
 
Intake Media en cultuur 

Mediastudies 



Motivatie student (1) 

 Ik wil al heel lang weg uit 't gooi. Amsterdam is mijn stad 

en studeren en natuurlijk het feest er om heen is het 

enige wat ik wil doen. Mijn Vwo-diploma heb ik met 

gemak gehaald maar wel met gemiddelde cijfers (…) Ik 

ga om met veel vrienden en kennissen die in de Media 

wereld zitten, van achter de schermen tot voor de 

camera. Zij hebben mij vooral geadviseerd om een 

creatieve, spontane, actieve en leuke studie te gaan 

doen. (…)  Ik verwacht een jaar vol excitement, ideeën, 

werken, gezelligheid en ik hoop veel te leren! 
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Motivatie student (2) 

 Ik vind het heel erg leuk om creatief bezig te zijn en 

verwacht met deze studie erg creatief bezig te zijn. Ik wil 

graag dingen ontwerpen, verzinnen en ze dan uitvoeren.  
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Intake verplicht bij BA Media en cultuur 

 Media en cultuur: 

 Volledige opleiding zonder numerus fixus of BSA 

 Instroom 2011: 446 nieuwe eerstejaars 

 Intake verplicht sinds 2006 

 Na 1 september geen toegang tot werkgroepen zonder 

intakeverklaring (= intake afgerond) 

 Deadline intake: einde 3de week augustus 



Waarom intake? 

 Vroeg een beeld krijgen van match 

student/opleiding 

 informatie verstrekken 

 adviseren 

 zelfinzicht geven 

 binden  

 verantwoordelijk maken  



O nderzoeksm odel

Studieuitval
Kw alite it 
studiekeuze

Beeld van  
ople iding / 
beroep

Persoonlijkhe ids
2) / studenten 
kenm erken

Kenm erken 
ople iding 1)

Motivatie

Binding

Persoonlijke  / 
vakm atige  
com petenties

Doel interventies

Resultaatevaluatie

Inform atie  

verstrekken

Leren kiezen Binden

Motiveren Deficiënties 

inventariseren

Uitval 1 e jaar 

/ 2 e jaar

Behaalde  EC’s

BSA / SLB

Bijdrage aan 

kw alite it van 

de  besliss ing 

(oordeel 

student / 

studiestaker

/ niet 

inschrijver 

/gespreks -

voerder )

G eba seerd op: ROA, 2005

1)

Bek endheid v a n het beroep

Im a g o v a n het beroep
2)

Beeldv orm ing sca pa citeiten

D iscount ra te
Locus of  control

Z elfv ertrouwen

Anxiety
Risico a v ersie

Cog nitiev e  v a a rdig heden

Doorverw ijzen Verantw oor -

delijk m aken

Kw alite it 
inform atie

Faalangst 

w egnem en

Beeld van 
zichze lf

Adviseren Bijscholen

Kw alite it / 
studeerbaar -
heid ople iding

Pre -advies

#  uitschrijvers 

/om zw aaiers



Intaketraject: on line vragenlijst 

 Aanmelders krijgen on line vragenlijst  

 Speciale software scant op risicofactoren 

 Risicoscan bepaalt of je intake meteen ok is of 

niet 

 Handmatige controle is nodig 

 Navraag wordt gedaan per (standaard) email 

 



Risicofactoren (1)  

 Havo is hoogste schooldiploma 

 Al één of meer hoger onderwijs-opleidingen gestaakt 

 Er wordt een 2de studie naast gedaan 

 Te weinig studietijd beschikbaar  

 Geen open dagen van de opleiding bezocht 

 Nauwelijks informatie over de opleiding gelezen (alleen 
UvA-site) 



Risicofactoren (2) 

 Oppervlakkige of slecht geschreven beschouwing over 
de studiekeuze 

 Niet passende elementen in beschouwing over de 
studiekeuze, zoals hang naar praktijk 

 Laat invullen van de vragenlijst (vanaf medio augustus) 

 Risicovol zijn vooral combinaties van deze factoren 

 Gemiddeld eindexamencijfer is minder dan 6,5 

 



Intaketraject: 3 statussen 

1. ‘Intake okay’: geen risicofactor aangetroffen; 

student krijgt praktische informatie (2011: 20%)  

2. ‘Pas op’: een enkele risicofactor aangetroffen; 

intake is ok. Mail met bespiegeling over valkuil en 

praktische info (2011: 50%) 

3. ‘Gesprek’: meerdere risicofactoren aangetroffen; 

student wordt opgeroepen voor gesprek. Geen 

praktische info verstuurd (2011: 30%) 





HBO-er stapt over naar universiteit (1) 

Ik verwacht dat er een goede begeleiding is 
gedurende de volledige studie. Verder verwacht ik 
een goede aansluiting bij de praktijk, veel 
mogelijkheden met betrekking tot o.a. stages en 
de mogelijkheid om een gedeelte van de studie te 
volgen in de Verenigde Staten. 



Rechtenstudent stapt over 

Ik vind het zeer belangrijk om mijn studie af te 

ronden na een rumoerige en moelijke verleden. 

Nu zijn alle obstakelen weggewerkt en kom ik een 

nieuw studiejaar vol vertrouwen en moed 

tegemoet. 



Intaketraject: gesprekken 

 Gesprekken in augustus door 3 docenten  

 Gesprekken duren 15 à 20 minuten 

 Gericht op: 
 informeren en adviseren 
 verantwoordelijk maken: 

 valkuilen verkennen 
 concrete gedragsvoornemens formuleren 
 ‘wegnemen’ externe attributie van problemen 

 Niemand wordt geweigerd 

 



Directe gevolgen intake in september 

 Slecht renderende studenteninstroom na  1 

september is de pas afgesneden 

 Rust in werkgroepen en administratie bij start 

van onderwijs (kwaliteitsbeleving) 

 Klein groepje verkeerd geïnformeerde 

studenten in spe blijft meteen weg (< 10%) 

 Direct inzoomen op specifieke problemen zoals 

dyslexie, chronische ziekte etc. 

 



Vervolg intake: tutoraat 

 Vervolggesprekken in november en januari (voor 

alle studenten) 

 1 docent (tutor) heeft ca. 20 studenten en heeft 

intakegegevens 

 Oktober: handelingsplan bij tegenvallende 

prestaties/inzet (niet: ‘dit overkomt me…’); 

eventueel studietraining voor harde werkers 

 Januari: evaluatie en studieadvies (‘wat heb je 

anders gedaan?’) 

 



Vervolg intake II 

 Inactieve, niet presterende studenten: 

 krijgen in januari een negatief niet-bindend 

studieadvies 

 moeten extensief onderwijs volgen  

 tot moment van revanche 

 Actieve, bovengemiddeld presterende studenten 

wordt honoursprogramma aangeraden 

 



Indirecte gevolgen intake 

 Studenten die op gesprek zijn geweest vallen 
eerder uit dan studenten die niet op gesprek 
zijn geweest 

 Oorzaken onduidelijk: het gesprek? Of de 
preselectie? (Of toeval?) 

 Studenten stellen irreële verwachtingen over 
studie eerder bij en zwaaien veel sneller en met 
betere input van opleiding om 



Onderzoek: studentervaringen 

 Kwalitatief onderzoek in Surfproject: 

 Studenten ervaren de gesprekken doorgaans als positief  

 Voordelen:  

 individuele aandacht, binding 

 voorlichtingsinstrument (voor anderen) 

 beter bewust van verbeterpunten in studiegedrag 

 Nadeel: studenten vrezen vaak dat er (stiekeme) selectie 

achter zit 



Onderzoek: tellen en meten 

 Gezocht is naar verbanden tussen meetbare kenmerken vóór 
de poort en prestatie en inzet na passeren poort 

 Kenmerken vóór poort voorspellen studieprestatie en –inzet 
mits samengevat in intakestatus 

 Studenten die op gesprek zijn geweest en niet uitvallen 
presteren minder  

 Gemiddeld examencijfer voorspelt het beste prestatie én (!) 
inzet  

 Definitieve status (januari) voorspelt succes en inzet in 2de 
semester: in januari weet je wat je moet weten 

 



Voordelen I 

 Waardevol instrument voor verbeteren van 
studiesucces door: 
 binding (individuele, serieuze aandacht) 
 menselijke maat is bureaucratie voor 
 betere voorlichting (‘is er een match?’) 
 zelfinzicht over studiehouding en –gedrag 

 Dossiervorming waardoor opleiding afweging 
over match met de studie kan begeleiden 



Voordelen II 

 Studenten met slechte match stoppen eerder en bewuster dan 
vroeger en minder in sfeer van animositeit en tegenstelling 
met opleiding 

 Door extra investering in 1ste semester kan investering in 2de 
semester toegespitst worden op studenten die zelf ook 
investeren (‘omgekeerde energiebalans’) 

 Niet investeren is naar de oppervlakte gebracht: zichtbaar en 
voelbaar 

 Minder niet-functionerende c.q. niet academisch gerichte 
studenten vragen geen aandacht in latere jaren 

 

  



Nadelen en kritiek I 

 Intake onttrekt tijd aan onderwijs 

 Docent en administratie worden in 

vakantieperiode (zomer) belast 

 Intake in augustus is te laat 

 Juridische basis is niet sluitend genoeg 

 Aansluiting intake en tutorgesprekken is niet 

altijd voldoende (cijfers dringen voor) 



Nadelen en kritiek II 

 Deadlines zijn aanvechtbaar 

 Studieloopbaanbegeleiding = niet academisch 
want ‘verschoolsing’ en (nog meer) papierwerk 

 ‘Rapportvergadering’ is onethisch want geeft 
negatief halo 

 Niet ‘maatschappelijk verantwoord’: ‘elke 
student verdient aandacht ongeacht de eigen 
investering’ 
 



Academisch potentieel 

 Immersieve week kan gewicht van de opleiding 

Media en cultuur laten voelen 

 Taaltoets 

 Gevaar: tornen aan selectieve functie van 

propedeuse (prestatieafspraken)  



Contactgegevens 

 Willem Pool: pool@uva.nl 


