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Geachte gasten, van harte welkom.

Vriendelijk verzoek om uw communicatieapparatuur uit te zetten 
en bij binnenkomst van pedel en hoogleraren te gaan staan.
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Verklaring van begrippen

|                                           |                                          |Achtergrond Opzet Onderzoek Conclusie

Doelen van het project

|                                           |                                          |Achtergrond Opzet Onderzoek Conclusie

• Eerste doel:

– Beschrijven van de karakteristieken van de afstandsonderwijsstudent

• Tweede doel:

– Onderzoeken of biologische leefstijlfactoren leerprestatie voorspellen

• Derde doel:

– Onderzoeken of biologische leefstijlfactoren cognitief presteren voorspellen

Mechanismen en eerdere bevindingen 
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Voorspellen van leerprestatie

|                                           |                                          |Achtergrond Opzet Onderzoek Conclusie

Eerste doel Tweede doel Derde doel

Voorspellen van cognitief presteren
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|                                                          |            Eerste doel Tweede doel Derde doel

• Dus: het biologische perspectief is niet 
zinvol om verder te volgen?

• Beperkingen in het onderzoek

• Andere onderwijskundige setting

• Andere populatiekarakteristieken

Discussie

|                                           |                                          |Achtergrond Opzet Onderzoek Conclusie

• Gezonde en tevreden studenten hebben 
meer kans om succesvol te zijn

• Leerprestatie wordt niet voorspeld door 
biologische leefstijlfactoren

• Cognitief presteren wordt niet voorspeld 
door biologische leefstijlfactoren

Algemene conclusie

|                                           |                                          |Achtergrond Opzet Onderzoek Conclusie
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Bedankt voor uw aandacht


