
Workshop: 

Rutger Kappe - Inholland/Vrije Universiteit – Onderzoek naar matching bij de 

randstadhogescholen (G5) 

 

De zogenaamde 'G5', vijf grote hogescholen in de Randstad, gaan de komende jaren 

gezamenlijk onderzoek doen naar hun studiekeuzechecks. Rutger is begonnen met 

erachter te komen welke hogeschool in Nederland welke methode gebruikt. Deze 

gegevens zijn nu bekend van het eerste jaar studiekeuzecheck. De meeste instellingen 

hebben na dat eerste jaar hun check aangepast naar aanleiding van hun eigen ervaring 

en de waardering van de studenten. 

Rutger heeft samen met zijn team op websites van hogescholen en studiekeuze123 

gekeken wat ze doen. Zo hebben ze in kaart gebracht welke methoden er gebruikt 

worden. Hij ziet dat de activiteiten steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. Hij 

onderscheidt drie varianten: online, online+contact, online+contact+toets. Bij de meeste 

instellingen is het verplicht, wanneer de studiekiezer zich voor 1 mei heeft aangemeld, 

is het een advies. Er is tot nu toe geen indicatie dat de weg van de minste weerstand 

gekozen wordt, bijvoorbeeld sterke toename bij de Hogeschool Leiden omdat die alleen 

een online vragenlijst heeft. Er kon worden gekozen om het advies bindend te laten 

zijn na 1 mei: dat geldt in de praktijk maar voor heel weinig studiekiezers. De HvA kiest 

expliciet voor geen individueel gesprek, vanwege sociaal wenselijk gedrag. De 

studiekiezers daar moeten huiswerk maken, een collegedag volgen en een toets op 

cognitieve vaardigheden maken. Uit onderzoek en eigen evaluatie blijkt hoge waardering 

te zijn voor een individueel gesprek. Sommige instellingen doen dit met alle 

studiekiezers, sommige met alleen diegenen waar twijfel over is bijvoorbeeld naar 

aanleiding van een vragenlijst. De vraag is of je dan bindingsmogelijkheid met de goede 

student mist?  

Meestal worden de gesprekken gevoerd door docenten zelf. De docenten bij InHolland 

krijgen een training aangeboden voor het voeren van de gesprekken, maar volgen die 

niet altijd. Het blijkt niet voor alle docenten even makkelijk om de gesprekken te voeren. 

Dit zou kunnen betekenen dat er nu nog teveel positieve adviezen worden gegeven. 

  

Bij vrijwel alle hogescholen is er centraal beleid, maar opleidingen kunnen bv wel 

zelf kiezen wat er in de vragenlijst komt, deels. Dit is prettig voor dit onderzoek, maar 

ook bij bijvoorbeeld voorlichting in het voortgezet onderwijs: daar kan een eenduidig 

antwoord gegeven worden over matching op een bepaalde hogeschool. 

  

De G5 zet in op kennisuitwisseling en een gezamenlijke onderzoeksagenda, bv voor het 

managen van studentenstromen. Zij zien allen problemen met uitval. Ze blijven ook 

onderzoek doen naar het soort en aantal activiteiten in verhouding tot studiesucces en 

waardering. Het gemiddeld waarderingscijfer van studenten voor de studiekeuzecheck 

was 7,4. Na de 100 dagen check daalt de tevredenheid over de matching, behalve bij 

de Hogeschool Rotterdam (vragenlijst en gesprek). Het persoonlijke gesprek krijgt overal 

veel waardering, dan durven de studenten ook vragen te stellen die ze niet in een groep 

durfden te stellen. Maar ook de persoonlijke aandacht blijkt erg belangrijk te zijn. Bij 

docenten is vooral de methode van de HvA (college en toets) populair.  

Driekwart van de studiekiezers met een negatief advies beginnen toch met studie. Er zijn 

daarbij ook studenten die het niet serieus nemen en het advies in de wind slaan. De 

opleidingen met de grootste problemen sorteren het meeste effect. Uit de eerste 

resultaten lijkt er minder uitval en betere studievoortgang bij positieve match dan bij een 

negatieve.  


