
Workshop: 

Ad Kleingeld – Technische Universiteit Eindhoven – De Studiekeuzecheck aan de 

TU/e - voorspelling van instroom en/of studiesucces? 

De TU/e heeft al langer gewerkt met een studiekeuzecheck. Die focuste alleen op 

motivatie en binding van de studiekiezer. De Tu/e heeft in aanloop naar de verplichte 

studiekeuzecheck een pilot uitgevoerd bij vier opleidingen. Bij die pilot werden naast 

motivatie en binding ook capaciteiten en vaardigheden getoetst. De uitkomsten van die 

pilot zijn gebruikt om de nieuwe studiekeuzecheck vorm te geven. Het is officieel 

verplicht voor studiekiezers om mee te doen met de matching, maar er zijn geen sancties 

wanneer ze het niet doen. Bij andere wo-instellingen zijn soms wel sancties, bijvoorbeeld 

dat je je niet in kan schrijven als je de vragenlijst niet invult.  

Er zijn een aantal verplichte onderdelen voor de studiekeuzecheck bij alle opleidingen: 

een vragenlijst, een representatief studieonderdeel en een individueel gesprek. Dat 

gesprek duurt een kwartier en wordt bij een zeer positief advies vanuit de vragenlijst 

gevoerd door een student en anders door een docentcoach of studieadviseur. De 

onderdelen kunnen verder vrij ingevuld worden door de opleidingen, de intensiteit 

varieert dan ook. Alle studiekiezers die zich voor 1 mei aanmelden, moeten een 

vragenlijst invullen. In deze vragenlijst zijn verschillende psychologische vragenlijsten 

gecombineerd. De student krijgt ongeveer een maand voor de matchingsdag een 

feedbackrapport met uitleg over de uitslag van de vragenlijst. Een student haalt bepaalde 

scores op de onderdelen, bijvoorbeeld consciëntieusheid en in het feedbackrapport staat 

dan een algemene uitleg over het begrip consciëntieusheid en uitleg over wat de 

behaalde score betekent.   

Na de matchingsdag en het gesprek wordt geen over all advies gegeven, maar twee 

aparte adviezen; één op capaciteiten en vaardigheden en één op motivatie. Het eerste 

advies wordt bepaald door vwo-cijfers, consciëntieusheid, timemanagement, 

leerstrategie en academisch zelfvertrouwen. Van deze onderdelen wegen de eerste vier 

zwaarder mee. Het tweede advies wordt gegeven op basis van motivatie, externe 

zelfregulatie en intrinsieke motivatie. Bij alle onderdelen zijn er drie mogelijkheden: 

groen, oranje of rood. De scores van de onderdelen worden naast een normaalverdeling 

gelegd, deze is gemaakt op basis van de resultaten van de pilot, er is dan per onderdeel 

een bandbreedte opgesteld (bijvoorbeeld oranje op consciëntieusheid betekent een score 

tussen 1 en 1,5). De onderdelen worden vervolgens samengevoegd, waarna er twee 

adviezen uit volgen. Het streven was om 70% groene adviezen te geven, 20% oranje en 

10% rood. Uiteindelijk zijn er maar 6% rode adviezen gegeven.  

Meestal blijkt het advies aan te sluiten bij het beeld dat de studiekiezers van zichzelf 

hebben. 

Uit de eerste resultaten van monitoring van de studenten blijkt dat studenten met een 

negatief advies een minder goede studievoortgang hebben. Verder blijken de vwo-cijfers, 

consciëntieusheid en leerstrategie goede voorspellers van studiesucces, maar academisch 

zelfvertrouwen niet.  

Voor de exacte studies (bijvoorbeeld natuurkunde) is het vwo-cijfer de beste voorspeller 

van succes, maar voor creatievere richtingen zoals industrial design is motivatie ook 

belangrijk. Door de voortgang steeds te meten, kan de vragenlijst of de weging van de 

onderdelen aangepast worden per opleiding.  

  

Het is lastig als iemand erg gemotiveerd is, maar de capaciteiten niet lijkt te hebben. Of 

een laag vwo-cijfer compenseert met hoge consciëntieusheid en goed timemanagement. 

Hoe voer je dat gesprek en hoe wenselijk is het om zo iemand te ontmoedigen te 

starten? Na een jaar hebben studenten met een rood advies toch goede resultaten 

gehaald op de opleiding. Daarnaast komt de vraag op over de functie van matching: wil 

je dat mensen die uit zouden kunnen vallen niet starten of wil je voorkomen dat mensen 

niet starten die het wel zouden kunnen. Het lijkt nu te verschuiven van het laatste naar 

het eerste. 

 


