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Studiekeuzecheck RU in essentie  

 

• Alle a.s. studenten die zich aanmelden wordt- als 

onderdeel van de aanmeldingsprocedure- gevraagd om 

een digitale vragenlijst in te vullen. 

 

• Op basis van de gegeven antwoorden op de digitale 

vragenlijst wordt een beperkt aantal a.s. studenten 

uitgenodigd voor een individueel gesprek. 

 

• In dat gesprek wordt nagegaan of verwachtingen van de 

opleiding en a.s. student voldoende ‘matchen’.  

 

• Elke a.s. student krijgt een advies 

 

 
 

 



Voortraject (1) 

• In 2008 onderzoek naar relatie tussen studiesucces in eerste jaar 

en deelname aan voorlichtingsactiviteiten. 

 

• Wat bleek? Significante verschillen in studieresultaten en uitval 

tussen studenten die wél en studenten die géén voorlichting 

hebben gevolgd. 

 

• HBO-propedeuse was al langer bekend als risicogroep.  

 

Gem. aantal behaalde EC door eerstejaars RU in 2008  
• Eerstejaars op basis van HBO-P  30  

• Eerstejaars zonder voorlichting  39 

• Eerstejaars met voorlichting  46 

• Gemiddelde van alle eerstejaars  43 

 

 



Voortraject (2) 

 

• Eind 2008 SURF-tender ‘studiekeuzegesprekken’.  RU 

doet als eerste mee, samen met EUR, UU en UvA. 

 

• RU kent al vanaf 2009 studiekeuzecheck: begonnen met 6 

opleidingen; aantal langzaam uitgebreid. 

 

• Sinds 2012 voor alle RU-opleidingen, excl. de opleidingen 

met decentrale selectie. 

 

• Vanaf 2014 met wettelijke basis (wet KIV). 

  
 
 



Digitale vragenlijst (1): items  

• Vooropleiding? 

oProfiel en overgangscijfers  5-6  VWO? 

oVerloop middelbare schoolperiode? 

oHBO-P? 

oEerder negatief BSA? 

 

• Aan welke voorlichtingsactiviteiten deelgenomen? 

 

• Beelden en verwachtingen m.b.t. gekozen opleiding? 

 

• Motivatie / keuzemotieven? 
 

 

 
 



Digitale vragenlijst (2): selectie 

 

• Risico-factoren (variëren per opleiding) bepalen welke 

studenten worden uitgenodigd voor een gesprek.  

 

• Niet-uitgenodigde studenten krijgen per mail positief 

advies m.b.t. gemaakte studiekeuze.  

   De door hun ingevulde vragenlijst vormt begin van 

studiebegeleiding in eerste jaar 
 

 



Digitale vragenlijst (3): validering  

 

• Vragenlijst gevalideerd voor cohorten 2010, 2011 (2012 

volgt nog) 

• Vragenlijst blijkt goede voorspeller risicostudent: (cohort 

2011) 
- Uitval: risicostudent 21%, niet risico 10% 

- P in 1 jaar: risicostudent 35% ; niet risico 54% 

- Student volgens vragenlijst risicostudent haalt gem. 15,5% minder EC 

• Uit validatie blijken volgende vragen met name 

voorspellend te zijn (cohort 2011): 
- Uitval: geen VWO als vooropleiding, geen intensieve voorlichting 

- P in 1 jaar: eerder BSA gehad, geen intensieve voorlichting 

- Aantal EC 1e jaar: geen intensieve voorlichting 

• Non-respons op vragenlijst vormt grootste risicocategorie 



Gesprek met ‘risicostudenten’  

• Individuele gesprekken gevoerd door docent / mentor of studieadviseurs van 

de opleiding 

 

• Gesprekvoerders krijgen training 

 

• Gesprek duurt 20 – 40 minuten?  

 

• Gesprek moet ‘stevig’ zijn  

 

• Student krijgt bij advies  ‘keuze heroverwegen’ verwijzing naar  Centrum voor 

Studiekueze en Loopbaanadvies 

 

• Gespreksvoerder maakt kort verslag van gesprek in Osiris 

 

• Ingevulde vragenlijst en verslag van gesprek vormt start voor 

studiebegeleiding in eerste jaar 

 



Respons,  aantal risicostudenten en aantal 

gesprekken (2013) 

• Respons op digitale vragenlijst 85% (1861 respondenten) 

 

• Op basis van beantwoording hiervan werden 652 (1/3) 

studenten aangemerkt als ‘risicostudent’ en vervolgens 

uitgenodigd voor een gesprek 

 

• 485 gesprekken (75%) vonden daadwerkelijk plaats 

 

 



Resultaten tot nu toe 

• Licht positief effect op studiesucces 
- Minder uitval en studieswitch  

Van 22% (controlegroep) naar 18% (deelnemers)  (2011) 

- Beter propedeuserendement  (P behaald in één jaar) 
Van 24% (controlegroep) naar 30% (deelnemers)  (2011) 

- Meer EC  
2010: + 5,8 EC t.o.v.controlegroep 

2011: + 1,2 EC t.o.v.controlegroep 

-  Niet gestart na gesprek      
2011: 17%; 2010: 8% 

• Vergroot binding met de opleiding 

• Sluit aan bij onderwijsprofiel ‘persoonlijk en kleinschalig’ 

van RU  

• Vormt start van de begeleiding in eerste jaar 



Studenten zijn tevreden over gesprekken 

• 88,3% (2010) en 99% (2011) vond het gesprek zinvol 

 

• 87,8% (2010) en 99% (2011) vond het een goed idee  

 

• 81% (2011) kreeg een beter beeld van de opleiding 

 

 

 
 

 



Rol van Osiris (1)  

• Na aanmelding bij Studielink krijgt a.s. student van Osiris 

automatisch verzoek om digitale vragenlijst in te vullen. 

 

• Osiris stuurt rappel mail  naar hen die vragenlijst niet of 

onvolledig hebben ingevuld.  

 

• Osiris stuurt per mail bevestiging van ontvangst ingevulde 

vragenlijst. 

 

• Toepassing berekeningsfactoren voor bepaling 

‘risicostudenten’. 

 

 



Rol van Osiris (2)  

• Niet-risicostudenten krijgen in Osiris status ‘positief’. 

 

• Osiris verstuurt per mail deze positieve adviezen m.b.t. 

studiekeuze. 

 

• Risicostudenten krijgen via Osiris mail met uitnodiging voor 

gesprek (evt. 1x een reminder). 

 

• Gesprek wordt door faculteit/opleiding ingepland. 

 

• Gespreksvoerder maakt kort verslag in Osiris. 

 

 

 



Rol van Osiris (3)  

• Osiris verstuurt alsnog positief advies m.b.t. voorgenomen 

studiekeuze. 

 

• Osiris verstuurt advies ‘studiekeuze heroverwegen’. 

 

• Osisris registreert definitieve ‘no show’ bij gesprekken.  

 

• Gegevens uit Osiris zijn input voor terugkoppeling naar VO 

 

• Gegevens uit Osiris input begeleiding in het eerste jaar   

 



Projectorganisatie  

• Project belegd bij de Dienst Studentenzaken 

 

• Projectgroep 

 

• Stuurgroep 

 

• Besluitvorming door CvB 

 

• ‘Gedoe’ bij invoering 

 

 



Vragen, opmerkingen, discussie 
 

Stelling 1:  SKC heeft nauwelijks effect op heroverweging.  

    Wél op binding. 

 

Stelling 2:  SKC is overbodig als leerlingen/studiekiezers actief 

    deelnemen aan voorlichtingsactiviteiten (dus  

    wanneer het studiekeuzeproces/schooldecanaat op 

    het vo goed functioneert). 

 

Stelling 3: De meeste opleidingen hebben geen idee van hun 

  specifieke studentenprofiel (capaciteiten,   

  competenties e.d.). Zij hebben daarom ook geen  

  kennis op grond waarvan ze een a.s. student moeten 

  afwijzen 

 

 
 

 

 


