Dankwoord

De afgelopen 4 (en een half) jaar heb ik niet kunnen bereiken wat ik heb bereikt zonder
ȱȱęȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ
gekomen, maar bovenal hebben jullie ervoor gezorgd dat ik kan terugkijken op een
ĵĴȱȱȱ£ȱǯȱ
Allereerst mijn promotor en copromotor, Gerda en Rashmi. Dank jullie wel voor jullie
vertrouwen in mij en jullie begeleiding. Gerda, bedankt voor je creatieve blik en je out
of the box denken. Bedankt ook voor je enthousiasme over het onderzoek dat zich niet
ȱĴȱȱȱȱȱȱ ǰȱȱȱȱȱ£ȱȱ ȱ
het onder de aandacht hebben kunnen brengen bij diverse stakeholders. Rashmi, jouw
oneindige motivatie voor onderzoek is inspirerend en ik heb veel van je geleerd op het
gebied van schrijven en vragen blijven stellen. Door jouw scherpte kregen de stukken
vaak net meer diepgang Daarnaast is het mede door je interesse in mij en de rest van het
£ȱȱȱǻȱ£ȱęǰȱǰȱǯǼȱȱ£ȱȱȱȱȱ
te werken.
Veel dank ook aan de coauteurs die allemaal een belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan de onderzoeken op het gebied van inhoud, statistiek, dataverzameling of schrijven.
Anneke, wat hebben we ervan genoten dat we de epistels van kandidaten helemaal
mochten uitpluizen. Inge, jouw zorgvuldigheid en scherpte zijn waardevolle aanvullingen
geweest op het onderzoek. Nienke (maar ook Johanna) en Gerard, wat heb ik jullie aan
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ě¡ǰȱ £ȱ ȱ ȱ ǯȱ
ȱęȱȱȱȱȱȱȱ ǯȱȱȱȱȱȱ£Ĵȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ǰȱ ĵȱ
geldt voor jullie. Dank ook voor jullie samenwerking en de gesprekken tijdens de vele
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ǻȱ ȱ Ǽǰȱ ęȱ ȱ ȱ
me op weg hebt geholpen met de statistische uitdagingen van het onderzoek. Ulviye, ik
vond het leuk om op een andere manier met je samen te werken. Jouw bijdrage heeft het
onderzoek zoveel beter gemaakt.
Mijn dank gaat ook uit naar de leden van de leescommissie en de leden van de
promotiecommissie, voor hun tijd en moeite om mijn proefschrift te lezen en evalueren:
prof. dr. F. Scheele, prof. dr. J.W. van Saane, prof. dr. A.P.N. Themmen, prof. dr. J.H.
Ravesloot, prof. dr. Th.J. ten Cate, dr. H.E.M. Daelmans and a special thanks to Prof.R.M.
¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ¢ȱ
speaker at the symposium.
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Natuurlijk ook veel dank aan alle collega’s van team Onderzoek van Onderwijs, met
name mijn vaste junglekamergenoten Cora, Marianne, Ulviye, Stéphanie, Ine, Bart en
Klaas, maar ook de geadopteerde teamleden Sharon, Thea en Anita. Bedankt voor alle
gezelligheid, geintjes die we samen uitgehaald hebben (met Rashmi vooral), liters thee,
te veel lekkere dingen bij de liters thee, jullie enthousiasme, dansjes, gekke geluidjes,
(soort van) gedeelde muzieksmaak, maar ook voor jullie feedback, behulpzaamheid en
ȱȱȱȱ¡ǯȱ ȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ȱ
iedereen voor elkaar klaar staat en geïnteresseerd is in elkaar. ‘Dames’, ik ben blij dat
jullie mijn collega’s zijn! En Ulviye en Marianne, ik ben vereerd met jullie als paranimfen
aan mijn zijde.
Ook andere collega’s van het IOO mogen niet ontbreken. Marian, bedankt dat je mij
hebt willen opnemen in je team. Ton, Marleen, Ine, Wendy, Elisa en Maarten, team
ǻǼȱǰȱȱȱȱȱȱȱęȱ ȱȱǯȱȱȱ
het elk jaar maar mooi voor elkaar, die selectieprocedure en alles wat erbij komt kijken.
Dankzij jullie kan ik theorie en praktijk aan elkaar koppelen. Met jullie is het geen straf
om zo nu en dan op zaterdag de campus een bezoekje te brengen. Ook mijn roomies in
de MF wil ik bedanken voor de gezelligheid. Yvonne, Wendy, maar voor korte tijd ook
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱǰȱȱ
ik hier overigens maar niet zal herhalen. Ook de ganggenoten van de 3C vleugel wil ik
bedanken voor de gezelligheid in het begin van mijn promotietraject. En wat was het
ȱȱȱ ȱȱęºȱ£ȱȱȱǷȱȱ ȱ ȱ ȱȱȱ
op de uitnodiging voor het volgende ganguitje. Esmeralda, jou wil ik in het bijzonder
nog bedanken voor alles wat je de afgelopen jaren voor me hebt gedaan, je bent vaak
een reddende engel geweest voor praktische klussen. Ook wil ik alle Fritsjes (en zo en
Ǽȱȱȱȱȱ£ȱ£Ĵǯȱ ȱ£ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱ£ȱ£ ȱȱ
we met name aan jullie te danken, en ik ben blij dat ik daarop mag meeliften. Op naar de
ȱ ȱȱȱȱĴǷȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
maar er zijn nog veel meer IOO collega’s die ervoor hebben gezorgd dat het een plezier
was om naar mijn werk te gaan.
De verschillende werkgroepen en clubjes waar ik deel van mocht uitmaken wil ik ook
bedanken. De bijeenkomsten van de expertgroep en NVMO werkgroep Decentrale
Selectie hebben positief bijgedragen aan mijn proefschrift en hebben de basis gevormd
voor enkele samenwerkingen. In het bijzonder wil ik Nienke en Susanne bedanken. Jullie
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begrepen natuurlijk als geen ander waar ik mee bezig was en ik ben heel blij dat we niet
alleen op professioneel vlak maar ook privé zo goed klikken dat we inmiddels zelfs een
soort stamkroeg hebben. Ik ben blij dat ik samen met het NVMO promovendinetwerk
en de NVMO promovendidagorganisatie mijn steentje heb kunnen bijdragen aan het
onderling delen van kennis en kunde. Ook de informele contacten die ik daarbij heb
opgedaan zijn voor mij waardevol. Ik kijk terug op een reeks aan plezierige en productieve
bijeenkomsten. Ik wil de leden en adviseurs van het NVMO bestuur bedanken voor de
interessante vergaderingen en de gezellige etentjes. Marijke, ik ben benieuwd naar je
soep!
De Journal Club heb ik altijd als een warm bad ervaren, iets om naar uit te kijken. Met
£ȱȱȱȱ£Ĵȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¡ȱȱȱǯȱȱęȱȱ ȱ ȱȱ£ȱȱ
kunnen bespreken heeft ervoor gezorgd dat ik veel heb geleerd van onze bijeenkomsten.
Ik kijk met een grote glimlach terug op de borrels na de JC en op de (dans)avonturen
tijdens de congressen.
Ook wil ik alle studenten, scholieren, schooldecanen en -directeuren en transcribeerders
bedanken voor hun bijdrage aan mijn proefschrift.
Minstens zo belangrijk als inspanning is ontspanning. Het was niet altijd makkelijk
om mijn promotie te combineren met mijn sociale leven, dus vooral ook bedankt voor
ȱȱȱĚ¡ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
gezorgd wil ik hier graag noemen.
Anne en Rian. De cirkel is rond. Net als…. Ik zeg niks. Toen we nog roomies waren,
werd ik aangenomen bij het VUmc en claimden jullie je plekje als nimfen. Nu zijn we een
hele hoop maandagavond-champagneavonden, theaterbezoeken, sushi en drie baby’s (2
echte en een boekje) verder en is het zover. Ik blij dat jullie me nog steeds willen bijstaan
als partynimfen.
ȱ¢Ȃǰȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱ¢ȱ ǰȱ
Bradley Coopers en Josh Duhamels een tijdje te hebben verwaarloosd kán het weer, zin
ȱȱǷȱȱȱǰȱȱ ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ook nog een eretaak mocht vervullen tijdens jullie bruiloften.
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Ǳȱ ǰȱ ǰȱ Ĵȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ ¢ȱ ȱ ȱ
ik altijd bij jullie terecht. Heerlijk smerige, oude koeien uit de sloot halen, maar ook de
laatste (Bossche) roddels doorspreken. Fijn hoe we na al die jaren nog steeds voor elkaar
klaar staan. Ik weet hoe trots jullie zijn dat de scriptie nu af is. Dank daarvoor!
Beekvlietgang: Anne, Heleen K, Jessie (bevers), Heleen, Lisanne, Merel, Nikki, Sophietje.
Dat we elkaar misschien niet zo vaak meer zien maakt niet uit. Het is altijd weer zoals
ȱȱȱȱȱǷȱȱȱȱ£¸ȱ¸ȱ Ĵȱ Ƿ
Sowieso: lieve jaarclub, na alle dagdates in de afgelopen broedperiode is het weer eens
tijd dat de voetjes van de vloer gaan. Ik kijk er naar uit om dit feestje na al die tijd (14,5
jaar, wow!) met jullie te kunnen vieren!
Ǳȱǰȱǰȱǰȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
dat een stage zou leiden tot een vermelding in een dankwoord. Ik vind het bijzonder dat
we, na een jaar met elkaar op een paar vierkante meters gepropt te hebben gezeten, nog
steeds zoveel moeite doen om elkaar te zien. Dat zijn altijd avonden om naar uit te kijken.
Go (jaja) en Fleur. Ook jullie verdienen een speciaal plekje hier. Go, ook al zit je nu ver
weg, dat maakt voor onze vriendschap niet uit en ik vind het fantastisch dat je erbij bent
om het behalen van deze mijlpaal mee te maken. Fleur, bedankt voor je interesse en
gezelligheid en ook voor het feit dat ik altijd op je kan rekenen als Nederlandse spellingen grammaticavraagbaak.
John, heel erg bedankt dat je de omslag van mijn boekje voor je rekening wilde nemen.
Ik ben er heel erg blij mee!
ȱȱȱĵĴȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ ȱ
zeker dat hij er volop van zou hebben genoten. Ondertussen prijs ik me gelukkig dat ik
jou, oma, een boekje kan overhandigen.
Ruud en Tanja. Tja, kleine broertjes worden groot. Leuk om te zien hoe jij samen met
Tanja een eigen leven opbouwt. Bedankt dat ik af en toe bij jullie mag komen bankhangen
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ħȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
Geweldig om jou te zien opgroeien.
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Pap en mam, bedankt voor jullie steun, ondanks dat het voor jullie soms misschien een
ongrijpbaar project is geweest. Ik weet zeker dat jullie trots zijn op het (eindelijk tastbare)
eindresultaat. Bedankt voor alle kansen die jullie me hebben geboden, waardoor ik altijd
heb kunnen doen wat ik wilde.
En iedereen die ik nog vergeten ben: bedankt!

Amsterdam, december 2016
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Anouk Wouters was born on February 16th 1984 in Boxtel, the
Netherlands. After completing her pre-university education (vwo) in
2002 at R.K. Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel, and three
ȱ Ĵȱ ȱ ȱ

ȱ Ĵ¢ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ

Psychology at Utrecht University. She obtained her Master’s degree
in 2008 with a thesis on personality traits of eating disordered
patients. After her studies, she worked in forensic psychiatry where
she developed a research interest. In June 2012, she started her PhD research on medical
school selection at the department of Research in Education, VUmc School of Medical
Sciences. This PhD research resulted in various national and international presentations,
publications and collaborations. During her PhD she has been an active member of the
Netherlands Association for Medical Education (NVMO) as chair of the NVMO PhD
network, advisor to the NVMO board and member of the NVMO workgroup Selection
and she has chaired interfaculty journal club meetings. At present, she is continuing her
work in research as a postdoctoral researcher at the department of Research in Education,
VUmc School of Medical Sciences. She is involved in medical school selection as a policy
advisor at the ȱȱ ȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱǯȱ
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Wouters A, Croiset G, Galindo-Garre F, & Kusurkar RA. (2016). Motivation of medical
students: selection by motivation or motivation by selection. BMC medical education,
16(1), 1.
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education, 14(1), 200.
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Conditionally accepted by International Journal of Medical Education
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Wouters A, Croiset G, Schripsema NR, Cohen-Schotanus J, Spaai GWG, Hulsman
RL, Kusurkar RA. Selectie voor geneeskunde in relatie tot motivatie, bevlogenheid en
studieprestaties in de bachelor en master: een multi-site studie. NVMO conference,
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Wouters A, Croiset G, Schripsema NR, Cohen-Schotanus J, Spaai GWG, Hulsman RL,
Kusurkar RA. De rol van selectieprocedures en universiteitskeuzemotieven in motivatie
ȱȱȱǱȱȱȬȱǯȱȱĴǰȱ
2015.
Wouters A, Croiset G, Isik U, Kusurkar RA. Understanding the motivation for applying
ȱȱȱȱȮȱȱȱ¢ȱȱȱȱȂȱ¢ȱȱ
process. ICO National Fall School, Utrecht, 2015.
Wouters A, Croiset G, Galindo-Garre F, Kusurkar RA. Motivation of medical students:
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Wouters Aǰȱȱ ǰȱ ȱǯȱ ȱȱȱȃȱěȱȱȱ
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VUmc Science Exchange Day 2016
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^ĞŵŝŶĂƌ͚^ƟŵƵůĂƟŶŐƐƚƵĚĞŶƚŵŽƟǀĂƟŽŶ͛
s^EhƐĞŵŝŶĂƌ͚^ƚƵĚŝĞƐƵĐĐĞƐ͛
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222

6.0
5.0
3.0
3.0
3.0

0.2

1.5
3.0
1.0
1.1

ȱ

^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͚>ĞƌĞŶǀĂŶĚĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟĞʹŵĞĚŝƐĐŚŽŶĚĞƌǁŝũƐĞŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͛
^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͚/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƐĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶŚĞƚŵĞĚŝƐĐŚĚŽŵĞŝŶ͛
^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͚>ĞƌĞŶǀſſƌĞŶşŶĚĞƉƌĂŬƟũŬ͛
^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͚ĞŶŶŝĞƵǁďĂĐŚĞůŽƌĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŝŶϮϬϭϱ͛
^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͚tĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŝŶƚĞŐƌŝƚĞŝƚ͛
^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͚ǆƉĞƌƟƐĞĐĞŶƚƌƵŵϭϬũĂĂƌ͛
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DĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐϮϬϭϮ͕ϮϬϭϯ͕ϮϬϭϰ͕ϮϬϭϲ
EsDKĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐϮϬϭϮ͕ϮϬϭϯ͕ϮϬϭϰ͕ϮϬϭϱ͕ϮϬϭϲ
NVMO PhD days 2012, 2014
ƵƐƚƌĂůĂƐŝĂŶ^ƚƵĚĞŶƚ^ĞůĞĐƟŽŶŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞϮϬϭϱ
RIME PhD Day 2015
^dŽŶĨĞƌĞŶĐĞϮϬϭϲ
,ŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞϮϬϭϲ
IOO Onderwijsdag 2015, 2016
dŽƚĂůǁŽƌŬůŽĂĚŽĨŽƚŚĞƌĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ƐǇŵƉŽƐŝĂĂŶĚƐĞŵŝŶĂƌƐ
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