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14 juni - Universitair Nederland laat zien dat het verbeteren van haar rendementen een van de 

belangrijkste onderwerpen van het moment is voor de universiteiten. Niet alleen, maar samen. VSNU-

voorzitter Sijbolt Noorda gaf in het openingswoord van het symposium Studiesucces:  ‘de 

vrijblijvendheid voorbij’ dan ook aan: ‘ Studiesucces en de VSNU zijn sterk met elkaar verbonden.’ 

De universiteiten zijn samen opzoek hoe de studierendementen kunnen verbeteren door elkaar te 

vertellen hoe zij hun studiesuccesperikelen aanpakken.  Af en toe de mogelijkheid voor een 

universiteit om zichzelf op de borst te slaan, maar vooral om te laten zien welke maatregelen wel en 

niet werken en hoe de problemen die er zijn, worden aangepakt. 

Gericht op rendementen 

Naast dat er gekeken wordt naar maatregelen die de rendementen kunnen verbeteren, wordt ook de 

student onder de loep genomen. Zo heeft Professor van der Heijden van de Universiteit Utrecht een 

simpel programma ontwikkeld waarin de kans dat een student ‘studiesucces’ heeft, berekend kan 

worden aan de hand van simpele factoren als geslacht, inschrijfdatum en eindexamencijfer.  

Mogelijke toepassing: het programma gebruiken als basis voor de selectie van studenten. Uit het 

publiek kwam verontrust de constatering dat mannen dan bij voorbaat al achter zouden liggen bij 

deze selectiemethode, omdat mannen gemiddeld minder kans hebben op studiesucces. Gaan we dan 

niet discrimineren? 

Heet hangijzer? 

De studiesuccesdiscussie gaat vooral over rendementen en weinig over wat studiesucces nou precies 

is. Alleen een opleidingsdirecteur van de UT, Heleen Miedema stelde bij het symposium aan het 

publiek de vraag ‘Wat is studiesucces?’. Geen van de antwoorden ging over rendement of cijfers. Een 

vervolgopmerking van Miedema was: ‘Is de beste student de snelste student?  Soms’, was haar 

antwoord.  

De gevolgen van dit antwoord zouden groot kunnen zijn, maar toch wordt er weinig gesproken over 

welke student de universiteiten uiteindelijk willen opleiden. Onduidelijk is of er door universiteiten in 

het licht van studiesucces wordt nagedacht over zulke vragen en of daar ruimte voor is. 

Met elkaar naar verbetering 

Duidelijk is dat de universiteiten hun rendementscijfers willen verbeteren en dat ze daar elkaars 

kennis en ervaringen voor willen gebruiken. Sijbolt Noorda wilde echter verder denken. Hoe zorgen 

we ervoor dat de besturen, docenten en studenten samen een richting op gaan en niet alleen naar 

elkaar wijzen?  Geen van de drie groepen had hier een sterk antwoord op klaar en daar is dus nog 

ruimte voor verbetering rond studiesucces. 

Of we daarmee alleen de rendementen verbeteren of ook het succes van studenten is een andere 

discussie waar deze drie groepen het samen eens over zouden moeten hebben. Drs. Miedema gaf 

alvast het startschot.  


