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Inleiding
In dit proefschrift wordt de waarde van de Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 
onderzocht in het tandheelkundig onderwijs, om daarmee bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering 
van de toetsing van de (klinische) competenties van de tandheelkundige studenten. 

Een OSCE is een toets voor het beoordelen van klinische competenties en wordt verderop in dit 
hoofdstuk beschreven.

Issues bij het ontwerpen van klinische toetsen en OSCE
Door nieuwe onderwijskundige inzichten zijn de laatste jaren in het medisch en tandheelkundig 
onderwijs nieuwe curricula ingevoerd op basis van het “nieuwe” competentie-gerichte leren, 
waarbij de student centraal staat en verantwoordelijk is voor zijn eigen leren. Conform deze nieuwe 
inzichten dient ook de toetsing van competenties ontworpen te worden. Toetsing van competenties 
heeft verschillende doelen, een formatief (vormend) doel voor feedback ter bevordering van 
het leren en een summatief doel als de toets gebruikt wordt als kwalificeringinstrument om het 
niveau van competentie te bepalen. Toetsing van competenties is van belang voor de student, voor 
tandheelkundige opleiding en voor de patiënt.

In de laatste 10 jaar was men niet meer tevreden over de methoden van klinische toetsing 
binnen het tandheelkundige onderwijs. Enkele van de tekortkomingen die naar voren kwamen 
uit studies waren: de subjectiviteit, geen consequente benadering, geen duidelijke criteria, en vaak 
slechts de eis van de kwantiteit, de hoeveelheid verrichtingen. Vaak werden alleen motorische 
vaardigheden getoetst, zonder de communicatie met de patiënt en de professionaliteit te toetsen.

Om de klinische toetsing in het medisch onderwijs te verbeteren en meer objectief te maken 
met een meer consistente aanpak, werd door Harden in 1979 een OSCE ontwikkeld en ingevoerd 
bij de toetsing van medische competenties. Sindsdien is de OSCE veel toegepast in het medisch 
onderwijs.

De OSCE is een competentie toets waarbij de student roteert langs diverse (test)stations. In 
elk station ligt een opdracht die elementen van klinische competentie toetst. Bijvoorbeeld een 
opdracht over diagnostiek, een klinische vaardigheid, of communicatie. Om subjectiviteit te 
minimaliseren en een consistente benadering te bevorderen, moeten de studenten allen dezelfde 
opdracht uitvoeren, binnen een vastgestelde tijd (vaak 5 minuten of een veelvoud daarvan) en 
worden zij beoordeeld aan de hand van dezelfde criterium lijst. Het geobserveerde gedrag van 
de student wordt bij elk station direct beoordeeld door een examinator. Omdat op deze manier 
een brede steekproef van klinische vaardigheden via observeerbaar gedrag wordt getoetst, wordt 
aangenomen dat een betrouwbaar overzicht verkregen wordt van de competentie van de studenten. 
Door gebruik van fantoom en van acteur patiënten kunnen veel studenten tegelijk getoetst worden 
op hetzelfde klinische probleem. Tijdens de OSCE wordt de beoordeling meteen vastgelegd en bij 
een formatieve OSCE kan de student na elk station onmiddellijk feedback krijgen. Nadelen van 
de OSCE kunnen zijn dat de onderdelen van de stations getrivialiseerd worden: studenten leren 
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de items uit hun hoofd, maar het geheel wordt niet begrepen. Het uitvoeren van de toets kan 
moeilijk zijn en duur, omdat de OSCE een strakke organisatie vereist en veel mensen nodig zijn 
als beoordelaars. Echter, de OSCE lijkt elementen van competentie te kunnen toetsen, die eerder 
nooit getoetst werden. Samenvattend, uit de medische literatuur kan geconcludeerd worden, dat de 
OSCE een goede methode lijkt om elementen van klinische competentie objectief te toetsen aan de 
hand van vaste criteria, met een gestandaardiseerde consequente aanpak en met de mogelijkheid 
ook de communicatieve vaardigheden en “chairside skills” te toetsen.

Geen enkele toetsmethode (ook de OSCE niet) is geschikt om tegelijkertijd alle soorten 
competenties te toetsen. De OSCE lijkt als onderdeel van een toetsprogramma  het best gebruikt 
te kunnen worden om in een gesimuleerde toetsomgeving, die competenties te toetsen, waarbij 
de student kan “laten zien” hoe hij* zijn basiskennis en diagnostisch redeneren toepast bij zijn 
klinische vaardigheden.

In Hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een model van van der Vleuten gepresenteerd om de 
bruikbaarheid (utiliteit) van toetsingsmethoden te testen. Dit model is gebaseerd op vijf aspecten: 
de toets moet valide (V), betrouwbaar (R) en voor de betrokkenen acceptabel (A) zijn. De toets 
moet uitvoerbaar en kosten (C) effectief zijn en het leergedrag moet positief worden beïnvloed, 
ook wel genoemd het educatieve effect (E) van de toets. (Utiliteit (U) = A x E x V x R x C ). De 
bruikbaarheid van toetsingmethoden hangt af van het evenwicht tussen deze aspecten en het doel 
van de toets.

Hoofdstuk 1 geeft daarna een overzicht van de literatuur naar de bruikbaarheid van de 
tandheelkundige OSCE, voor verschillende doelen. Het overzicht laat zien dat, in tegenstelling 
tot de vele studies de medische OSCE, de “evidence” (vooralsnog) van de waarde van de OSCE in 
tandheelkundig onderwijs erg mager is. Slechts enkele onderzoeken hebben de betrouwbaarheid 
van de OSCE bepaald, één studie geeft een uitgebreide analyse van de validiteit van een goed 
ontworpen tandheelkundige OSCE. Echter, er is geen validerend onderzoek gerapporteerd naar 
het gebruik van een normeringmethode van een OSCE. Er zijn geen onderzoeken naar het 
educatieve effect van een OSCE gepubliceerd en slechts enkele onderzoeken naar de acceptatie van 
de tandheelkundige OSCE. Tenslotte zijn geen studies naar de kosten effectiviteit gerapporteerd. 

Daarom was het doel van dit proefschrift de bruikbaarheid van de OSCE te bestuderen binnen 
de toetsing van klinische competenties in het tandheelkundig onderwijs. 
De onderzoeksvragen die uit deze doelstelling naar voren kwamen zijn:
1.  Zal een implementatie strategie van de tandheelkundige OSCE, gebaseerd op participatie, 

informatie en commitment, effectief zijn en zullen attitudes t.o.v. de OSCE van staf en studenten 
daardoor positief worden beïnvloed? (Hoofdstuk 2, Acceptatie)

2.  Zal de implementatie van de tandheelkundige OSCE het leren van de student beïnvloeden? 
(Hoofdstuk 3, Educatieve effect).

*   Er zijn mannelijke en vrouwelijke tandheelkundige studenten, tegenwoordig zelfs meer vrouwelijke. Daar 
waar hij staat, wordt ook zij bedoeld.
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3.  Wat is het effect van taalbegrip en taalbeheersing van de allochtone studenten op hun prestaties 
in de tandheelkundige OSCE? (Hoofdstuk 3, Validiteit)

4.  Zal het verlengen van de tijd van een station de prestatie van allochtone tandheelkunde 
studenten verbeteren? (Hoofdtuk 3, Validiteit)

5.  Geeft een tandheelkundige OSCE die afgenomen wordt op verschillende dagen in de week 
wel betrouwbare zak/slaag scores? Is de gemiddelde score op dag 1 lager dan op de daarop 
volgende dagen? (Hoofdstuk 5, Betrouwbaarheid)

6.  Hoeveel stations in een tandheelkundige OSCE zijn er nodig voor een betrouwbare beslissing 
over de prestaties van de student? (Hoofdstuk 5, Betrouwbaarheid)

7.  Welke normeringmethode is het optimale instrument om te voorkomen dat incompetente 
studenten slagen en competente studenten zakken voor een tandheelkundige OSCE? 
(Hoofdstuk 6, Validiteit)

De acceptatie van de tandheelkundige OSCE 
Als er veranderingen in een organisatie worden geïntroduceerd is het mogelijk dat er weerstand 
ontstaat tegen de nieuwe methode. Het gebruik van een implementatie strategie van een verandering 
kan oppositie verminderen en kan resulteren in de medewerking van de docenten, afdelingen 
en studenten. In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek beschreven naar de acceptatie van de OSCE 
na het toepassen van een implementatie strategie. Dit werd onderzocht door het meten van de 
attitude van staf en studenten ten opzichte van de OSCE als nieuwe vorm van toetsing binnen 
een tandheelkundige opleiding (ACTA). De gekozen implementatie strategie was gebaseerd op 
participatie en informatie en een stapsgewijze introductie, met het doel de commitment van de 
staf en studenten te verkrijgen. Na colleges over beoordeling van studenten, participeerden 59 
stafleden in een mini-OSCE met 8 stations, waarin ze zowel student als beoordelaar speelden. Na 
afloop van de OSCE werd door middel van een vragenlijst de attitude getest van de deelnemende 
stafleden. Zes maanden later, hadden 22 stafleden een pilot-OSCE ontwikkeld en afgenomen bij 44 
studenten. De zelfde vragenlijst werd weer gebruikt om de attitudes te testen van staf en studenten. 
Een jaar later werd een final-OSCE ontworpen, afgenomen, en geëvalueerd door 103 derdejaars 
studenten. 
Het bleek dat de attitude van de staf zich positief ontwikkelde (p=0.001) in de tijd. De studenten 
waren iets minder positief dan de staf (p<0.001). De resultaten van het onderzoek na drie 
achtereenvolgende OSCE’s, lieten een toenemend positieve acceptatie zien van het gebruik van de 
OSCE als toetsing methode van klinische competenties. Het bleek een succesvolle strategie te zijn. 
Het doel was behaald, want de medewerking van de docenten en de afdelingen was verkregen en 
de weerstand tegen de verandering was voorkomen
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De educatieve gevolgen van de tandheelkundige OSCE 
In hoofdstuk 3 is het educatieve effect van de implementatie van de OSCE als nieuwe manier van 
toetsing op de leerstrategieën van de student onderzocht. Daarnaast is ook het effect van de OSCE 
onderzocht op de competentie “het behandelen van patiënten met parodontitis”. De hypothese 
was dat de OSCE opzet superieur zou zijn aan het bestaande Essay examen. Wat betreft de 
studiestrategieën werd verwacht dat er meer praktisch geoefend zou worden voor een OSCE (door 
een student) en er aan de voorbereiding voor de OSCE meer tijd zou worden besteed. Daarnaast 
werd verwacht dat de student door het OSCE examen een hoger niveau van klinische vaardigheden 
zou laten zien en zichzelf realistischer zou kunnen beoordelen.

Na een cursus in initiële behandeling van parodontitis patiënten, werden 72 derdejaars 
studenten beoordeeld, óf door middel van een Essay examen (n=36), óf een OSCE (P-OSCE) 
(n=36). De studenten werden van te voren geïnformeerd over het soort examen, waarmee ze 
getoetst zouden worden. Door middel van een vragenlijst werd de zelfbeoordeling van klinische 
competentie, de studietijd en de soort leerstrategie (oefenen met fantoom, met medestudenten, een 
patiëntencasus) geëvalueerd. Aan het eind van het 3e jaar, na de cursus ‘integrale’ tandheelkunde 
in de  onderwijspraktijk, werden de 72 studenten getoetst in een overall-einde jaars OSCE (eind-
OSCE), waarin o.a drie stations van parodontologie waren opgenomen: “meten van pockets”, 
“instrueren van een patiënt” en “tracen van de röntgenfoto met botverlies”. De competentie van de 
twee groepen, Essay en de P-OSCE, werden vastgesteld door de gemiddelde scores en het slagen 
voor de drie paro-stations in de eind-OSCE en door de totaal score voor de eind-OSCE. De mate 
van realistische zelfbeoordeling werd bepaald door correlatie van de zelfbeoordeelde competenties 
uit de vragenlijst met de totaalscores van de eind-OSCE. 

Het bleek dat er geen verschil was in de zelfbeoordeelde competentie, de studietijd en de studie 
strategieën tussen de groep Essay en versus de groep P-OSCE. In vergelijking met de Essay groep 
was de P-OSCE groep beter in de klinische competentie getoetst door het station “meten van 
pockets” in de eind-OSCE. De mate van realistische zelfbeoordeling was hoger in de P-OSCE groep 
dan in de Essay groep: in de P-OSCE groep correleerde de zelfbeoordeelde klinische competentie 
significant met de totaalscore van de eind-OSCE.

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat er geen effect was van de implementatie van 
een OSCE in het parodontologie onderwijs op de leerstrategieën. Echter de OSCE blijkt wel te 
stimuleren tot leren, want de studenten met OSCE ervaring vertoonden een hoger niveau van 
bepaalde klinische competenties en hadden een realistischer zelfbeoordeling. 

De moedertaal van de student
In hoofdstuk 4 wordt een bias studie beschreven, een onderzoek naar een bedreiging van 
de validiteit van de OSCE. Het doel van de studie was om te onderzoeken of tandheelkunde 
studenten met een andere moedertaal nadeel ervaren bij het volgen van onderwijs en bij het 
doen van examens door hun niveau van taalbegrip en taalbeheersing. Er werd ook onderzocht 
of het verlengen van de tijd per OSCE station hun resultaten zou doen verbeteren. Eerst vulden 
345 tandheelkundige studenten (3e,4e en 5e jaars) een vragenlijst in over hun geboorteland, hun 
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taalachtergrond, het mogelijke nadeel wat ze ondervinden in het volgen van onderwijs en het doen 
van examens vanwege hun niveau van taalbegrip en taalbeheersing. Studenten werden op grond 
van deze gegevens als autochtoon gekenmerkt als zij geboren zijn in Nederland, met Nederlands 
als moedertaal. Studenten werden als allochtoon gekenmerkt als zij geboren zijn buiten Nederland 
en met een niet Nederlandse moedertaal of als zij tweetalig zijn opgevoed. 

Een steekproef van 108 studenten werd na een module parodontologie getoetst d.m.v. een 
OSCE met 9 teststations. De onderwerpen van de stations waren: 1. anamnese, 2. meten van 
aanhechtingsverlies, 3. instructie mondhygiëne, 4. tracen een röntgen foto met botverlies, 6. 
subgingivaal reinigen, 7. schrijven van een recept, 8. bepalen van diagnose en prognose, 9. stellen 
van een differentiaal diagnose en 10. het schrijven van een verwijsbrief. De eerste vijf stations 
duurden 5 minuten, de andere vier stations hadden twee versies: een korte versie van 5 en een 
lange versie van 10 minuten. Elke student kreeg at random twee lange en twee korte stations 
aangeboden. 

Het bleek dat in de groep van 345 respondenten de allochtone studenten (n=116) significant 
meer nadeel ervaren in volgen van onderwijs en examens doen, dan de autochtone studenten 
(n=229) (p<0.001). Van allochtone studenten, die thuis Nederlands spreken, rapporteerden 
ongeveer 38% nadeel te ondervinden bij het volgen van onderwijs, terwijl als allochtonen thuis hun 
moedertal spreken, ervaart 60% nadeel bij onderwijs volgen (p=0.005). In de parodontale OSCE 
(n=108) haalden de autochtone studenten (n=70) significant hogere scores dan de allochtone 
studenten (n=38) (p=0.009, d=0.53). De allochtone groep had ook significant lagere scores in het 
communicatie station “instructie mondhygiëne” (p=0.034 d=0.42). Het verlengen van een station 
van 5 naar 10 minuten gaf in geen van de stations een positief effect, noch in de allochtone, noch in 
de autochtone groep. Vrouwelijke studenten in de autochtone groep waren beter in communicatie 
dan hun manlijke collega’s. Vrouwelijke studenten waren beter in beide groepen in het “tracen van 
een röntgenfoto met botverlies”.

De conclusie was dat allochtone studenten nadeel ervaren in het volgen van tandheelkundig 
onderwijs en in het doen van examens door hun niveau van taalbegrip en taalbeheersing. En dit 
werd bevestigd door hun resultaten in de OSCE. Het verlengen van de tijd van een station heeft de 
scores niet verbeterd bij allochtone studenten. Op basis van de resultaten is het is aan te bevelen, 
dat studenten met een taalprobleem aanvullende taalcursussen gaan volgen. 

De betrouwbaarheid van de tandheelkundige OSCE.
In hoofdstuk 5 wordt de betrouwbaarheid onderzocht van de tandheelkundige OSCE. Hoeveel 
stations zijn nodig om een betrouwbare beslissing te nemen over slagen of zakken na een 
tandheelkundige OSCE? Daarnaast werd de vraag onderzocht of het wat uitmaakt op welke 
dag een student deelneemt aan een OSCE. Heeft hij meer kans van slagen later in de week, 
omdat hij dan heeft kunnen overleggen met studenten die de OSCE eerder in de week hebben 
afgelegd? Om dat te onderzoeken is een uitgebreid betrouwbaarheidsonderzoek (m.b.v. ANOVA 
en de Generaliseerbaarheids theorie) gedaan van 4 opeenvolgende OSCE’s uit 2005 en 2006. De 
OSCE’s toetsten de competenties van 463 derdejaars studenten na hun deelname aan de integrale 
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tandheelkunde module in de onderwijspraktijk. Deze OSCE’s hadden 16-18 stations en werden 
afgenomen op vier verschillende werkdagen in één week. Voor dit onderzoek werden beslissingen 
over studenten onderzocht vanuit verschillende perspectieven: relatieve beslissingen (de student 
wordt vergeleken met medestudenten), absolute beslissingen (de student moet hoger scoren dan 
een vastgestelde norm) en beslissingen vanuit het zak/slaag perspectief (beheers perspectief). 
De betrouwbaarheid van de beslissingen werd gemeten met behulp van de Standard Error of 
Measurement (SEM). De grens die van tevoren werd vastgelegd was SEM<0.51, corresponderend 
met een 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) <1 op de oorspronkelijke score schaal van 1-10. 

Het gewogen gemiddelde van de totaalscore van de OSCE bleek 7.14 op een 10 puntschaal. Bij 
de vastgestelde zak/slaag score van 6.2 voor de 4 OSCEs slaagde 90% van de 463 studenten. Er was 
geen significante toename in scores tussen de verschillende dagen dat de OSCE afgenomen werd. 
De “gewenste” variantie tussen de studenten was 6.3%. Variantie door interactie tussen student en 
stations en rest error was 66.3%, meer dan twee keer zo groot als de variantie ten gevolge van de 
moeilijkheid van de stations (27.4%). De SEM-relatief was 0.42 met een 95% BI van ± 0.83 and 
de SEM-absoluut was 0.50, met een 95% BI van ± 0.98. Om betrouwbare relatieve beslissingen te 
nemen (SEM <0.51) zijn minimal 12 stations nodig, en om betrouwbare absolute and zak/slaag 
beslissingen te nemen, zijn minimaal 17 stations nodig in deze tandheelkundige OSCEs. 

Als er grote aantallen studenten getoetst moeten worden, blijkt het dus betrouwbaar de 
OSCE op verschillende dagen af te nemen. Om zeker te zijn betrouwbare beslissingen te nemen, 
zijn minimal 17 stations nodig voor summatieve tandheelkundige OSCEs. Om betrouwbare 
beslissingen te waarborgen is het klaarblijkelijk verstandig om een brede steekproef van stations te 
nemen, ook bij tandheelkundige OSCEs.

Wie slaagt er voor de OSCE? Over normeringmethoden
Als onderdeel van de studie naar de validiteit van tandheelkundige OSCEs wordt in hoofdstuk 6 
onderzocht welke normeringmethode het optimale instrument is om te voorkomen dat incompetente 
studenten slagen en competente studenten zakken. Vanwege inconsistente resultaten van studies 
naar normeringmethodes voor OSCE’s in het medisch onderwijs, wordt in hoofdstuk 6 een studie 
beschreven, waarin drie normeringmethoden werden toegepast op een OSCE met 14 stations. 
Daarin werden 119 studenten tandheelkunde getoetst na een periode in een onderwijspraktijk. 
De gebruikte drie normeringmethoden zijn de Angoff methode, de aangepaste Angoff methode 
met “reality check” en de Borderline Regressie methode. Deze methoden werden gebruikt om een 
cesuur voor zakken en slagen te bepalen per station. Voor de uiteindelijke beslissing over slagen 
of zakken voor de hele OSCE werden deze 3 methoden vergeleken binnen een model met totale 
compensatie (TC) tussen stations, een Partiële compensatie (PC) binnen clusters van competentie 
en een Non-Compensatie (NC) model, waarin niet gecompenseerd kon worden tussen stations. De 
betrouwbaarheid (de error) van de cesuur scores van de 3 methoden werd bepaald door de Root 
Mean Square Error (RMSE). Daarnaast werden de methoden vergeleken op criteriumvaliditeit 
(geloofwaardigheid). Daarvoor werd een steekproef van 89 studenten globaal beoordeeld door hun 
instructeurs in de onderwijspraktijk (de integrale tandheelkunde module) en op grond daarvan 
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werden de studenten in twee groepen verdeeld: competente en niet competente studenten. Deze 
klinische beoordeling (voor deze studie beschouwd als “ware kwalificatie”) werd vergeleken met de 
zak/slaag classificatie resulterend van de OSCE. Het onverdiend slagen van een slechte student (de 
vals positieve) werd beschouwd als slechter voor de patiënt, dan het zakken van een goede student 
(de vals negatieve). 

Het bleek dat de Borderline Regressie normeringmethode betere resultaten gaf dan de Angoff 
methoden. Wat betreft de slagingspercentages gaf de Borderline Regressie methode de hoogste 
slagingspercentages: voor het TC model gaf de Angoff I en de Angoff II en de Bordeline Regressie 
methode de respectievelijke slagingspercentages van 86.6%, 86.6%, and 97.5 %. Voor het PC 
model waren de slagingspercentages resp. 30.3%, 34.5%, and 61.3% en voor het NC model waren 
de slagingspercentages resp. 0.8%, 1.7% and 7.6%. De Borderline Regressie methode gaf lagere 
RMSEs (dus hogere betrouwbaarheid). Voor het TC model waren de RMSEs: 1.3%, 1.0% and 
0.3% respectievelijk voor de Angoff I, Angoff II en de BR methode. Voor het PC model bleken de 
RMSE per competentie cluster voor de AngoffI 2.0%-3.7%; voor de Angoff II : 1.8%-2.2% en voor 
de BR methode 0,6%-0,7%. De BR methode vertoonde in het TC model meer verlies door foute 
beslissingen dan in het PC model. De conclusie was daarom dat voor dit type tandheelkundige 
OSCE’s, met de Borderline Regressie normeringmethode in een partieel compensatiemodel een 
verdedigbare cesuur kan worden vastgesteld. 

In hoofdstuk 7 wordt de algemene discussie beschreven over de bruikbaarheid van de OSCE 
aan de hand van de vijf aspecten, de acceptatie, het educatieve effect, de validiteit en de 
betrouwbaarheid.

De acceptatie van het gebruik van de OSCE voor de beoordeling van klinische competenties 
werd ondersteund door de toenemend positieve attitude van de staf en de studenten ten opzichte 
van het gebruik van de OSCE. De staf beschouwde de OSCE als een goede toets, die relevant is voor 
de tandheelkundige praktijk. De studenten hadden ook een positieve attitude t.o.v. de OSCE, maar 
deze was iets minder positief dan de attitude van de staf. Later gehouden evaluaties bevestigden 
deze trend. Studenten zijn waarschijnlijk altijd minder enthousiast over een examen dan docenten, 
zoals ook bleek tijdens de introductie van multiple choice examens in de 70er jaren. Continue 
evaluatie van de attitudes van staf en studenten is een goed middel voor de kwaliteitsbewaking van 
tandheelkundig onderwijs.

Met betrekking tot het educatieve effect van de OSCE werd voor latere OSCE’s door de 
deelnemende afdelingen, op verzoek van de studenten, opfris (werk)colleges georganiseerd over 
de competenties die getoetst worden binnen de OSCE. Studenten bezochten deze colleges in 
groten getale, om meer kans van slagen te hebben voor de OSCE: hun studiestrategieën blijken 
ook veranderd na de eerste OSCEs. Het verborgen curriculum, gevormd door het toetsprogramma 
werd evenals in andere studies ook duidelijk in het tandheelkundig onderwijs en geeft reden tot 
afstemmen van het toetsprogramma met de beschreven competenties uit het curriculum. 

Er zijn meerdere vormen van bias die de validiteit van de OSCE kunnen bedreigen: geslacht, 
de moedertaal en stress waren duidelijke voorbeelden uit dit onderzoek. Zoals ook uit ander 
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onderzoek blijkt, kan de taalachtergrond van de student een handicap opleveren voor de prestaties 
van de student in een OSCE. Vanwege de resultaten van dit taal onderzoek, heeft de faculteit der 
tandheelkunde (UvA en VU; ACTA) taaltoetsen ontworpen voor alle studenten, allochtoon en 
autochtoon. Waarna studenten met een gediagnosticeerd taalprobleem dringend aangeraden wordt, 
hun taal te verbeteren (o.a. door het volgen van taalcursussen van de Universiteit (het Instituut voor 
Nederlands als 2e Taal). Het afstemmen van de cursus met het drukke tandheelkundig programma 
moet nog opgelost worden. Een andere bias, als bedreiging van de validiteit, is het geslacht. Meer 
onderzoek met behulp van vele disciplines zal hiervoor nog nodig zijn om dit fenomeen van het 
effect van geslacht in het onderwijs te doorgronden. Examen stress kwam naar voren als bias uit de 
studenten evaluaties en is onderwerp van vervolg onderzoek.

De validiteit van de OSCE wordt ook bepaald door de zak/slaag beslissingen die genomen 
worden aan de hand van de cesuur. De resultaten van de studie naar normeringmethoden gaf 
“evidence” voor het gebruik van de Borderline Regressie normeringmethode en dit was in 
overeenstemming met resultaten uit onderzoek bij het medisch onderwijs. Dit laatste geeft 
mogelijkheden tot verdere generalisatie van de resultaten. Daarom kan de Borderline Regressie 
normeringmethode beschouwd worden als de preferente methode voor de cesuur bepaling van 
OSCEs. 

Voor betrouwbare beslissingen over zakken en slagen zijn minimaal 17 stations nodig bij een 
summatieve OSCE. Uit onderzoek is gebleken dat dit aantal gereduceerd zou kunnen worden door 
stations te ontwerpen met schriftelijke vragen over het vorige station. 

Hoewel niet onderzocht in een studie zijn de kosten wel in de discussie geëxploreerd. Het lijkt 
redelijk dat de kosten van de OSCE vergeleken worden met de kosten van het reguliere onderwijs. 
De kosten baten verdeling moet liggen in een evaluatie tussen de winsten voortgebracht door 
de grotere efficiëntie en de waarde van de OSCE. Vooralsnog hebben we niet de indruk dat de 
kosten van de OSCE hoger waren dan het reguliere onderwijs. Daarnaast is het OSCE nakijken 
makkelijker en sneller dan bij andere vormen van examen afnemen. Mede ten gevolge van andere 
positieve effecten van de OSCE zoals de kwaliteitsbewaking van het curriculum en het educatieve 
effect en de relevantie voor de praktijk, is het de moeite waard de OSCE te gebruiken.

Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op verschillende uitdagingen. De OSCE speelt zich 
af in een gesimuleerde omgeving, zoals een toneelspel met spelers, die de tandarts en de patiënt 
spelen en een toeschouwer die beoordeelt. De beoordeling van de studenten bij de behandeling 
van echte patiënten moet nog verder onderzocht worden en is de (internationale) uitdaging van 
de eeuw, ook in het tandheelkundig onderwijs. De aangedragen methoden van onderzoek binnen 
dit proefschrift zouden hierbij van dienst kunnen zijn. Ook het onderzoek  naar de kwaliteit van 
het toetsprogramma als geheel is een uitdaging. Hoe het bewijs te leveren voor de utiliteit van de 
andere klinische toetsingsmethoden zoals de portfolio en zijn inhoud? En ten slotte lijkt het de 
grootste uitdaging om bewijs te leveren voor de utiliteit van de klinische toetsprogramma’s in een 
Europese en globale convergentie in het tandheelkundig onderwijs. 
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Zoals beschreven in de introductie waren de nadelen van de vroegere klinische beoordeling in 
het tandheelkundig onderwijs de subjectiviteit, de inconsequente benadering, zonder vaste criteria. 
De beoordeling was slechts gebaseerd op kwantitatieve normen (bv de hoeveelheid vullingen), 
zonder het toetsen van communicatie en andere processen rondom de tandartsstoel.

De studies in dit proefschrift leveren “evidence” voor de tandheelkundige OSCE als een 
objectieve, betrouwbare en valide methode om klinische competenties te toetsen, inclusief 
communicatieve vaardigheden. Hoewel de taalvaardigheid en de stress en geslacht effecten nog 
meer aandacht behoeven, is de OSCE educatief valide en goed geaccepteerd. Daarenboven kan de 
Borderline Regressie methode met vertrouwen worden toegepast om de zak/slaag beslissingen te 
nemen van OSCEs. Daarom zou de OSCE inclusief de Borderline Regressie normeringmethode in 
andere tandheelkundige opleidingen in hun competentie gerichte toetsingsprogramma opgenomen 
moeten worden, met als doel het leren van de student te bevorderen, om de kwaliteit te bevorderen 
van de opleiding en de kwaliteit van de patiënten behandeling te waarborgen. 


