiaat plegen, te laat komen
voor de les en verboden aantekeningen meenemen naar een tentamen. Uit eerder
onderzoek is naar voren gekomen dat Consciëntieusheid en Integriteit belangrijke
negatieve voorspellers zijn van contraproductief studiegedrag (Marcus, Lee &
Ashton, 2007). Dit betekent dat studenten die consciëntieus en integer zijn over
het algemeen minder contraproductief gedrag vertonen dan minder consciën‐
tieuze en integere studenten. Op basis van bovengenoemde bevindingen is in het
huidige onderzoek de verwachting dat Consciëntieusheid en Integriteit positieve
voorspellers van studieprestaties zijn (hypothese 1a) en negatieve voorspellers
van contraproductief studiegedrag (hypothese 1b). Hiermee is dit onderzoek tot
zover bekend het eerste onderzoek dat nagaat of Integriteit een voorspeller is van
studieprestaties.

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2011 (29) 1

21

Anita de Vries, Remko van den Berg, Marise Born & Reinout de Vries

Factoren versus facetten
Consciëntieusheid en Integriteit bestaan, als brede persoonlijkheidsfactoren, uit
verschillende onderliggende schalen, ook wel facetten genoemd. Hoewel de
meeste onderzoeken gericht zijn op de voorspellende waarde van de brede facto‐
ren, wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de voorspellende
waarde van de specifieke, onderliggende facetten. De discussie over de voorspel‐
lende waarde van brede factoren versus specifieke facetten wordt de ‘bandwidthfidelity’ discussie genoemd (Cronbach & Gleser, 1965). Sommige onderzoekers
zijn van mening dat brede persoonlijkheidsfactoren de beste voorspellende
waarde leveren als het gaat om het voorspellen van brede criteria, zoals werk- en
studieprestaties (vergelijk Ones & Viswesvaran, 1996). Echter, meerdere onder‐
zoeken hebben aangetoond dat, zelfs als het gaat om het voorspellen van brede
criteria, specifieke facetten meer variantie verklaren dan brede factoren (Ashton,
1998; Paunonen & Ashton, 2001; Paunonen, Rothstein & Jackson, 1999). In
recente onderzoeken is naar voren gekomen dat ook in het hoger onderwijs de
onderliggende facetten beter in staat zijn studieprestaties te voorspellen dan de
brede factoren. Zo bleek dat zelfdiscipline, prestatiemotivatie en ijverigheid de
meest voorspellende facetten van Consciëntieusheid zijn (Chamorro-Premuzic &
Furnham, 2003; Noftle & Robins, 2007). Uit een onderzoek onder adolescente
studenten bleek bovendien dat zelfdiscipline twee keer zoveel variantie ver‐
klaarde in diverse studiecriteria dan intelligentie (Duckworth & Seligman, 2005).
Daarom is in het huidige onderzoek de verwachting, dat de onderliggende facet‐
ten van de persoonlijkheidsfactoren Consciëntieusheid en Integriteit beter in
staat zijn studieprestaties (hypothese 2a) en contraproductief gedrag (hypothese
2b) te voorspellen dan de brede factoren Consciëntieusheid en Integriteit.
Integriteit, extrinsieke motivatie en studieprestaties
Zoals eerder genoemd, is het huidige onderzoek voor zover bekend het eerste
onderzoek dat nagaat of Integriteit een voorspeller is van studieprestaties.
Interessant is de vraag waarom Integriteit een positieve invloed zou kunnen heb‐
ben op studieprestaties. In het huidige onderzoek is de verwachting dat extrin‐
sieke motivatie de relatie tussen Integriteit en studieprestaties deels zou kunnen
verklaren. Als gezegd, wordt Integriteit als onderdeel van het zesdimensionaal
persoonlijkheidsmodel gedefinieerd door oprechtheid, rechtvaardigheid, beschei‐
denheid en hebzucht vermijding (De Vries e.a. 2009). Iemand die echter laag
scoort op het laatstgenoemde onderdeel van Integriteit (hebzucht vermijding) zal
waarde hechten aan materiële bezittingen en zal erkenning en bewondering door
anderen belangrijk vinden. Het is aannemelijk dat studenten in het hoger onder‐
wijs die behoefte hebben aan materieel bezit en status, een extrinsieke motivatie
hebben voor het volgen van opleiding. Extrinsieke motivatie houdt immers in dat
studenten een opleiding volgen om redenen die niet direct te maken hebben met
de inhoudelijke kant van een opleiding, maar eerder met factoren zoals een goede
baan, een hoog salaris en goedkeuring door anderen (Ryan & Deci, 2000). Deze
factoren, zoals een hoog salaris en goedkeuring van anderen, komen grotendeels
overeen met de eerdergenoemde behoeften van studenten die laag scoren op Inte‐
griteit. De verwachting in het huidige onderzoek is daarom dat Integriteit nega‐
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tief is gerelateerd aan extrinsieke motivatie. Met andere woorden, studenten die
laag scoren op Integriteit zullen over het algemeen een hogere extrinsieke motiva‐
tie hebben als het gaat om het volgen van een opleiding, dan studenten die hoog
scoren op Integriteit.
Meerdere onderzoeken hebben de relatie tussen extrinsieke motivatie en studie‐
criteria bestudeerd. Enkele studies zijn tot de conclusie gekomen dat extrinsieke
motivatie geen invloed had op studievoortgang, uitval en cijfers (Komarraju,
Karau & Schmeck, 2009; Prins, 1997). Andere onderzoeken hebben juist laten
zien dat extrinsieke motivatie een negatieve relatie vertoonde met verschillende
studiecriteria zoals de tijd die studenten aan hun studie wijdden (Ryan & Connell,
1989), studievoortgang (Van den Berg, De Boom & Hofman, 2001) en het gemid‐
delde cijfer (Lin, McKeachie & Kim, 2003). Gebaseerd op laatstgenoemde onder‐
zoeken is in het huidige onderzoek de verwachting dat extrinsieke motivatie en
studieprestaties negatief zijn gerelateerd. Aangezien wordt verwacht dat Integri‐
teit en extrinsieke motivatie negatief met elkaar zijn verbonden en extrinsieke
motivatie vervolgens een negatieve relatie vertoont met studieprestaties, kan een
derde hypothese worden opgesteld: Extrinsieke motivatie is een mediator van de
relatie tussen Integriteit en studieprestaties (hypothese 3). Met andere woorden,
studenten die lager scoren op Integriteit, zullen over het algemeen hoger scoren
op extrinsieke motivatie, en dat zal een nadelig effect hebben op hun studiepres‐
taties.
Methode
Steekproef en procedure
Dit onderzoek is uitgevoerd bij een grote hogeschool in het westen van Neder‐
land. Daar vullen sinds enkele jaren eerstejaarsstudenten aan het begin van hun
studie meerdere vragenlijsten in als start van een studieloopbaan-begeleidings‐
programma. In totaal hebben aan het begin van een studiejaar alle 833 eerste‐
jaarsstudenten (Mleeftijd = 19.6, SD = 2.9, 67% vrouw) van de opleidingen die deel‐
namen aan het begeleidingsprogramma zowel een persoonlijkheidstest als een
motivatie- en leerstijlenvragenlijst via internet ingevuld. Aan het eind van dat
studiejaar is van iedere student het gemiddelde cijfer berekend en gekoppeld aan
zijn/haar scores op beide testen. In overeenstemming met andere onderzoeken
(Conard, 2006; Noftle & Robins, 2007) wordt in het huidige onderzoek het
gemiddelde cijfer als maat van studieprestaties gezien. Om data te verzamelen
met betrekking tot contraproductief studiegedrag zijn alle studenten die deelna‐
men aan het studieloopbaan-begeleidingsprogramma per e-mail benaderd met de
vraag of zij vrijwillig een vragenlijst wilden invullen. Deze vragenlijst bestond uit
vragen naar contraproductief studiegedrag. In totaal hebben in de tweede helft
van het studiejaar 183 van de 833 benaderende studenten (Mleeftijd = 19.2, SD =
2.8, 79.8% vrouw) de vragenlijst ingevuld via internet. Na afloop zijn de antwoor‐
den van de studenten op deze vragenlijst gekoppeld aan hun scores op de per‐
soonlijkheidstest.
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Vooraf is onderzocht of er persoonlijkheidsverschillen waren tussen de totale
groep studenten die ‘verplicht’ deelnam aan het begeleidingsprogramma (en als
onderdeel daarvan een persoonlijkheidstest invulde) en de groep studenten die
daarnaast vrijwillig de vragenlijst over contraproductief studiegedrag heeft inge‐
vuld. Resultaten gebaseerd op een T-toets (op te vragen bij de eerste auteur) lie‐
ten zien dat de laatste groep studenten significant hoger scoorde op Consciën‐
tieusheid (t=-4.24, p<.01) en Integriteit (t=-2.61, p<.01) dan de studenten die niet
vrijwillig de vragenlijst over contraproductief studiegedrag invulden. Belangrijk
hierbij op te merken is dat door deze hogere gemiddelden op Consciëntieusheid
en Integriteit, de scores weinig differentiëren met als gevolg een ‘restriction of
range’. Bij ‘restriction of range’ zullen correlaties lager uitvallen dan het geval zou
zijn geweest bij meer spreiding in de scores. Daarom is de kans aanwezig dat de
resultaten met betrekking tot de relatie persoonlijkheid en contraproductief stu‐
diegedrag een conservatieve weergave zullen zijn van de daadwerkelijke relatie
tussen persoonlijkheid en contraproductief studiegedrag.
Meetinstrumenten
Persoonlijkheid is gemeten met behulp van de Multiculturele Persoonlijkheidstest
Big Six (MPT-BS; NOA, 2009). De MPT-BS meet de volgende zes persoonlijkheids‐
factoren: Emotionele Stabiliteit (α=.91), Consciëntieusheid (α=.90), Extraversie
(α=.88), Vriendelijkheid (α=.89), Openheid (α=.87) en Integriteit (α=.81). Iedere
factor bestaat uit drie tot vijf onderliggende schalen (facetten). Consciëntieusheid
bestaat uit (1) regels en zekerheid, (2) ordelijkheid, (3) doorzettingsvermogen en
(4) prestatiemotivatie. Onder Integriteit vallen de volgende schalen (facetten):
(1) eerlijkheid, (2) oprechtheid en (3) behoefte aan status en bezit. Hoewel
bescheidenheid onderdeel is van Integriteit in het zesdimensionaal persoonlijk‐
heidsmodel wordt dit onderdeel niet als aparte schaal gemeten door de MPT-BS.
Verder dient te worden opgemerkt dat de schaal behoefte aan status en bezit
onder Integriteit valt maar het omgekeerde meet. Daarom worden bij de bereke‐
ning van de score op Integriteit de scores op deze schaal gehercodeerd. De MPTBS bestaat uit 200 uitspraken waarbij moet worden aangegeven in hoeverre een
persoon het eens is met deze uitspraken. Extrinsieke motivatie is gemeten met
behulp van de Motivatie en Leerstijlen Vragenlijst Hoger Niveau (MLV-H; NOA,
2003). De test is speciaal ontworpen voor studenten in het hoger onderwijs om te
meten welke motieven een student heeft om een opleiding te volgen en aan welke
leerstijlen een student de voorkeur geeft. De schaal die extrinsieke motivatie
meet en in het huidige onderzoek gebruikt wordt, bestaat uit 13 items
(α=.82).Het criterium contraproductief studiegedrag is gemeten met behulp van
een Nederlandse vertaling van de Inventory of Counterproductive Behavior (ICB;
Hakstian, Farrell & Tweed, 2002). Deze vragenlijst bestaat uit 40 items en meet
contraproductieve gedragingen. Per item dient te worden aangegeven hoe vaak
iemand bepaald contraproductief gedrag heeft vertoond. In overeenstemming
met Marcus e.a. (2007) is in het huidige onderzoek alleen gebruikgemaakt van 25
items die gerelateerd zijn aan contraproductief gedrag tijdens de studie
(α=.89).Het criterium studieprestaties betreft het objectief vastgestelde gemid‐
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Tabel 1

Hiërarchische regressie analyse MPT-BS factoren

MPT-BS factoren

Gemiddelde cijfer
(N = 833)
r

R²

β

Stap 1
-.12** -.22**

Extraversie

-.07*

Openheid

ΔR²

r

R²

β

.04**

Emotionele Stabiliteit
Vriendelijkheid

Contraproductief studiegedrag
(N = 183)

.09**
-.03

.07*
-.14

-.03

-.01

.06

.13

.06

-.18*

.01

-.06

-.06

-.04

Stap 2

ΔR²

.13** .09**

.23**

Consciëntieusheid

.27**

.29**

-.44**

-.41**

Integriteit

.15**

.11**

-.27**

-.15*

.16**

delde cijfer van alle behaalde cijfers tijdens het studiejaar. Bij herkansingen is het
hoogst behaalde cijfer gebruikt om het gemiddelde te berekenen.
Resultaten
Bivariate correlaties
Tabel 1 laat de correlaties van de persoonlijkheidsfactoren met het gemiddelde
cijfer en contraproductief studiegedrag zien. Onder de persoonlijkheidsfactoren
vertoonden Consciëntieusheid en Integriteit de sterkste relatie met het gemid‐
delde cijfer; beide factoren waren significant en positief gerelateerd aan het
gemiddelde cijfer. In tabel 2 staan de correlaties van de onderliggende facetten
van Consciëntieusheid en Integriteit met het gemiddelde cijfer en contraproduc‐
tief studiegedrag. De Consciëntieusheidsfacetten regels en zekerheid, ordelijkheid
en prestatiemotivatie, en het Integriteitsfacet behoefte aan status en bezit
vertoonden de hoogste correlaties met het gemiddelde cijfer. Als het gaat om con‐
traproductief studiegedrag laten zowel Consciëntieusheid als Integriteit een signi‐
ficante en negatieve relatie zien. De Consciëntieusheidsfacetten regels en zeker‐
heid, ordelijkheid en doorzettingsvermogen, en het Integriteitsfacet eerlijkheid
vertoonden daarbij de sterkste (negatieve) relaties met contraproductief studie‐
gedrag.
Hiërarchische regressie analyses
Om bovenstaande bevindingen te bevestigen en de hypotheses te toetsen of Con‐
sciëntieusheid en Integriteit positieve voorspellers zijn van studieprestaties
(hypothese 1a) en negatieve voorspellers van contraproductief studiegedrag
(hypothese 1b), zijn hiërarchische regressie analyses uitgevoerd. Tabel 1 laat zien
dat zowel Consciëntieusheid als Integriteit het gemiddelde studiecijfer positief
voorspellen en samen 9% extra variantie verklaren boven de variantie verklaard
door de andere vier factoren (Emotionele Stabiliteit, Extraversie, Vriendelijkheid
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Tabel 2

Hiërarchische regressie analyse MPT-BS facetten

MPT-BS factoren

Gemiddelde cijfer
(N = 833)
r

β

Stap 1
-.12** -.17**

Extraversie

-.07*

Openheid

ΔR² r

R²

β

.04**

Emotionele Stabiliteit
Vriendelijkheid

R²

Contraproductief studiegedrag
(N = 183)
.07*

.04

.09** .06
-.03

-.10

Stap 2

ΔR²

-.14

-.06

.06

.08

-.18*

.05

-.06

-.07

.17** .13**

.25**

.18**

Consciëntieusheid
Regels en zekerheid

.27** .12**

-.39**

-.21*

Ordelijkheid

.22** .13**

-.40**

-.17

Doorzettingsvermogen

.13** -.03

-.34**

-.05

Prestatiemotivatie

.20** .22**

-.25**

-.06

Eerlijkheid

.11** -.00

-.30**

-.10

Oprechtheid

.02

-.13

Integriteit

Behoefte aan status en
bezit (-)

-.06

-.19** -.22**

.18*

.02
-.16

* p < .05; ** p < .01

en Openheid). Daarnaast bleken Consciëntieusheid en Integriteit negatieve voor‐
spellers van contraproductief studiegedrag. Beide factoren verklaarden samen
16% extra variantie in contraproductief studiegedrag. Om te toetsen of de onder‐
liggende facetten van Consciëntieusheid en Integriteit beter in staat zijn studie‐
prestaties (hypothese 2a) en contraproductief gedrag (hypothese 2b) te voor‐
spellen dan de brede factoren Consciëntieusheid en Integriteit, zijn tevens hiër‐
archische regressie analyses uitgevoerd. Tabel 2 laat zien dat de facetten van
Consciëntieusheid en Integriteit samen 13% variantie verklaren in het gemid‐
delde cijfer; een F-test (F(5, 821)=7.29, p<.01) bevestigt dat de facetten van Con‐
sciëntieusheid en Integriteit significant meer variantie in het gemiddelde cijfer
verklaren dan de factoren. De facetten van Consciëntieusheid en Integriteit ver‐
klaarden samen 18% variantie in contraproductief studiegedrag. Dit bleek echter
niet significant meer te zijn dan de variantie verklaard door de factoren
(F(5, 171)=.68, ns).
Mediator analyse
Om te toetsen of extrinsieke motivatie een mediator is van de relatie tussen Inte‐
griteit en studieprestaties (hypothese 3) zijn de stappen uitgevoerd die Baron en
Kenny (1986) aanbevelen. Uit de resultaten (op te vragen bij de eerste auteur)
bleek dat Integriteit positief (β=.15, p<.01) en extrinsieke motivatie negatief
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(β=-.14, p<.01) gerelateerd was aan het gemiddelde cijfer en dat integriteit nega‐
tief gerelateerd was aan extrinsieke motivatie (β=-.48, p<.01). Echter, de relatie
tussen Integriteit en het gemiddelde cijfer werd minder sterk (β=.11, p<.01) op
het moment dat Integriteit en extrinsieke motivatie (β=-.09, p<.05) samen wer‐
den meegenomen in de analyse In dit geval is sprake van een gedeeltelijke media‐
tie, omdat de relatie tussen Integriteit en het gemiddelde cijfer zwakker, maar
nog wel significant is. Een Sobel test wees uit dat het indirecte effect van Integri‐
teit op het gemiddelde cijfer via extrinsieke motivatie matig significant was
(z=1.58, p<.10).
Conclusies en discussie
Een belangrijke vraag binnen het hoger onderwijs is welke factoren van invloed
zijn op studieprestaties en uitval. In het huidige onderzoek ligt de focus op het
verbeteren van de voorspelling van studiecriteria, door de invloed van persoonlijk‐
heid te bestuderen. Drie bevindingen worden hieronder besproken.
Ten eerste blijkt dat Consciëntieusheid en Integriteit positieve voorspellers zijn
van studieprestaties en negatieve voorspellers zijn van contraproductief studie‐
gedrag. Dit onderzoek is daarmee voor zover bekend het eerste onderzoek dat een
positieve relatie aantoont tussen Integriteit en studieprestaties. Kijkend naar de
onderliggende facetten valt op, dat deze bevinding wordt verklaard door de nega‐
tieve relatie tussen het Integriteitsfacet behoefte aan status en bezit, en het
gemiddelde cijfer. Dit houdt in, dat studenten die veel waarde hechten aan mate‐
rieel bezit en status, over het algemeen minder succesvol zijn op studiegebied.
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat studenten met een behoefte aan sta‐
tus en bezit de voorkeur geven aan een bijbaan om zodoende geld te verdienen
voor de aanschaf van luxe goederen. Dit kan tot gevolg hebben dat deze studen‐
ten minder tijd hebben om te studeren. Recent onderzoek heeft bevestigd dat de
tijd die studenten besteden aan een bijbaan een nadelig effect heeft op studie‐
prestaties (Butler, 2007).
Ten tweede komt naar voren dat de onderliggende facetten van Consciëntieus‐
heid en Integriteit beter in staat zijn studieprestaties te voorspellen dan de facto‐
ren zelf. Vooral de Consciëntieusheidsfacetten regels en zekerheid, ordelijkheid
en prestatiemotivatie tonen een sterke relatie met studieprestaties. Dit houdt in
dat over het algemeen studenten succesvoller studeren als zij een voorkeur heb‐
ben voor een gestructureerde en nette werkstijl, behoefte hebben aan regels en
richtlijnen en streven naar zo goed mogelijke prestaties.
Ten derde laat het onderzoek zien dat studenten die laag scoren op Integriteit een
hogere extrinsieke motivatie hebben dan studenten die hoog scoren op Integri‐
teit. Tevens blijkt dat extrinsieke motivatie een zwakke mediator is van de relatie
tussen Integriteit en studieprestaties. Kortom, studenten die lager scoren op Inte‐
griteit, scoren over het algemeen hoger op extrinsieke motivatie, wat vervolgens
een licht nadelig effect heeft op studieprestaties.
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Een beperking van het huidige onderzoek is dat alleen is gekeken naar het gemid‐
delde cijfer als maat voor studieprestaties. Dit heeft onder andere tot gevolg dat
studenten die uitgevallen zijn in het eerste jaar niet meegenomen zijn in het
onderzoek. Verder onderzoek zou zich kunnen richten op de invloed van per‐
soonlijkheid op meerdere maten van studieprestaties zoals aantal behaalde stu‐
diepunten, percentage herkansingen en uitval. Een tweede beperking is het feit
dat de studenten zelf hebben ingevuld in hoeverre zij contraproductief studie‐
gedrag hebben laten zien, waardoor de kans op sociaal wenselijke antwoorden
aanwezig is. Een alternatief zou kunnen zijn om naast zelfbeoordelingen, ook
beoordelingen door studiegenoten te verzamelen. Een derde beperking is dat rela‐
tief veel vrouwen aan dit onderzoek hebben meegedaan. Voor de verschillende
opleidingen die hebben meegedaan aan dit onderzoek is een hoger percentage
vrouwelijke studenten geen uitzondering. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen
of de gevonden resultaten ook gelden voor opleidingen waar mannelijke studen‐
ten beter vertegenwoordigd zijn.
Wat kunnen deze resultaten betekenen voor de onderwijspraktijk?
Recent onderzoek heeft aangetoond, dat persoonlijkheid van adolescenten en vol‐
wassenen minder stabiel is dan men dacht en dat persoonlijkheid in de loop ter
tijd kan veranderen (Roberts & Mroczek, 2008). De resultaten van het huidige
onderzoek laten zien, dat consciëntieuze en integere studenten over het algemeen
hogere cijfers halen. Het onderwijs zou deze eigenschappen bij studenten kunnen
stimuleren en ontwikkelen. Wanneer aan het begin van de studie bijvoorbeeld
door middel van een intake assessment wordt vastgesteld, dat een student weinig
consciëntieus is, dan zou hier aandacht aan kunnen worden besteed door middel
van ondersteuning op het gebied van studieplanning en –vaardigheden. De
gevonden relatie van integriteit en extrinsieke motivatie met studieprestaties is
ingewikkelder. Binnen het onderwijs wordt vooral de voorkeur gegeven aan inte‐
gere en intrinsiek gemotiveerde studenten (Ryan & Deci, 2000). Wellicht beste‐
den docenten ook meer aandacht aan deze studenten. Echter, aandacht voor
extrinsiek gemotiveerde studenten is evenzeer van belang, vooral in de fase van
de studiekeuze. Momenteel kiezen namelijk veel studenten op basis van extrin‐
sieke redenen voor een bepaalde studie (Wartenbergh & Van den Broek, 2008),
waarna ze er al snel achter komen dat de studie niet bij hun interesses en compe‐
tenties aansluit. Goede studievoorlichting en begeleiding tijdens de studiekeuze
op het gebied van motivatie, interesses, competenties, opleidings- en beroeps‐
beeld is daarom essentieel voor het beperken van studie-uitval.
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