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Samenvatting

In 2008 kwamen het ministerie van OCW en de VSNU een meerjarenafspraak Studiesucces overeen. 
Deze kent vier ambities: 
1. de verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar versterken
2. de studie-uitval in bachelor-2 en 3 halveren 
3. meer studenten in vier jaar de bachelor laten afronden 
4.  tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren
Bij de ambities zijn ook streefcijfers geformuleerd. 

Voor u ligt de eerste monitoringrapportage van de meerjarenafspraak. Het belangrijkste onderdeel 
hiervan zijn de individuele rapportages van de veertien publiekgefinancierde Nederlandse 
universiteiten zelf. Hieruit blijkt dat alle instellingen de afgelopen jaren grote inspanningen hebben 
verricht. Alle universiteiten hebben ook interessante best practices te melden. 

Nadere analyse van de individuele rapportages leert dat in de aanpak van de universiteiten drie 
hoofdthema’s zijn te onderscheiden: minder vrijblijvendheid, meer binding en meer uitdaging. 
Minder vrijblijvendheid krijgt vorm in het stimuleren van actief studie- en minder uitstelgedrag van 
studenten, met maatregelen als het bindend studieadvies en mentor- en tutor-begeleiding. Mentoren 
en tutoren zorgen ook voor meer binding, maar intensievere begeleiding van docenten, een hogere 
onderwijsintensiteit, blokonderwijs, onderwijsprogrammering in kleine groepen en dergelijke dragen 
er ook aan bij. Meer uitdaging, tot slot, krijgt vorm in excellentieprogramma’s, ondergebracht in 
honours-trajecten of University Colleges. Deze programma’s omvatten extra studiemateriaal, keuze 
uit een breed scala van vakken, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van 
leiderschaps- en ondernemers kwaliteiten, ‘undergraduate research’, internationale mobiliteit en 
stages bij prestigieuze onderzoeksinstituten of bedrijven.

In het algemeen vallen cijfermatig nog geen eensluidende conclusies te trekken uit de effecten van 
de inspanningen van de universiteiten. Dat heeft twee redenen. In de eerste plaats hebben de meest 
recente cijfers betrekking op het cohort studenten dat met zijn studie begon in hetzelfde jaar dat 
de meerjarenafspraak van start ging. In de tweede plaats hebben de meeste maatregelen pas op de 
langere termijn effect. De twee universiteiten die al veel langer actief bezig zijn met het verhogen van 
het studiesucces van bachelors, die van Utrecht en Maastricht, kunnen al wel duidelijke verbeteringen 
constateren. 

De verwachting is dat volgende monitoringrapportages meer cijfermatige duidelijkheid over de 
effectiviteit van de inspanningen van universiteiten zullen leveren. Er is gezaaid. De komende jaren 
zullen de universiteiten gaan oogsten.
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HOOfDSTUk 1

Inleiding
 
 
 
1.1 Introductie

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse universiteiten forse inspanningen geleverd om het 
studiesucces van studenten in de bachelorfase te vergroten. Hiermee zijn ook al de eerste resultaten 
geboekt. 

Dit zijn de voornaamste conclusies uit deze eerste rapportage over de voortgang van de 
meerjarenafspraak Studiesucces, zoals in 2008 overeengekomen tussen het ministerie van OCW en de 
VSNU. Doel van deze rapportage is de lezer inzicht te verschaffen in de aard en de effectiviteit van de 
inspanningen die de universiteiten en de VSNU de afgelopen drie jaar hebben geleverd. 

Het hoofddeel van deze rapportage, na de inleiding, bestaat uit inspanningenoverzichten van de 
afzonderlijke instellingen (hoofdstuk 2). Daarbij zet elke universiteit één project in het zonnetje, dat 
geldt als best practice voor de universiteit. De inspanningenoverzichten zijn niet alleen bedoeld als 
verantwoording. Ze willen de lezer ook informeren en inspireren om mee te blijven denken over, en 
werken aan verbetering van het studiesucces van bachelorstudenten. 

Na de overzichten per instelling volgt een hoofdstuk over de resultaten van de gezamenlijke 
inspanningen (hoofdstuk 3). Daarbij staan ook enkele informatieve kaders over (wetenschappelijke) 
onderzoeksresultaten die betrekking hebben op het bevorderen van studiesucces. 

Bij de gepresenteerde resultaten zijn twee opmerkingen op hun plaats. In de eerste plaats zijn in de 
analyse uitsluitend vwo-studenten meegenomen, om de inspanningen van de universiteiten en het 
effect daarvan op het studiesucces van bachelorstudenten onderling zo goed mogelijk vergelijkbaar 
te maken. Deze rapportage geeft dus (nog) geen beeld van de resultaten die zijn behaald bij álle 
studenten in het wetenschappelijk onderwijs. 

In de tweede plaats is voor deze rapportage uitsluitend gekeken naar de cohorten studenten die 
met hun studie zijn begonnen in 2005. Deze rapportage beslaat dus de periode 2005-2009. Pas het 
laatste cohort heeft te maken gehad met de eerste maatregelen die universiteiten hebben getroffen 
in het kader van de meerjarenafspraak. Daar komt nog bij dat onderwijsinnovaties een lange 
doorlooptijd hebben, omdat het primair cultuurveranderingen zijn. Dit betekent dat de effecten van 
de inspanningen nog nauwelijks zichtbaar kunnen zijn geworden. Dat met name de Universiteit 
Utrecht en de Universiteit Maastricht toch resultaten kunnen melden, is omdat zij al langere tijd 
stelselmatig investeren in onderwijs en aanvullende maatregelen en projecten die studiesucces 
bevorderen (kleinschaligheid, intensivering van de band tussen en met studenten, bevorderen van de 
studiecultuur, docentprofessionalisering). 

Hoofdstuk 4 beschrijft de achtergrondvariabelen van de tussentijdse effectrapportage. Tot slot volgen 
de belangrijkste conclusies van deze rapportage.
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1.2 De meerjarenafspraken

Het bevorderen van het studiesucces in de bachelorfase werd in 2007 een belangrijke prioriteit voor de 
Nederlandse universiteiten en de Nederlandse overheid. Een jaar later, in 2008, sloten de VSNU en het 
ministerie van OCW hierover een meerjarenafspraak voor de periode tot en met 2011, op onderdelen 
doorlopend tot en met 2014. 

Ambities en streefcijfers
De meerjarenafspraak ‘Naar een ambitieuze studiecultuur: Studiesucces in het wetenschappelijk 
onderwijs’ noemt vier (deel)afspraken met ambities. 

De Nederlandse universiteiten willen zich inspannen om:

1. de verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar te versterken
Ambitie: in een zo vroeg mogelijk stadium (veelal het eerste semester) bekijken of de student bij 
de voor hem best passende opleiding studeert (matching/vroege binding), zodat universiteiten 
succesvoller doorverwijzen. 

2.  de studie-uitval in bachelor-2 en 3 te halveren (herinschrijving na eerste bachelorjaar)
Ambitie: de studie-uitval (uit wo) en studieswitchen (binnen wo) in bachelor-2 en -3 (anno 2007: 14 
procent) halveren in 2011. Na het (verwijzende en bindende) eerste bachelorjaar zou in bachelor-2 
en -3 een aanzienlijke reductie van studie--uitval en studieswitchers mogelijk moeten zijn.

3.  meer studenten in vier jaar de bachelor te laten afronden (herinschrijving na eerste bachelorjaar)
Ambitie: in 2014 rondt meer dan 70 procent van de studenten de bacheloropleiding in vier jaar af 
(anno 2007, 45 procent). Het bachelorprogramma is in drie jaar nominaal studeerbaar, maar extra 
studentactiviteiten (buitenlandervaring of stage) kunnen ertoe leiden dat een extra jaar noodzakelijk 
is. 

4.  tien procent van de studenten meer dan het standaard programma te laten studeren
Ambitie: in 2014 neemt 10 procent van de studenten deel aan opleidingstrajecten (zoals honours-
programma’s) die aanmerkelijk meer van studenten vragen dan gemiddelde opleidingsprogramma’s. 
Hiermee wordt aangesloten bij het Sirius Programma.

 
Lerende aanpak
Voor het verbeteren van het studiesucces van bachelorstudenten bestaat geen uniforme methode. 
Daarvoor verschillen de factoren die het studiesucces en de onderwijskwaliteit beïnvloeden te sterk 
per discipline (opleiding), onderwijsconcept en instelling. In het kader van de meerjarenafspraak is 
dan ook overeengekomen dat elke universiteit een werkwijze kiest die het beste past bij het eigen 
profiel. Door onderling ervaringen uit te wisselen, kan iedereen zijn aanpak stapsgewijs optimaliseren. 
Bij dit uitwisselen van ervaringen en best practices speelt de VSNU een coördinerende rol. 

Monitoring
Om over de jaarlijkse voortgang te kunnen rapporteren, is in de meerjarenafspraak overeengekomen 
de inspanningen en resultaten te monitoren. Daarbij wordt primair onderzocht of de universiteiten op 
de goede weg zijn om de hierboven genoemde streefwaardes, voor hetzij 2011 hetzij 2014, te halen. 
Indicatoren hiervoor zijn de studie-uitval in bachelor-1, het rendement (na 4 jaar) van herinschrijvers 
na het eerste bachelorjaar, het aantal studenten dat na herinschrijving na het eerste jaar alsnog van 
studie switcht in het 2de en 3de bachelorjaar, het aantal studenten dat na herinschrijving na het eerste 
jaar alsnog uitvalt uit het wetenschappelijk onderwijs en het percentage studenten dat méér dan het 
reguliere bachelorprogramma studeert. 
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Naast de indicatoren voor deze streefwaardes moeten, volgens de meerjarenafspraak, ook nog enkele 
achtergrondvariabelen worden gemonitord. Deze hebben betrekking op de ‘onderwijscontext’: de 
studietijd en het aantal contacturen (in samenhang), het percentage zeer gemotiveerde studenten, 
het aandeel ‘goed’- en/of ‘excellent’-scores op aspecten uit de accreditatierapporten (NVAO), het 
aantal opleidingen dat de NVAO een bijzonder kenmerk of een kenmerk van bijzondere kwaliteit heeft 
toegekend, en het aantal docenten dat de basiskwalificatie onderwijs heeft behaald.

Financiering
De universiteiten financieren hun inspanningen in het kader van de meerjarenafspraak Studiesucces 
voornamelijk uit eigen middelen. Daarnaast krijgen ze sinds 2008 aanvullende subsidie van OCW. 
Hierbij was een geleidelijke uitbreiding voorzien. Helaas echter, is het subsidiebudget voor de 
komende jaren bevroren op het niveau van 2010, als gevolg van bezuinigingen bij de overheid. Het 
gaat om € 15 miljoen euro per jaar. Dat betekent dat elke universiteit ongeveer 1 miljoen euro per jaar 
ontvangt. Wel heeft de overheid de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in excellentieprogramma’s  
(50 miljoen, Sirius Programma) en intakegesprekken (1,2 miljoen). Aangenomen mag worden dat dit 
heeft bijgedragen aan het bevorderen van studiesucces op de universiteiten.

Ondersteuning OCW
Het ministerie van OCW heeft toegezegd zich, indien nodig, in te spannen voor faciliteiten in wet- en 
regelgeving die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de gedeelde ambities. De VSNU 
heeft in 2009 en 2010 verzoeken ingediend om de propedeuseroute vanuit het hbo selectief te maken 
en de aanmelddatum te vervroegen. Naar verwachting zal OCW dit regelen in de Strategische Agenda 
die medio 2011 zal verschijnen.
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HOOfDSTUk 2 

Inspanningen per universiteit

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak van de universiteiten op het gebied van Studiesucces. Vaak ligt de 
basis hiervan al vele jaren voor de ondertekening van de meerjarenafspraak. De verslaglegging gebeurt 
zoveel mogelijk aan de hand van de vier ambities zoals genoemd in het vorige hoofdstuk. Met nadruk 
wordt gesteld dat de universiteiten de rapportages zelf hebben opgesteld. Dit doet recht aan het 
gegeven dat elke universiteit een aanpak heeft gekozen die het beste aansluit bij de eigen organisatie, 
het eigen studieprogramma en het eigen studieconcept. Dit betekent dat activiteiten gericht op het 
bevorderen van studiesucces niet per definitie op zichzelf staan. Ze kunnen ook onderdeel uitmaken 
van een breder programma dat meer doelen dienst dan het verbeteren van het studiesucces alleen. 
In die gevallen wijken de beschrijvingen van de inspanningen van de universiteit enigszins af van de 
basisopzet (met beschrijvingen aan de hand van de vier ambities). In de slotparagraaf beschrijft de 
VSNU de wijze waarop ze de universiteiten op het onderwerp studiesucces heeft ondersteund. 
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2.1 Universiteit Leiden 

De Universiteit Leiden werkt al sinds 1997 bewust aan het verhogen van het studiesucces van 
bachelorstudenten. Toen werd het bindend studieadvies (BSA) voor het eerste bachelorjaar ingevoerd. 
Later zijn nog eisen van kracht geworden voor de studiesnelheid van propedeusestudenten. Ook werd 
het Leids Studiesysteem ingevoerd, dat studenten extra ondersteuning geeft in de beginfase van hun 
studie. Voor het tweede en derde studiejaar heeft Leiden het Verplicht Studieplan ingevoerd. Sinds 
2009 biedt de universiteit zeer goede studenten de mogelijkheid om meer dan te doen dan alleen het 
standaardprogramma. Toen zijn de eerste Honours Classes opgezet, die vanaf 2012 allemaal deel 
gaan uitmaken van het universiteitsbrede Honours College.

Afspraak 1: Versterken van de verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar 

Door de invoering van het bindend studieadvies heeft het eerste jaar aan de Universiteit Leiden een 
sterk selectief karakter gekregen. Dit komt mede doordat  de universiteit met de invoering van de 
BaMa-structuur de propedeuse heeft gehandhaafd en hieraan twee verplichtingen heeft gekoppeld: 
minimaal 40 EC halen in het eerste studiejaar en de hele propedeuse halen binnen maximaal twee 
jaar. Verder kent de universiteit het zogeheten Leids Studiesysteem, dat het bindend studieadvies 
flankeert. Dit systeem heeft tot doel studenten in het eerste jaar zorgvuldig te begeleiden, te helpen 
bij hun sociale integratie en zodoende op de juiste plek terecht te laten komen. Door het bindend 
studieadvies is de uitval in het eerste jaar doorgaans iets hoger dan elders, maar het studierendement 
in bachelor 2 en 3 des te hoger.

Afspraak 2: De studie-uitval in bachelor-2 en 3 halveren
en
Afspraak 3: Meer studenten in vier jaar de bachelor laten afronden

Met ingang van het studiejaar 2010 – 2011 is gestart met de invoering van een Verplicht 
Studieplan voor het tweede en derde jaar. Doel hiervan is een hoog en regelmatig studietempo te 
bevorderen en studieswitch en -uitval in deze fase te minimaliseren. Er worden pilots uitgevoerd 
bij Rechtsgeleerdheid, Psychologie en Archeologie. Voorts nemen faculteiten maatregelen om het 
aantal herkansingen te beperken en de deelname aan het onderwijs aan regels te binden. Omdat de 
bachelorscriptie voor veel studenten een studievertragend onderdeel blijkt te zijn, wordt het maken 
hiervan geïntegreerd in het cursorisch onderwijs. Ook wordt de begeleiding strakker. De universiteit 
onderzoekt nog aanvullende maatregelen om het binnen vier jaar afstuderen voor de bachelor verder 
te stimuleren.

Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren 

De afgelopen jaren zijn steeds rond de twaalf Honours Classes aangeboden, verdeeld over alle 
disciplines van de universiteit. Een aantal van deze Classes kent een interdisciplinaire aanpak. In 
september 2009 is een Honours College met tien facultaire excellentietrajecten ingericht. Deze 
excellentietrajecten hebben een omvang van 30 EC elk, verdeeld over vijf semesters. In februari 2010 
hebben zich ruim 200 eerstejaars studenten voor het Honours College aangemeld. Na de selectie aan 
het einde van de propedeuse, zijn er nu nog zo’n 180 studenten over.
De Honours Classes worden vanaf het studiejaar 2011-2012 ingebed in het Honours College. Van de 
144 studenten die in 2009-2010 aan de Honours Classes begonnen, heeft vrijwel iedereen het traject 
met een certificaat afgesloten. 
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Best Practice 
Rechtsgeleerdheid – Leiden Law School
Met ingang van het cursusjaar 2007 – 08 heeft de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 
Leiden een verplicht tutoraat ingevoerd. Er is aanwezigheidsregistratie bij de werkgroepen, een 
vaste werkgroepindeling en verplichte deelname aan tentamens. Bij elk vak is herkansing slechts 
onder voorwaarden toegestaan (deelname alleen na de eerste kans bij 4 of hoger). Door al deze 
maatregelen heeft het onderwijs in de propedeuse een meer verplichtend karakter gekregen. Ook 
is de band tussen de universiteit en de studenten, en tussen de studenten onderling versterkt. De 
maatregelen hebben concreet geleid tot een vermindering van het percentage negatieve bindende 
studieadviezen van 30 naar 17 procent.
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2.2 Universiteit Utrecht 

De Universiteit Utrecht heeft in 2002 universiteitsbreed een onderwijsmodel ingevoerd waarin 
differentiatie in het onderwijs en wederzijds commitment tussen universiteit en student centraal 
staan. Ook werkt de universiteit inmiddels ruim tien jaar actief aan docentprofessionalisering. Zo 
heeft ze als eerste een basiskwalificatie en seniorkwalificatie onderwijs (BKO/SKO) ontwikkeld. Zowel 
de docentprofessionalisering als de onderwijsvernieuwingen hebben geleid tot een aanmerkelijk 
hoger studiesucces dan het landelijk gemiddelde. Om dit te bereiken was wel een lange adem vereist. 
Bovendien blijven voortdurende aandacht, onderhoud en nieuwe impulsen noodzakelijk. Om het 
studiesucces verder te verbeteren heeft de UU in 2010 geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van het 
onderwijsmodel en docentprofessionalisering. 

Afspraak 1: Versterken van de verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar 

Om het studiesucces in het eerste bachelorjaar te vergroten, heeft Utrecht de afgelopen jaren een 
aantal maatregelen genomen: 
• Vanaf 2005 is het bindend studieadvies (BSA) geleidelijk ingevoerd; vanaf 2010 hanteren alle 

bacheloropleidingen een BSA. Bij de opleidingen die in 2005 zijn begonnen, zijn de effecten 
duidelijk zichtbaar: bij rechtsgeleerdheid steeg het opleidingsrendement van 66 procent (cohort 
2002) naar 75 procent (cohort 2006), bij psychologie van 76 procent naar 81 procent. 

• Om studenten een gemotiveerdere studiekeuze te laten maken, zijn bij vijf opleidingen 
experimenten uitgevoerd met matching- ofwel intake-gesprekken. Deze experimenten zijn deels 
gefinancierd door het ministerie van OCW. Ze vormen een goede basis voor een universiteitsbrede 
implementatie vanaf 2012. Evaluatie heeft uitgewezen dat de matching-gesprekken de studie-
uitval terugdringen en de binding van studenten met hun opleiding versterken. Vergelijkbare 
resultaten zijn te zien bij Utrechtse opleidingen die selecteren voor de poort. Matching en selectie 
vereisen een forse investering, maar zijn goede instrumenten gebleken om het studiesucces te 
vergroten. 

• Om grote opleidingen kleinschalig te kunnen organiseren, heeft de universiteit ‘academic 
communities’ opgericht. Hierbij worden eerstejaars studenten ingedeeld in vaste groepen, 
ondersteund door een tutoraat. De ‘communities’ dragen bij aan een betere inrichting van het 
eerste jaar en het vergroten de binding van studenten met hun opleiding. Vijf grote opleidingen 
hebben inmiddels ‘communities’ ingericht.

• Daarnaast werkt de universiteit aan een verbreding van het eerste jaar, waardoor studenten niet 
van meet af aan vastzitten aan een gemaakte studiekeuze. Dit is een belangrijke verbetering van 
de oriënterende, selecterende en verwijzende functie van het eerste jaar.

Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

De Universiteit Utrecht heeft in 2010 verschillende acties ondernomen om het studiesucces in de hele 
bachelorfase te vergroten. Zo is de universiteit gestart met de invoering van een ‘study and teaching 
load’-instrument, om onderwijstaken beter te verdelen over medewerkers. Met dit instrument wordt 
het veel makkelijker om het Utrechtse onderwijsmodel, met kleinschalig en activerend onderwijs, 
te optimaliseren. Het model draagt aantoonbaar bij aan het vergroten van het studiesucces. Twee 
faculteiten hebben in 2010 geëxperimenteerd met het nieuwe ‘study and teaching load’-instrument . 
Vanaf 2011 gaan ook de andere faculteiten het instrument gebruiken. 

In 2010 heeft de universiteit verder een programma ontwikkeld voor ’teaching fellows’. In het kader 
hiervan krijgt elke faculteit voortaan jaarlijks een medewerker die twee jaar wordt vrijgesteld voor 
onderwijsvernieuwing binnen zijn faculteit. Het programma voor ‘teaching fellows’ vormt een 
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aanvulling op andere maatregelen die goed docentschap bevorderen en daarmee de waardering voor 
onderwijs vergroten. Het gaat onder meer om de bestaande leergangen ‘onderwijskundig leiderschap’ 
en ‘kwaliteitszorg’, de profileringsleerstoel onderwijs, docentprijzen en onderwijskwalificaties. Het 
programma moet een bijdrage leveren aan een verdere vergroting van de aandacht voor onderwijs en 
daarmee ook van de verbetering van het onderwijs en vergroting van het studiesucces.

Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren

De Universiteit Utrecht heeft al sinds 1993 excellentieprogramma’s voor studenten die extra uitdaging 
in hun studie willen. Inmiddels heeft elke faculteit, deels met subsidie uit het Sirius Programma, 
een honours-programma ontwikkeld. In 2010 is gewerkt aan bestendiging en harmonisatie van deze 
programma’s.

Best Practice
In de jaren negentig heeft de Universiteit Utrecht, in het kader van de verbetering van de 
onderwijskwaliteit, de basis- en seniorkwalificaties onderwijs ingevoerd. De BKO en SKO maken 
integraal onderdeel uit van het universitaire personeelsbeleid. De BkO is verplicht bij een vast 
dienstverband. Senior docent-onderzoekers en hoogleraren moeten ook aan de eisen van SkO 
voldoen. Inmiddels zijn er circa 1000 BKO-certificaten afgegeven en circa 500 SKO-certificaten. 
Voor het behalen van de BkO wordt getoetst op vakinhoudelijke, didactische, organisatorische en 
algemene bekwaamheden. Voor de SkO wordt getoetst op diepgaande kennis van, en bijdragen aan 
het vakgebied en op leidinggevende en organisatorische kwaliteiten. Centraal in de Utrechtse aanpak 
staat het portfolio dat een docent aanlegt. Binnen twee jaar na aanvang van het opleidingstraject, 
toetst een facultaire toetsingscommissie op basis hiervan of de kandidaat aan de vereisten van 
het BKO/SKO voldoet. De toetsingscommissie adviseert de decaan, die het certificaat namens het 
college ondertekent. In september 2010 nam de Universiteit Utrecht deel aan het Sofokles-project, 
gericht op externe kwaliteitsborging van de BkO. Deze audit verliep positief en leverde een aantal 
nuttige aanbevelingen op ter verdere verbetering. Naast BkO/SkO biedt de Universiteit Utrecht 
sinds 2000 aan een selecte groep docenten de leergang ‘onderwijskundig leiderschap’ aan. Sinds 
dit jaar kunnen alumni van deze leergang meedingen naar een Teaching fellowship. De ‘teaching 
fellows’ (één per faculteit per jaar) vervullen een voortrekkersrol in het vernieuwen van het onderwijs. 
Zij zijn een voorbeeld en een inspiratie voor hun collega’s en fungeren binnen hun faculteit als 
aanspreekpunt voor onderwijsvernieuwing. 
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2.3 Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit heeft in 2010 instellingsbreed het bindend studieadvies ingevoerd. Op zichzelf 
levert dit al een bijdrage aan het studiesucces van eerstejaars, maar het vormde tevens de aanleiding 
om het hele propedeuseonderwijs nog eens onder de loep te nemen. Daarbij is ook gekeken naar 
nieuwe maatregelen die het studiesucces kunnen vergroten, bovenop het pakket aan maatregelen dat de 
universiteit de afgelopen jaren al heeft uitgevoerd om het studiesucces in de hele bachelor te vergroten. 

Afspraak 1: Versterken van de verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar 

De universiteitsbrede invoering van het bindend studieadvies is aanleiding geweest voor een grondige 
revisie van alle aspecten van het propedeuseonderwijs. Alle faculteiten en opleidingen hebben hun 
onderwijs hierbij gecontroleerd op 27 kwaliteitspunten, waaronder: 
• Toetsing: de kwaliteit, validiteit en transparantie van toetsen dient gegarandeerd te zijn conform 

het RUG-brede toetsbeleid uit de Nota ’De toets doorstaan’. De student heeft recht op feedback.
• Inhoud: de inhoud van de propedeuse is gecheckt op de kenmerken selectief, verwijzend en 

representatief. Elke opleiding heeft ten minste twaalf contacturen in het eerste jaar. Elke cursus 
wordt regelmatig geëvalueerd. Afspraken zijn gemaakt over periodieke evaluatie van blokken/
semesters/studiejaren en van het gehele curriculum.

• Begeleiding: de studiebegeleiding is versterkt. Elke student krijgt vanaf het begin een mentor 
of tutor. Zo wordt de student opgenomen in een academische gemeenschap van betrokken 
studenten en docenten. Over zijn prestaties vindt regelmatig terugkoppeling plaats. 

• Professionalisering van docenten: de universiteit stimuleert een grote(re) betrokkenheid 
van docenten bij het onderwijs en studenten. Deze houding is gekoppeld aan de 
certificering basiskwalificatie onderwijs (BKO). Mogelijk komt hier in de nabije toekomst een 
onderwijskwalificatie op gevorderd niveau bij. 

• Jaarindeling: alle opleidingen hanteren dezelfde begin- en einddata binnen de semester-structuur 
van de universiteit.

Afspraak 2: De studie-uitval in bachelor-2 en -3 halveren
en 
Afspraak 3: Meer studenten in vier jaar de bachelor laten afronden

In de jaren 2008-2010 hebben de Groningse faculteiten samen ¤ 7,6 miljoen geïnvesteerd in 
intensivering van het onderwijs, vooral in de propedeuse. Het gaat om een breed scala van 
maatregelen, zoals verhoging van het aantal contacturen, verbetering van de organisatie en inhoud 
van het onderwijs, professionalisering van de toetsing, meer begeleiding van studenten, verbetering 
van de planning, begeleiding en beoordeling van de bachelorscriptie, en professionalisering van 
docenten. De komende jaren, tot 2015, gaat de universiteit nog ¤ 550.000 extra investeren in de BKO-
registratie van ten minste 80 procent van haar docenten. 

Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren

De Rijksuniversiteit Groningen heeft sinds 2011 een Honours College, waarvoor middelen zijn 
verworven uit het Sirius Programma. Het honours-programma kan worden gevolgd naast een 
reguliere opleiding. Een student volgt dus gewoon zijn eigen opleiding. Er is een eigen gebouw 
voor het Honours College in de binnenstad, waar de honours-studenten en docenten elkaar kunnen 
ontmoeten en waar veel activiteiten van het Honours College plaatsvinden. Dit is een bewuste keuze 
van de RUG. Daarnaast blijft het natuurlijk nog wel belangrijk dat honours- en reguliere studenten 
elkaar ontmoeten om het beste uit zichzelf te halen. De doelstelling is dat in de komende jaren 
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ongeveer 10 procent van alle RUG-studenten het honours-programma volgen. 

Eén opleiding van de RUG heeft een bijzonder kwaliteitskenmerk van de NVAO verworven, namelijk 
de topmaster Nanoscience.

Best Practice 
De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG heeft de afgelopen jaren haar 
rendementen fors verbeterd. Onderstaande tabel geeft een actueel overzicht van het percentage 
studenten dat in een jaar minimaal 40 EC (= drempelwaarde BSA) behaalt:
        

Cohort ‘05 Cohort ‘06 Cohort ‘07 Cohort ‘08 Cohort ‘09

Pedagogische wetenschappen en 

onderwijskunde

70 % 63 % 77 % 82 % 89 %

Sociologie 54 % 68 % 62 % 61 % 83 %

Psychologie totaal 74 % 75 % 70 % 65 % 78 %

Psychology (Eng. variant) 90 % 88 %

Alle drie opleidingen halen nu het streefcijfer van 75 procent. De getallen voor psychologie zijn 
gerealiseerd ondanks een enorme toename in de instroom, van 388 in 2005 naar 750 in 2009.  
De belangrijkste succesfactor is de versterkte betrokkenheid van de studenten bij hun studie via de 
mentorgroepen, in combinatie met heldere prestatie-eisen.
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2.4 Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de laatste jaren een breed pakket van maatregelen 
ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Deels richten die zich specifiek op het 
eerste studiejaar of de fase die daaraan vooraf gaat, de selectie voor en aan de poort. Maar de meeste 
maatregelen vloeien voort uit het strategisch programma kwaliteit en Studiesucces, ook wel Erasmus 
2013 genoemd, dat betrekking heeft op de hele studie.

Afspraak 1: Versterken van de verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar

De Erasmus Universiteit is enkele jaren geleden begonnen met experimenten met 
studiekeuzegesprekken “voor de poort” bij RSM en in het voortgezet onderwijs. Deze vinden 
binnen de universiteit steeds bredere navolging. Er is subsidie verworven voor pilots voor 
studiekeuzegesprekken in 2009-2010 en 2010-2011. Momenteel wordt pilot II universiteitsbreed 
uitgevoerd. Bij pilot II werkt de universiteit intensief samen met middelbare scholen uit de regio. 
Daarnaast zijn de afgelopen jaren aanvullende gezamenlijke activiteiten gestart die zich op het gehele 
keuzeproces van studenten richten: voor, aan en na de poort.

Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

In 2008 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam het strategisch plan Erasmus 2013 uitgebracht. Dit 
richt zich op het verhogen van het rendement van de bacheloropleidingen (minder uitval en sneller 
afstuderen) bij een minimaal gelijkblijvend, maar liever nog hoger kwaliteitsniveau van de studie. 
Vanwege de zeer diverse studentenpopulatie speelt het bieden van maatwerk een belangrijke rol in 
deze benadering. Met de faculteiten zijn voor alle opleidingen streefcijfers voor rendement en hogere 
plaatsen in de onderwijs-rankings afgesproken.  Er is bovendien een project ’kwaliteitszorgmonitor’ 
gestart dat in de eerste helft van 2011 moet leiden tot het centraal meer ’in control’ zijn over de 
kwaliteit van de opleidingen. 

Bij alle faculteiten zijn de laatste jaren onderwijshervormingen doorgevoerd. Zo hebben 
Bestuurskunde, Recht, Economie en Sociologie nu, in navolging van Psychologie, blokonderwijs. 
Daarnaast kennen verschillende faculteiten in het eerste jaar van hun opleiding(en) een taaltoets. Tot 
slot heeft een aantal opleidingen een systeem van compensatoir toetsen ingevoerd; ongeveer de helft 
van de studenten heeft nu te maken met deze doorstroombevorderende maatregel. 
 
Verder zijn nieuwe programma’s ontwikkeld voor de professionalisering van docenten. In juni 2010 
is de leergang Onderwijskundig Leiderschap, georganiseerd door het Utrecht Center Of Excellence in 
University Teaching (CEUT), van start gegaan. Zestien EUR-docenten nemen hieraan deel.  

Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren

Voor excellente studenten worden, per faculteit en EUR-breed, mogelijkheden geboden om meer te 
doen dan het standaard programma. 
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Best Practice 
In het collegejaar 2007-2008 heeft de Erasmus School of Economics (ESA) een nieuw 
onderwijssysteem ingevoerd, het Jaarplansysteem. Deze naam verwijst naar de overtuiging dat de 
studeerbaarheid en het studietempo toenemen wanneer studenten zonder onnodige ballast uit 
eerdere studiejaren (herkansingen, niet-afgesloten vakken) door de volgende studiejaren kunnen 
lopen. De pijlers van het Jaarplansysteem zijn: 
• onderwijskalender in vijf blokken;
• sequentieel plannen van vakken (een hoofdvak en een bijvak in bachelor-1 en -2 per blok);
• kleinschalig en intensiverend practicumonderwijs;
• reductie van het aantal herkansingen per kalenderjaar/fase;
• compensatoire examenregeling binnen clusters van vakken;
• toetsing in de practica en een afsluitend tentamen (10 - 30% eindcijfer wordt behaald in practica);
• afsluitend tentamen direct volgend op het onderwijs;
• alle herkansingen aan het einde van het collegejaar.
De eerste effecten zijn dat meer studenten bachelor-1 in een jaar afronden en zonder ballast 
doorstromen naar bachelor-2. Het Jaarplansysteem leverde tijdens de onderwijsvisitatie in 2009 veel 
waardering op van de Landelijke Visitatiecommissie Economie.
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2.5 Universiteit Maastricht

Het verbeteren van het studiesucces van bachelorstudenten is op de Universiteit Maastricht geen 
op zichzelf staande activiteit, maar een integraal onderdeel van het totale onderwijsconcept. Op dit 
punt is de universiteit in 2010 gestart met het programma ‘Leading in Learning’, waarmee ze haar 
pioniersfunctie op het gebied van onderwijsinnovatie wil bestendigen. Het programma is gebaseerd 
op de gedachte dat vernieuwing van het onderwijs, en daarmee verbetering van het studiesucces, niet 
alleen een impuls kunnen krijgen door het uitvoeren van projecten. Het is vooral ook belangrijk te 
zorgen voor coherentie van maatregelen. 

Het programma Leading in Learning omvat het brede spectrum van onderwijsinnovatie en is 
gegroepeerd rond vier pijlers: 1) Back to Basics, 2) Toetsen en Beoordelen 3) Studiesucces en 4) 
E-learning. De eerste pijler omvat thema’s als het optimaliseren van de integratie van academisch 
vaardigheidsonderwijs, het vernieuwen van het concept van probleemgestuurd onderwijs (PGO) en 
de ontwikkeling van vakoverschrijdende trajecten binnen de opleidingen. De tweede pijler (Toetsen 
en Beoordelen) richt zich onder andere op het inventariseren van de verschillende toetsvormen die 
op de universiteit worden toegepast, met als doel de effectiviteit ervan te optimaliseren. Ook wordt 
bijvoorbeeld onderzocht of een benchmark van juridische toetsen op landelijk niveau mogelijk is. 
Tevens worden nieuwe toetsvormen getest. De derde pijler, ’Studiesucces’, richt zich (naast de 
bestaande studiesucces-bevorderende maatregelen) op het ontwikkelen van nieuwe instrumenten 
die het succesvol doorlopen van de opleidingen aan de universiteit optimaliseren. De vierde pijler, 
e-learning, bevindt zich in de opstartfase.

Afspraak 1: Versterken van de verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar

Studiesucces begint met (heel) goede voorlichting aan toekomstige studenten: wat mogen zij van 
de opleiding verwachten en wat verwacht de opleiding van hen? Met de website ‘Psychology behind 
the scenes’ (faculty of Psychology and Neuroscience) heeft de Universiteit Maastricht een nieuw 
instrument toegevoegd aan het palet van voorlichtingsinstrumenten. Het tweede element is de 
matching en de selectie: met verschillende benaderingen, zoals ’Intake vragenlijsten en gesprekken 
aankomende studenten’ (faculty of Arts and Social Sciences en faculty of Law) en intake-interviews 
(University College Maastricht, faculty of Health, Medicine and Life Science en School of Business 
and Economics) worden de juiste kandidaten ‘gematched’.

 Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

Zijn studenten eenmaal met de opleiding gestart, dan gaat het vooral om ‘binden’. Docenten en 
tutoren spelen hierin een sleutelrol. Verder is het belangrijk dat de opleiding direct al bij de start de 
juiste trend zet. Dat wil zeggen dat studenten een goede introductie op de PGO-benadering van de 
universiteit krijgen, zodat zij optimaal starten aan hun opleiding en zich direct welkom voelen. Een 
voorbeeld van een project dat in dit kader wordt ontwikkeld, is de ’Professionalisering Tutortraining’. 
Vervolgens is het zaak de studenten tijdens hun studie optimaal te begeleiden, zonder te 
gaan betuttelen. Bij de faculteiten krijgt dit inhoud in de vorm van begeleiding door docenten, 
studieadviseurs, studentenbegeleiders, etc. Het project ‘Masterclasses Retention, engagement and 
advising – integrating vision and practice’ richt zich op de ontwikkeling van een universiteitsbrede 
visie op het begeleiden van studenten. 
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Omdat het  maken van een thesis ter afsluiting van de bachelorstudie voor veel aantal studenten een 
groot struikelblok blijkt te zijn, heeft de universiteit in het project ‘Thesis’ een protocol uitgewerkt om 
het aantal studenten dat de thesis succesvol afrondt, te verhogen. 

Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren

Studenten die meer uit hun studie willen halen, kunnen deelnemen aan het Sirius Programma 
’Maastricht Research Based Learning’. In september 2011 start het Sirius Programma voor excellente 
masterstudenten. Verder bieden alle faculteiten, naast het reguliere onderwijs, honours-programma’s 
aan voor zeer getalenteerde studenten. 

Best Practice 
Het programma Leading in Learning omvat een integrale aanpak van alle facetten van 
onderwijsvernieuwing: de basis van het onderwijs, toetsen en beoordelen, het bevorderen 
studiesucces en het integreren van e-tools in het onderwijs. Het programma is gestart in 2010 en 
alle faculteiten doen nu een of meerdere projecten. De projecten zijn divers van karakter, zowel 
wat betreft onderwerp als omvang. Al vanaf het begin is er een groot enthousiasme onder de 
faculteiten. Het programmamanagement van ‘Leading in Learning’ weet dit goed vast te houden 
door steeds nieuwe impulsen te geven, zoals het organiseren van workshops, het verstrekken van 
‘microsubsidies’ voor kleinschalige projecten, het organiseren van discussiebijeenkomsten met 
opleidingsdirecteuren en studenten, etc.
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2.6 Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam investeerde al jaren voor de meerjarenafspraak Studiesucces in het 
verbeteren van het studierendement van haar studenten. Voorbeelden van rendementsbevorderende 
maatregelen uit die periode zijn projecten als ‘beginnen-meedoen-afmaken’ en de invoering van 
tutoraten en intakegesprekken. 

De Meerjarenafspraak tussen het ministerie van OCW en de gezamenlijke universiteiten (VSNU) 
definieerde studiesucces preciezer dan voorheen, in termen van selectie, oriëntatie, doorstroom, 
rendement en excellentie. Dat heeft ertoe geleid dat de universiteit in 2008 een werkgroep heeft 
opgericht, die de opdracht kreeg een grondige analyse te maken van de stand van zaken rondom 
het studiesucces aan de UvA en op basis hiervan te adviseren over een serie noodzakelijke en 
bewezen effectieve maatregelen om de taakstellingen te kunnen halen. Het rapport van de werkgroep 
Studiesucces is opgeleverd in april 2009 en bevatte een lijst van twintig samenhangende ‘evidence 
based’ aanbevelingen, deels uit te voeren door de opleidingen en deels door het College van Bestuur 
(CvB). In december 2009 is, op basis van de aanbevelingen, een Plan van Aanpak gemaakt, waarin 
de uitwerking van alle twintig aanbevelingen is opgenomen. Volgens het Plan van Aanpak moeten de 
curriculumkenmerken als eerste worden aangepakt. 

Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

Op basis van het Plan van Aanpak hebben alle faculteiten deelplannen ingediend bij de werkgroep 
Studiesucces. Deze zijn getoetst en vervolgens door het College van Bestuur geheel of gedeeltelijk 
gehonoreerd. Omdat de projectvoorstellen op een aantal thema’s een overlap vertoonden, is centraal 
expertise ingehuurd en ter beschikking gesteld om samenhang te bevorderen. Aandachtspunten 
hierbij zijn onderwijskundige expertise en expertise op het gebied van toetsing.

Om de universiteitsbrede aanpak van studiesucces binnen de UvA te waarborgen en om te 
bevorderen dat kennis, opgebouwd bij de uitvoering van de plannen, gebundeld wordt en voor de hele 
universitaire gemeenschap beschikbaar komt, staat de werkgroep Studiesucces de opleidingen met 
raad en daad bij in de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Belangrijk aandachtspunt bij de implementatie is de onderwijscultuur aan de UvA. Zowel voor 
onderwijsgevenden als voor studenten dient het onderwijs een meer verplichtend, uitdagend en 
dwingend karakter te krijgen. Doel is dat het onderwijs efficiënter wordt en dat uitstelgedrag en 
studievertraging worden voorkomen. Om dit te bereiken, stelt de UvA mensen uit haar gemeenschap 
in de gelegenheid om onderwijskundig leiderschap te ontwikkelen.

Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren 

In september 2009 is het Amsterdam University College van start gegaan. Op het gebied van 
honours-programma’s is samenwerking aangegaan met de Vrije Universiteit. In het kader van deze 
samenwerking is een universitaire honours-commissie ingesteld en is een Excellentie Platform VU-
UvA gevormd.
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Best Practice 
Bij de opleiding Psychologie zorgde het afronden van de bachelorthese voor veel vertraging. Het 
ontbreken van een tijdslimiet en de afwezigheid van individuele afspraken tussen student en 
docent waren hier debet aan. Enkele jaren geleden is de bachelorthese omgevormd tot een regulier 
studieonderdeel. Daarbij is een vast protocol voor de bachelorthese ingevoerd voor aanmelding, 
indeling in werkgroepen, begeleidingsmomenten en deadlines. Individuele studenten en docenten 
tekenen samen een contract waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. De 
student is verplicht de these in twaalf weken te voltooien en krijgt altijd een eindcijfer. Het systeem 
is succesvol en wordt zowel door de studenten als docenten positief beoordeeld. Studenten nemen 
de thesis serieuzer, ervaren de tijdslimiet als prettig en leveren betere producten en resultaten. Het 
slagingspercentage ligt boven de 80 procent. Het vierjaarsrendement van de bachelor Psychologie 
is in enkele jaren geklommen naar 62 procent  (cohort 2005), terwijl het eerder 40 procent (cohort 
2003) en 51 procent (cohort 2004) bedroeg. Uiteraard spelen meer factoren een rol, maar uit 
analyses blijkt dat snellere afronding van de bachelorthese een van de belangrijkste verklarende 
factoren voor deze verbetering is. 
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2.7 Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit stelde in oktober 2010 het VU Instellingsplan 2011-2015 (IP) vast. Dit zet, in 
aansluiting op de reeds lopende activiteiten, zwaar in op verbetering van het studierendement. Voor 
de implementatie van de ambities uit dit plan zijn programmacommissies ingericht.  Weliswaar is 
het VU rendement niet afwijkend van het landelijk gemiddelde, maar de VU vindt het lage percentage 
studenten dat binnen vier jaar de bachelor afrondt maatschappelijk niet aanvaardbaar en voor 
studenten onwenselijk. 

Het structureel verbeteren  van studiesucces is een meerjarig proces, waarvoor op een aantal 
aandachtsgebieden en op verschillende niveaus tegelijk actie moet worden ondernomen. De primaire 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de faculteiten en opleidingen. Zij kunnen immers de meest 
doeltreffende en in de context passende maatregelen treffen. Bij de uitvoering kunnen zij uiteraard 
wel rekenen op ondersteuning van het centrale niveau. Het College van Bestuur volgt de uitval- en 
rendementscijfers nauwgezet. 

Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

De universiteit wil een intensief en uitdagend studieklimaat bevorderen, met uitdagend onderwijs, 
waarbij de norm is dat iedere student elk jaar alle vakken haalt. Aanstaande studenten zullen de 
komende jaren in de studievoorlichting nadrukkelijker op deze ambitie gewezen worden. 

In de periode januari 2008 – november 2010 heeft de universiteit een aantal interne werkconferenties 
en symposia georganiseerd over verbetering van het studiesucces. Doel hiervan was faculteiten 
te ondersteunen bij het nemen van initiatieven. Ook is een algemeen referentiekader ontwikkeld, 
waarvan faculteiten gebruik kunnen maken om systematisch toe te werken naar vermindering 
van de studie-uitval in het tweede en derde bachelorjaar en verhoging van het bachelorrendement 
na vier jaar. Een aantal faculteiten met een te laag studiesucces heeft , in samenwerking met het 
Onderwijscentrum VU, concrete projecten ontwikkeld. Hierin is speciale aandacht voor groepen 
waarvan de rendementen tot nu toe sterk achterblijven, zoals studenten die in hun familie de eerste 
generatie zijn die gaat studeren. Het aantal herkansingen zal de komende jaren worden ingeperkt. 
Ook zal meer aandacht besteed gaan worden aan de studiecultuur, zoals het halen van de propedeuse 
in één jaar.

In collegejaar 2009 – 2010 is voor alle eerstejaars bachelorstudenten een taaltoets Nederlands 
verplicht gesteld. Voor studenten die dat nodig hebben, is remediërend onderwijs opgezet. 

Met ingang van studiejaar 2011 – 12 wordt het bindend studieadvies (BSA) instellingsbreed 
ingevoerd. Onderdeel van die maatregel is een intensivering en van de studentbegeleiding door 
mentoren en/of tutoren. 

Een aantal faculteiten binnen de universiteit kiest de komende jaren voor een brede opzet van 
het bacheloronderwijs volgens het Angelsaksische model. Bij dit model staat het door de student 
gekozen studiepad centraal en wordt ingespeeld op de behoefte onder studenten aan flexibiliteit 
en keuzevrijheid (binnen de vastgestelde eisen van een opleiding). Studenten kunnen zo, zonder 
studievertraging op te lopen, definitieve keuzes maken binnen de bachelorfase. Maar ook bij de 
andere opleidingen wordt het belangrijk sterk gestructureerde programma’s te bieden, waarbij een 
stijgende lijn in kennis en vaardigheden wordt verwacht. 

Tot slot wordt bij alle bacheloropleidingen van de VU, naast de vakgerichte onderdelen, een 
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‘academische kern’ ingevoerd. Dit studieonderdeel legt de basis voor de academische vaardigheden 
en bestaat onder andere uit academische verkenningen, academisch schrijven, Engelse 
taalvaardigheid, methoden en technieken, en statistiek. De academische kern is tevens van belang 
voor sociale binding; een belangrijke factor voor studiesucces.
 
Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren 

Voor de realisatie van deze ambitie worden honours-programma’s centraal gecoördineerd, zijn er 
afspraken gemaakt met de Universiteit van Amsterdam en is, eveneens samen met deze universiteit, 
het Amsterdam University College opgericht.

Best Practice 
Aan de Vrije Universiteit dompelt de faculteit de Bewegingswetenschappen de studenten al in het 
eerste jaar onder in de academische cultuur. Aan de cursus ‘Academische Verkenning’ (AV) nemen 
alle eerstejaars en pre-masterstudenten deel. Vrijwel alle onderzoekers en docenten van de faculteit 
leveren een bijdrage. Belangrijke doelen zijn studenten kennis te laten maken met een academische 
denk- en werkwijze, het eerste jaar uitdagender te maken en de samenhang in het programma te 
versterken. De cursus moet er bovendien voor zorgen dat de student na het eerste semester een 
gefundeerd antwoord kan geven op de vraag of hij bij de opleiding op zijn plaats is. Het antwoord 
op deze vraag is onder andere belangrijk in relatie tot het bindend studieadvies. Studenten 
komen zes keer bijeen in een tutorgroep waar deze vraag aan de orde komt. Ook moeten ze een 
onderzoeksvoorstel inleveren, waar de beoordeling en begeleiding van professioneel gedrag centraal 
staat.
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2.8 Tilburg University

Tilburg University heeft verscheidene maatregelen genomen om het studiesucces van de 
bachelorstudenten te verbeteren. Studenten een goede start laten maken, heeft daarbij hoge prioriteit. 
Van de maatregelen die betrekking hebben op het eerste jaar wordt verwacht ook in de volgende 
bachelorjaren de vruchten te kunnen plukken. Dat neemt niet weg dat ook veel maatregelen zijn of 
worden genomen om het studiesucces in het tweede tot en met het vierde jaar te bevorderen.

Afspraak 1: Versterken van de verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar

Het verbeteren van het studiesucces in het eerste studiejaar begint al bij het helpen van toekomstige 
studenten bij het maken van de juiste studiekeuze. Daartoe heeft de universiteit voorlichting 
ontwikkeld, die is gespecificeerd voor verschillende doelgroepen. Een voorbeeld is de zelfselectietest 
van de Tilburg Law School, die tot doel heeft dat studenten met de juiste verwachtingen aan de 
opleiding beginnen. 

Na de studiekeuze is binding met de universiteit belangrijk. Hoe sneller studenten zich thuis voelen 
en de weg weten op de campus, hoe groter de kans dat ze het eerste jaar succesvol afronden. De 
opleidingen Psychologie en Recht en Management zijn in september 2010 gestart met pilots van 
intakegesprekken aan het begin van de studie. Tevens bieden de meeste faculteiten extra begeleiding 
door student- dan wel docentmentoren.
Als wordt gesignaleerd dat studenten niet op hun plek zitten bij de gekozen studie, wordt getracht ze 
te begeleiden naar een studie die beter bij hen past. Jaarlijks wordt daartoe een aantal heroriëntatie-
workshops georganiseerd. Om eventuele doorstroming naar het hbo te faciliteren, zijn afspraken 
gemaakt met hbo-instellingen in de regio. Studenten van Tilburg University kunnen daar in het tweede 
semester van het eerste jaar beginnen. De hbo-instelling bekijkt vervolgens in hoeverre de bij de 
universiteit behaalde vakken vrijstelling opleveren, zodat de student het half jaar ’achterstand‘snel kan 
inlopen.

Met ingang van september 2011 verhoogt de universiteit de norm voor het bindend studieadvies 
(BSA) in eerste bachelorjaar naar 42 EC. In aansluiting daarop gaan faculteiten projecten uitvoeren 
om het onderwijs in met name het eerste bachelorjaar te intensiveren en zo het studierendement te 
verhogen. Het College van Bestuur heeft hiervoor in 2010 middelen beschikbaar gesteld. 

Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

In oktober 2009 verscheen de notitie ‘Waardering voor onderwijs’, die concludeerde dat de universiteit 
moet gaan werken aan een organisatiecultuur waarin onderwijs hoog wordt gewaardeerd. Vervolgens 
zijn twee werkgroepen geïnstalleerd, beide onder leiding van de Rector. De ene gaat de aanbevelingen 
uit de notitie uitwerken, de ander gaat de invoering van de verhoging van BSA-norm en de diverse 
projecten in het kader van intensivering van het onderwijs monitoren en evalueren.

Verder zijn verschillende projecten in het kader van activerend onderwijs opgezet. Het idee hierachter 
is dat het onderwijs aantrekkelijker wordt en de stof meer gaat leven als je studenten actiever bij het 
onderwijs betrekt. Op die manier verbetert ook het studierendement. Bij de Tilburg Law School en 
de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences wordt bijvoorbeeld gewerkt in kleinere groepen, 
met tussentoetsen en een tutor- en mentorsysteem. Ook zijn studievaardigheden geïncorporeerd 
in de opleiding. Bij de Tilburg School of Economics and Management wordt in september 2011 het 
Research Based Learning geïntroduceerd, te beginnen bij de opleiding Bedrijfseconomie. Dit is een 
majeure wijziging in de onderwijsbenadering van deze faculteit. 
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Verbetering van de kwaliteit van de docenten is een speerpunt voor de hele universiteit. Alle nieuw 
aangestelde docenten moeten een basiskwalificatie onderwijs (BKO) halen. Ook het vervolgtraject 
voor een seniorkwalificatie onderwijs (SKO) is in gang gezet. Een aantal docenten volgt de Leergang 
Onderwijskundig Leiderschap.

Met goed opgezette toetsen kan de studievoortgang op een meer betrouwbare manier worden 
gemeten. De Tilburg University heeft daartoe een toetsdeskundige aangesteld om docenten te trainen 
in, en te ondersteunen bij het maken van hun toetsen en tentamens. 

Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren

Universiteit Tilburg wil uit al haar studenten het beste halen. Maar studenten verschillen qua niveau, 
belangstelling, leerstijl en ambitie. De ervaring leert dat een excellente student naast het reguliere 
bachelorprogramma meer uitdaging en diepgang zoekt. Tilburg University ziet het al enige jaren als 
haar taak om deze studenten boven op het reguliere curriculum extra uitdagende programma’s aan te 
bieden.

Het nieuwe Outreaching-programma is specifiek gericht op de excellente student die in de toekomst 
een vooraanstaande positie in het (internationale) bedrijfsleven, een (internationaal opererende) 
maatschappelijke organisatie of het openbaar bestuur wil gaan vervullen. Het biedt een extra-
curriculair uitdagend en diepgaand programma. Het programma leidt studenten op tot en bereidt 
hen voor op een toppositie in de maatschappij. Zij moeten een grensoverschrijdende en -verleggende 
bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken kunnen leveren.

Het Outreaching-programma kent drie accenten:
1. Toepassing van wetenschappelijke kennis. Studenten die het programma volgen vertrekken vanuit 

hun eigen disciplinaire kennis, verbreden deze en multidisciplinaire context en weten deze kennis 
vervolgens toe te passen in concrete praktijksituaties.

2. Opdoen van internationale ervaring. De praktijksituaties bevinden zich bij voorkeur in een 
internationale context.

3. Voorbereiding op maatschappelijk participatie. De studenten werken samen in divers 
samengestelde teams aan oplossingen van (maatschappelijke) problemen op creatieve en 
innovatieve wijze. Daarbij houden ze rekening met de ethische aspecten.

Best Practice 
In het kader van het Actief Leren-beleid heeft de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences 
een systeem van GradePeer (GP) ontwikkeld: een digitaal ‘peer review’-systeem waarin studenten 
wekelijks opdrachten moeten inleveren en van elkaar nakijken. Het is in 2009 voor het eerst 
toegepast in een cursus Inleiding tot de Sociologie, die gevolgd wordt door ruim 250 studenten. 
Gedurende vijf weken maken ze in deze cursus wekelijks drie opdrachten, die ze uploaden op de 
GP-site. De ingestuurde opdrachten worden vervolgens ‘at random’ en anoniem onder de groep 
verdeeld, zodat elke student een opdracht van een medestudent ter beoordeling krijgt. Meer dan 
95% van alle ge-uploade opdrachten is daadwerkelijk beoordeeld door de studenten. Eindconclusie 
is dat het systeem leidt tot een actievere opstelling van studenten en betere verwerking van de 
leerstof. Gezien dit succes, is het systeem overgenomen in diverse andere cursussen van de Tilburg 
School of Social and Behavioral Sciences.
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2.9 Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft met ingang van het studiejaar 2006-2007 de 
onderwijsintensivering ingevoerd. Dit is een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat studenten 
actief deelnemen aan het onderwijs en de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen aca demische 
vorming. De universiteit verwacht dat studenten minimaal 35 uur per week aan hun studie besteden; 
dit streefdoel wordt inmiddels gehaald. De onderwijsintensivering is gekoppeld aan een versterking 
van de studie- en student begeleiding. Nieuwe maatregelen zijn in voorbereiding.

Afspraak 1: Versterken van de verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar

Sinds de invoering van de onder wijsintensivering hebben alle eerste jaars studenten minimaal vijftien 
contacturen per week.  Ook is voor het eerste jaar een mentoraat ingevoerd. 
Voor toekomstige studenten is de afgelopen de studievoorlichting verbeterd. Zij krijgen nu, nog 
duidelijker dan voorheen, te horen wat studies daadwerkelijk inhouden. Hierdoor zijn ze beter in staat 
een goede keuze te maken. Studenten die op hun plek zitten, zijn succesvoller met hun studie. In dit 
verband moet ook de pilot studiekeuzegesprekken worden genoemd, die in 2009 bij zes opleidingen is 
gestart. De pilot is in 2010 bij twaalf opleidingen voortgezet. In 2011-2012 wordt instellingsbreed het 
bindend studieadvies ingevoerd. Studenten die in het eerste jaar minder dan 40 EC behalen, kunnen 
zich dan niet meer herinschrijven voor dezelfde opleiding aan de Radboud Universiteit. De bestaande 
‘P-in-2-regel’, die zegt dat tentamen resultaten uit de propedeuse vervallen als de propedeuse niet in 
twee jaar is behaald, wordt met invoering van het bindend studieadvies ingetrokken. 

Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

In 2009 heeft de universiteit een samenhangend pakket aan maatregelen getroffen, gericht op het 
verder vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase. De maatregelen gericht op het eerste 
jaar zijn hierin geïncorporeerd. De onderliggende bood schap blijft dezelfde: studeren is hard werken, 
minimaal 35 uur per week gedurende de hele studie. Het pakket bevat onder meer de volgende 
maatregelen:
• Een inschrijvingsplicht voor alle cursussen. Zo mogelijk wordt studenten gevraagd een 

voorbereidende taak uit te voeren.
• Maximaal één herhaaltoets per jaar. 
• Een beperkt aantal parallelle cursussen . 
• Diagnostische toetsen voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde bij meerdere opleidingen. 
• Actieve monitoring, door de studieadviseur, van de studievoortgang van tweede- en derde jaars. 
• Gegeven het toenemende belang dat aan studiesucces wordt gehecht, beraadt het College van 

Bestuur zich, samen met de decanen van faculteiten, op aanvullende maatregelen. 

Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren

De Radboud Universiteit vindt het belangrijk dat de meest getalenteerde en gemotiveerde 
studenten de kans krijgen naast hun reguliere opleiding een extra, uitdagend programma te volgen. 
Een programma dat nauw aansluit bij hun wensen én bij de actuele ontwikkelingen binnen de 
verschillende wetenschapsgebieden en de daarbij aansluitende beroepspraktijken. Ieder jaar krijgen 
300 in potentie excellente studenten de mogelijkheid om via de Radboud Honours Academy hun 
persoonlijke ambities waar te maken.

De Radboud Honours Academy startte in september 2009. De 750 beste eerstejaars (ca. 25% van de 
populatie) ontvingen in het voorjaar een uitnodiging te solliciteren naar een van de programma’s. 
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Uiteindelijk zijn 220 in potentie werkelijk excellente studenten in september met hun – deels 
individuele – programma’s begonnen. De meesten van hen zijn inmiddels in de fase van succesvolle 
afronding van hun tweejarige programma.

In 2010 zijn ruim 250 studenten begonnen. Ook in 2011 zal weer plaats zijn voor 250 tot 300 nieuwe 
bachelorstudenten. In 2011 start de Radboud Universiteit met excellentie programma’s voor de 
masterfase. De Radboud Honours Academy verzorgt drie universiteitsbrede programma’s: Reflections 
on Science, Reflections on Professions en Beyond the Frontiers. Net als in de bachelorfase zijn 
internationalisering en externe partners kernbegrippen, naast uiteraard verdieping en verbreding. 
In de masterprogramma’s van de Radboud Honours Academy is jaarlijks plaats voor 150 excellente 
studenten.
 

Best Practice 
In navolging van het mentoraat in het eerste jaar én de bestaande praktijk bij de opleiding 
Pedagogiek, wordt nu ook bij de opleiding Psychologie een vorm van mentoraat ingevoerd voor 
tweede- en derdejaars. Speciale aandacht wordt daarbij geschonken aan de studievoortgang van 
mannelijke studenten. Ook bij de opleidingen Biologie en Biomedische wetenschappen wordt in de 
vorm van een pilot aandacht geschonken aan de studievoortgang van mannelijke studenten.
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2.10 Technische Universiteit Delft

Bij de Technische Universiteit Delft kent het vraagstuk van studiesucces een aantal specifieke 
aspecten. Zo haakt ongeveer de helft van de studenten die met hun bacheloropleiding stopt pas na 
ruim een jaar af. Daarom heeft de universiteit de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in maatregelen 
die de selecterende en verwijzende functie van de propedeuse versterken. Verder is veel aandacht 
geschonken aan de succesvolle instroom van hbo-studenten naar de universiteit en uitstroom 
van afhakers naar het hbo. Het kwaliteitsbeleid voor docenten moet eveneens bijdragen aan het 
verbeteren van het studiesucces van bachelors. In de nabije toekomst wil de TU Delft het studiesucces 
verder verhogen door universiteitsbreed onder andere blokonderwijs, compensatoir toetsen en een 
hogere norm bij het bindend studieadvies in te voeren.

Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

Om de selecterende en verwijzende functie van de propedeuse te versterken, heeft de TU Delft de 
afgelopen jaren diverse maatregelen genomen, zoals invoering van het bindend studieadvies (BSA) 
in het collegejaar 2009-2010. Er zijn nu beduidend meer studenten die tijdens of direct na het eerste 
jaar naar een andere opleiding zijn verwezen. Duidelijk minder uitval van studenten in het 2e en 3e 
studiejaar is de verwachting. Dit is gepaard gegaan met een stevige inzet op intensivering van de 
studiebegeleiding. Elementen daarvan zijn een intensieve terugkoppeling van studieresultaten naar 
de student, gerichte studievoortgangsgesprekken en ten minste drie keer per studiejaar een heldere 
studiebegeleidingsbrief naar iedere student. Hiermee maakt de universiteit, nog meer dan voorheen, 
duidelijk wat er nodig is voor het bereiken van goede studieresultaten en tracht ze  een goede 
studiehouding bij studenten te bevorderen. 

Instroom van hbo-studenten vond tot dusverre plaats via schakelprogramma’s die de studenten 
met een hbo-diploma moesten doorlopen voorafgaande aan de inschrijving voor een masterstudie. 
In intensieve samenwerking met het hbo is nu een traject van minors binnen de hbo-opleiding 
gerealiseerd, waarmee de hbo-student direct in de master kan instromen en dus geen tijd verliest. De 
TU Delft heeft met het hbo convenanten gesloten met daarin een helder doorstroomarrangement. 
Voor TU-studenten waarvoor de studie te zwaar blijkt te zijn, is de verwachting dat zij makkelijker naar 
de twee hogescholen gaan doorstromen die zich onlangs in Delft hebben gevestigd. 

De kwaliteit van docenten heeft een belangrijke plek in het project ‘Docent kwaliteit op de kaart’. In 
dit verband behalen nieuw aangestelde docenten een BKO-kwalificatie (+/- 40 per jaar), volgen senior 
docenten een intensief begeleidingstraject voor het behalen van een Seniorkwalificatie, en neemt een 
aantal docenten deel aan de Leergang Onderwijskundig Leiderschap. Daarnaast wordt systematisch 
aandacht besteed aan de inbedding van docentkwaliteit in het personeelsbeleid van de universiteit, 
is er aandacht voor ‘peer feedback’ onder docenten en is er begeleiding en coaching van docenten bij 
onderwijsvernieuwing.

Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren

Het honours-programma van de TU Delft vond vanouds plaats in de masterfase. De afgelopen jaren 
zijn ook goede ervaringen opgedaan met een excellentieprogramma in de bacherlorfase. In 2011 start 
met nieuwe excellentieprogramma’s in de masterfase. Deze programma’s maken deel uit van het 
Sirius Programma. Studenten van technische universiteiten besteden al aanmerkelijk meer tijd aan 
de studie dan op andere universiteiten en veel Delftse studenten besteden extra tijd aan bestuurlijke 
en maatschappelijke nevenactiviteiten. Daarom heeft de TU Delft de ambitie om de top 5% van de 
studenten te laten deelnemen aan de Sirius-projecten.  
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Best Practices 
Twee best practices op het gebied van onderwijsvernieuwing zijn het project studio classroom in het 
eerste jaar van de opleiding Technische Natuurkunde en de curriculumvernieuwing bij Industrieel 
Ontwerpen.

In de ‘studio classroom’ maken studenten zich gezamenlijk, onder intensieve begeleiding van 
docenten, de lesstof van het vak Elektromagnetisme eigen. Elke week maken ze een toets, die direct 
worden nagekeken. Heeft de student via de toetsen aangetoond zich de stof voldoende eigen te 
hebben gemaakt, dan volgt vrijstelling voor het standaard tentamen. Hiermee is het slaagpercentage 
van een traditioneel struikelvak flink verhoogd, met behoud van inhoudelijke kwaliteit.

De curriculumvernieuwing van Industrieel Ontwerpen omvat het afstappen van het geven van kleine 
vakken en het inrichten van het onderwijs in acht projecten van elk 7,5 EC. Traditionele deelvakken 
als mechanica, wiskunde en ontwerpen worden in de projecten geïntegreerd gegeven. Dit heeft 
geleid tot een flinke toename in behaalde studiepunten bij de eerstejaars. 
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2.11 Technische Universiteit Eindhoven

Ter verbetering van studiesucces in de bachelorfase heeft de Technische Universiteit Eindhoven 
tal van activiteiten opgezet, waarvan een flink deel zich al richt op de fase voor en direct aan het 
begin van de studie. Nadat een advisering ‘dringend studieadvies’ onvoldoende effectief bleek, 
heeft de TU/e in 2009 het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd, in combinatie met verschillende 
onderwijsvernieuwingen en ondersteuning van studenten. 

Afspraak 1: Verbeteren van het rendement in het eerste bachelorjaar 

De activiteiten van de universiteit ten behoeve van de eerste ambitie betreffen het verbeteren van de 
aansluiting tussen vwo en de universiteit en de studiekeuze van scholieren. Het Pre University College 
(PUC) heeft als taakstelling scholieren te begeleiden bij de overstap. Er zijn diverse aansluitings- en 
keuzecoachingsactiviteiten opgezet, die binnen een netwerk met circa 30 vwo-scholen plaatsvinden. 
Studenten die toch een verkeerde studiekeuze maken, worden begeleid bij het maken van een nieuwe 
keuze met behulp van intakegesprekken en studiekeuzewerkgroepen. 

In studiejaar 2010-2011 is de universiteit gestart met het project Experience Mathness. Dit is een 
combinatie van het begeleid aanleren van studievaardigheden met het oefenen met en getoetst 
worden op wiskundige basiskennis. Daarnaast hebben de meeste opleidingen een introducerend 
vak of project ontwikkeld om studenten direct een duidelijk beeld te geven van het vakgebied. In het 
collegejaar 2006-2007 is de TU/e begonnen met het geven van een ‘dringend negatief studieadvies’. 
Studenten kregen na een half jaar een voorlopig advies, indien negatief gevolgd door een gesprek. Aan 
het einde van het jaar kregen ze een niet-bindend studieadvies. Gebleken is dat deze niet-bindende 
maatregel niet effectief was. Daarom is in 2009-2010 overgegaan op het bindende studieadvies (BSA). 
Studenten met minder dan 30 EC mogen zich niet herinschrijven voor het tweede jaar van de studie. 

Afspraak 2: De studie-uitval in bachelor-2 en -3 halveren
en 
Afspraak 3: Meer studenten in vier jaar de bachelor laten afronden

Om studie-uitval in de tweede helft van de bachelorfase te verminderen wordt studenten, naast de 
training studievaardigheden en het BSA, een intensieve begeleiding aangeboden voor herkansingen 
van moeilijke vakken. Na drie keer zakken voor een vak, krijgt een student een gesprek met een 
docent of een studieadviseur. Deze begeleiding is niet vrijblijvend. Ook is in 2009 een professional 
coachingproject gestart, als extra stimulans en begeleiding van studenten na het eerste jaar. 

Vanaf het studiejaar 2012-2013 gaat de universiteit een harde knip invoeren. Een student wordt dan 
pas toegelaten tot de masteropleiding als de BSc volledig is afgerond. Dit versnelt het afronden van de 
bachelorstudie. Daarnaast zijn faculteiten continu bezig met het aanbrengen van verbeteringen in het 
studieprogramma om de studeerbaarheid te bevorderen.
  
Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren

De TU/e heeft sinds 2006 een excellentieprogramma. Het verbredende Honours Horizon-programma 
bereikt 1 à 2 procent van de studenten; een percentage dat groeit. Daarnaast is in 2008 het Honours 
Star-programma gestart.  Dit is een uitbereiding van het excellentieprogramma en geeft studenten 
de gelegenheid om de zich te verdiepen binnen de eigen opleiding. Naast het honours-programma 
biedt de universiteit certificaatprogramma’s voor onder andere management, duurzaamheid en 
ondernemerschap, die studenten naast hun opleiding kunnen volgen.
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Best Practice 
De TU/e is in studiejaar 2009-2010 gestart met de invoering van het bindend studieadvies (BSA). 
Deze invoering is succesvol verlopen. Een voorlopige evaluatie wijst uit dat het BSA ertoe heeft 
geleid dat studenten die onder de norm presteren in een vroeger stadium ervoor kiezen naar een 
andere opleiding over te stappen. Dit betreft in vrijwel alle gevallen een andere wo€ of hbo€studie. 
Hiermee is het belangrijkste doel van het bindend studieadvies, namelijk het versterken van de 
verwijzende functie van het propedeusejaar, bereikt. De invoering van het BSA lijkt vooralsnog niet 
geleid te hebben tot een toename van het aantal studenten dat aan het eind van het propedeusejaar 
meer dan 30 EC aan studiepunten heeft gehaald. Wel is het gemiddelde aantal studiepunten van de 
herinschrijvers in het tweede jaar gestegen van 45,8 naar 50,0 EC. En het aandeel nominaal of bijna 
nominaal studerende propedeusestudenten (≥ 50 EC) is gestegen van 33,4% naar 36,2%. Deze 
stijging is niet strikt statistisch significant, maar de moeite waard om in de gaten te houden.
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2.12 Universiteit Twente

De Universiteit Twente heeft sinds 2006 een breed scala aan maatregelen getroffen om het rendement 
en de studiesnelheid van bachelors te verbeteren. Daarover is jaarlijks gerapporteerd, van 2006-
2010 naar het Platform Bèta Techniek (www.platformbetatechniek.nl) en vanaf 2010 naar de VSNU.  
Hoopgevend is dat het Platform Bèta Techniek in zijn eindbeoordeling van de UT (november 2010) 
concludeerde dat studierendement en studiesnelheid aan de universiteit weliswaar achterblijven bij de 
doelstellingen maar dat dit niet te wijten is aan blinde vlekken of het onvoldoende actief aansturen op 
deze doelen. Het beleid van de universiteit is voor de studies techniek gelijk aan dat voor de andere 
studies. 

Afspraak 1: Versterken van verwijzende en bindende functie van het eerste bachelorjaar

De UT werkt de laatste jaren actief aan intensivering van de studiebegeleiding om de oriëntatie op de 
studie, de studiekeuze en het studiegedrag te verbeteren. Blokkerende elementen in de opleidingen 
worden weggenomen en de aansluiting vwo-wo wordt verbeterd. Bovendien is de UT met een grote 
vernieuwingsoperatie van het bacheloraanbod bezig, waarbij gestreefd wordt naar een kleiner aantal, 
maar bredere bacheloropleidingen. Als dit is doorgevoerd, kunnen studenten tijdens het hele eerste 
jaar, zonder studievertraging, binnen een groep van bachelorprogramma’s de gewenste opleiding 
kiezen. 

Afspraak 2: Halveren studie-uitval in bachelor-2 en 3

De Onderwijs- en examenregeling van de UT voorziet sinds 2010 in een studieplanning waarover 
afspraken worden gemaakt tussen opleiding en student. Verder is de universiteit bezig met de 
ontwikkeling van een driestromenland binnen alle bachelor- en masteropleidingen. Dit betekent 
dat elke student zich kan specialiseren in één van de 3 O’s: onderzoeken, ontwerpen, organiseren. 
Deze individuele keuzemogelijkheid zal leiden tot een hogere motivatie van studenten en zal uitval 
of studievertraging tegengaan. Ook voorziet de Onderwijs- en examenregeling sinds 2010 in een 
studieplanning waarover afspraken worden gemaakt tussen opleiding en student. 

Afspraak 3: Meer studenten in vier jaar de bachelor laten afronden

De universiteit verscherpt tal van regels die het afronden van de bachelorstudie in vier jaar 
bevorderen. Er is een pilot gestart met bindende studieadvisering, de Onderwijs- en examenregeling 
heeft een nieuwe opzet gekregen, het aantal herkansingen is verminderd, er vinden meer tussentijdse 
toetsen plaats en er vinden voorbereidingen plaats op een harde knip. Ook wordt er beter technisch 
gefaciliteerd en gemonitord door de invoering van nieuwe systemen (OSIRIS, Blackboard). Een 
initiatief van een hele andere orde is het Psychotherapiecentrum, dat is gestart op 1 januari 2009. Dit 
centrum heeft een bewezen positief op de studiesnelheid en het rendement van studenten met een 
problematiek waarvoor de kortstondige hulpverlening van de studentpsychologen niet toereikend is en 
voor wie de lange wachttijd bij de Riaggs vrijwel altijd tot studie-uitval leidt.

Afspraak 4: 10% van de studenten meer dan het standaard programma laten studeren

De Universiteit Twente zet in op uitbreiding van uitdagend onderwijsaanbod aan excellente 
bachelorstudenten, zoals het Honours Programme en de Excellence Stream. Er wordt bovendien 
gewerkt aan de opbouw van een University College, gericht op science & engineering, dat de UT in 
2012 hoopt te starten. 
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Best Practice 
Projectonderwijs, ofwel Project-Led Education (PLE), is een belangrijk aspect van het 
onderwijsconcept van de opleiding werktuigbouwkunde . Studenten krijgen hierin complexe 
opdrachten voorgeschoteld die ze in een projectgroep moeten uitvoeren. Daarvoor zijn ze bijna 
fulltime aanwezig op de faculteit. De docenten leggen de lat hoog.  
Om het onderwijs dynamisch te houden, worden elk jaar nieuwe onderwerpen gekozen. Ook 
wordt geprobeerd om de colleges goed aan te laten sluiten bij het project, zodat de studenten  al 
over bepaalde zaken hebben nagedacht en een ‘leerbehoefte’ hebben. Er is veel aandacht voor 
begripsvorming en technische diepgang. Daarnaast worden gastcolleges gegeven over niet-
specifieke onderwerpen voor werktuigbouwkunde (de probleemcontext) of gericht op algemene 
professionele competenties. Het zogenaamde ‘ingenieuren’ is een kenmerkende activiteit die in 
het projectonderwijs vorm krijgt. ‘Ingenieuren’ zit ook in de ontwikkelingslijnen (presenteren, 
rapporteren, samenwerken, je rol bepalen en kiezen in de projectgroep, en plannen). Gedurende de 
bachelor nemen de projecten toe in lengte en complexiteit. 
Het rendement van de opleiding werktuigbouwkunde na vier jaar ligt duidelijk hoger dan bij 
opleidingen werktuigbouwkunde op de andere universiteiten. Het gebruikte onderwijsconcept 
maakt het onderwijs veel transparanter, wat motiverend is voor studenten. De opleiding ontvangt 
regelmatig (internationale) gasten, omdat werktuigbouwkunde een standaard heeft gesteld en een 
voorbeeld is voor vergelijkbare opleidingen.
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2.13 Wageningen University

Wageningen University heeft de afgelopen jaren aan drie projecten gewerkt die direct of indirect zijn 
gericht op verbetering van het studiesucces in de hele bachelorfase: het project Towards flexibility, het 
project Studiesucces en de invoering van de harde knip. 

Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

Het project Towards flexibility beoogt een omvangrijke reorganisatie van alle bacheloropleidingen. 
Het is gericht op verbetering van de flexibiliteit van de opleidingen, de planning van studietrajecten 
en de uitwisseling tussen Wageningen University en andere universiteiten. Het project omvat de 
introductie van een major-minor-model in alle opleidingen, het ontwikkelen van vijftig minoren, 
naast de mogelijkheid van volledig vrije keuze, en aanpassing van de roostering van vijf naar zes 
perioden, waardoor ook uitwisseling met semester-universiteiten gemakkelijker wordt. Voor alle 
bacheloropleidingen heeft deze ontwikkeling geleid tot een herbezinning op de leeruitkomsten en de 
opbouw van het programma. In september 2010 is de eerste groep studenten begonnen in de nieuwe 
programma’s. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Een sterk toenemend aantal studenten maakt 
veelvuldig gebruik van de voorgeprogrammeerde minoren in de vrije keuze. 

Het project studiesucces heeft drie verschillende onderdelen: professionalisering van de 
studieadviseurs, onderzoek naar de oorzaken van studievertraging en een focus Group Study 
Succes die maatregelen voorstelt en uitwerkt. Het onderzoek is een pilotstudie bij vier opleidingen 
waarin alle beschikbare gegevens van studenten zijn gecombineerd, bijvoorbeeld de cijferregistratie, 
aanmeldingen voor examens, gesprekken met studie-adviseurs, extra-curriculaire activiteiten en 
dergelijke. Op basis hiervan is bepaald wat de belangrijkste factoren zijn voor studievertraging in 
de desbetreffende opleiding. Een van de belangrijkste bevindingen over alle opleidingen heen is dat 
studenten vanaf het eerste moment actief moeten studeren. In het begin opgelopen vertraging halen 
ze in de praktijk later niet meer in. Een andere bevinding is dat studenten zelf vaak een betere indruk 
hebben van de voortgang van hun studie dan de werkelijkheid is. Ook dit gegeven levert uiteraard 
aangrijpingspunten op voor verbetering van het rendement. Een heel eenvoudige ingreep was de 
waarschuwing: ‘nog niet aangemeld voor de vakken in je volgende periode’ aan de eerstejaars die 
achterbleven op schema. Dat leidde tot een toename van het aantal tijdige aanmeldingen en deelname 
aan vakken volgens het normale studieschema. 
Vervolgens zijn in de vier pilot-opleidingen ook opleidingsspecifieke oorzaken voor vertraging 
achterhaald, die door programmering, verandering van werkvormen of andere maatregelen kunnen 
worden aangepakt. Het pilot-onderzoek wordt nu uitgebreid naar alle opleidingen. Tegelijkertijd wordt 
de mogelijkheid onderzocht om de gegevensverzameling die in het onderzoek is gedaan, tot een 
vereenvoudigd, terugkerend instrument te maken. 
De focus Group Study Succes is tevens bezig met het herkansingsbeleid en met training op het 
gebied van studievaardigheden. Het project studiesucces wordt ondersteund door de WU Sprint 
Expert Review Commissie. Dit is een commissie van het Platform Bèta Techniek, die in het kader van 
het Sprint Programma voor elke universiteit is samengesteld. De Expert Commissie boog zich samen 
met Wageningen University over een aantal innovatievragen, waaronder studiesucces. Een van de 
adviezen was een om een grondige analyse van studie-uitval en vertraging te maken. 

Het derde project is gericht op de invoering van de harde knip in september 2013. Eind 2010 zijn de 
voorstellen voor de invoering goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De invoering van de harde knip 
is een van de speerpunten van het project ‘professionalisering studieadviseurs’, dat inmiddels het 
eerste jaar achter de rug heeft.
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Best practice
In het eerste jaar van sommige Wageningse opleidingen zijn de vakken wiskunde en statistiek een 
belangrijk struikelblok. In de meeste gevallen gaat het om twee afzonderlijke vakken van elk zes 
credits, die voor alle studenten hetzelfde zijn. Uit nader onderzoek bleek dat de problemen niet 
voor alle studenten hetzelfde zijn: er is een groep die veel moeite heeft met statistiek, maar weinig 
met differentiëren en integreren, en een groep die juist weinig problemen heeft met statistiek, maar 
enorm zijn best moet doen voor differentiëren en integreren. Daarom is nu gekozen voor een traject 
waarbij de ene groep studenten zes credits statistiek heeft en drie credits wiskunde en de andere 
groep drie credits statistiek en zes credits wiskunde. Dit werkt heel goed en brengt beide groepen 
studenten in beide vakken op hetzelfde niveau. 
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2.14 Open Universiteit

De Open Universiteit heeft, in vergelijking met andere universiteiten, een duidelijk afwijkende 
studentenpopulatie. Dit heeft te maken met het onderwijssysteem (afstandsonderwijs in deeltijd en in 
modulevorm), de doelgroep (studenten die hun studie combineren met andere activiteiten, zoals werk 
en zorgtaken) en het gegeven dat voor een studie aan de Open Universiteit geen instroomeisen voor 
wat betreft opleiding verbonden zijn.
Bovenstaande maakt de rendementscijfers van de Open Universiteit lastig vergelijkbaar met die 
van andere universiteiten. Als het echter gaat om studiesucces en rendementsverbetering is de 
Open Universiteit even ambitieus. Modulaire inschrijving betekent dat iedere keer de student zijn 
inschrijving moet herbevestigen; dat maakt de kans op uitstroom hoger. Het is de uitdaging van de 
om studenten te behouden en hen te blijven stimuleren om een opleiding (of een deel daarvan) af te 
ronden. Studenten stimuleren meer te doen dan het standaard programma hoort niet bij de rol van de 
Open Universiteit.

Afspraken 1 tm 3: Vergroten van het studiesucces in de hele bachelorfase

Activiteiten in het kader van Studiesucces zijn geplaatst binnen twee programma’s: het 
Instellingsbreed programma Onderwijs (IPO) en Student meer centraal (SMC).

IPO, gestart in 2007, is inmiddels in de tweede fase beland. In dit programma wordt een aantal 
centrale voorzieningen gecreëerd met als doel de instelling een leidende positie te geven als het 
gaat om kwalitatief hoogstaand, flexibel, open, gedigitaliseerd (webgestuurd) afstandsonderwijs. 
Studiesucces wordt positief beïnvloed door IPO-projecten als het inrichten van een centrale 
Elektronische leeromgeving (ELO), gebruik van multimedia, kwaliteitszorg, docentondersteuning, 
stroomlijning van didactische modellen en computergebaseerd toetsen. 

Waar IPO op een indirecte wijze bijdraagt aan studiesucces, is het programma de Student Meer 
Centraal van directe invloed. Het is een programma om de binding met studenten te vergroten. 
Hiermee worden studiesucces en doorstroomcijfers positief beïnvloed. Belangrijke topics die nu 
binnen SMC prioriteit krijgen zijn onder andere:
• Communicatie student–docent: de Open Universiteit stimuleert klantvriendelijk en duidelijk 

gedrag in de communicatie van docenten naar studenten en van medewerkers naar medewerkers. 
Dat moet studenten meer tevreden maken over de bereikbaarheid van docenten en bevorderen 
dat contactmomenten voldoen aan de verwachtingen.

• Intake: de universiteit ontwikkelt een intake-instrument dat enerzijds achterhaalt wie de student 
is, wat zijn/haar beginsituatie is, wat het einddoel van de student is en welke dynamiek in termen 
van ondersteuning en begeleiding wenselijk is en anderzijds door de betreffende faculteiten / 
docenten op een efficiënte én effectieve manier is in te zetten om samen met de student een 
gezamenlijk studiedoel vast te stellen, inclusief een gepersonaliseerde weg ernaartoe. Dit vormt 
ook input voor het bachelormentoraat.

• Struikelvakken: het identificeren van die vakken die de doorstroom van studenten belemmeren en 
vervolgens bezien welke maatregelen genomen kunnen worden om de doorstroom te bevorderen. 
Een van de mogelijke oplossingen bij struikelvakken is het kiezen van een andere wijze van 
studiebegeleiding of tentamenvoorbereiding.

• Studentdossier: het bij elkaar brengen van een groot aantal gegevens van de student in een 
elektronisch studentendossier. In zekere zin maakt dit onderdeel uit van het bachelormentoraat. 
Door studenten beter te leren kennen, kan de Open Universiteit inspelen op de wensen 
van specifieke studenten. Het gaat hierbij om persoonlijke gegevens, inschrijvingshistorie, 
studiegedrag, studievordering, studieplanning/studieadvies en contacthistorie.
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• Studiecoach: dit is een website met tips en suggesties over diverse onderwerpen, om kwaliteiten 
en vaardigheden van studenten te verbeteren en actief te leren studeren. Een greep uit de topics 
binnen Studiecoach: motivatie, mindmappen, presenteren, tentamen doen, faalangst, het vinden 
van wetenschappelijke informatie. 

Best practice
Waar de student van de Open Universiteit zich aangetrokken voelt door de vele vrijheidsgraden 
van dit onderwijs, zit in deze vrijheid ook een grote valkuil. Nieuwe studenten moeten zich het ‘in 
vrijheid’ zelfstandig studeren eigen maken. Zelfstudie op afstand vraagt veel discipline en kan alleen 
door een goede en efficiënte ondersteuning. Binding met de instelling en met de faculteit stimuleert 
studieresultaten. Het vraagt van de instelling een pro-actieve houding als het gaat om het contact 
met de student. Het bachelormentoraat is inmiddels organisatiebreed ingevoerd. Het wordt per 
faculteit anders ingevuld. Het mentoraat bevordert dat studenten met meer succes studeren, meer 
binding voelen met de instelling en daardoor doorgaan op hun studiepad. Via het mentoraat worden 
dreigende studieproblemen eerder onderkend en actief bijgestuurd. Dit alles leidt tot een zichtbare 
en persoonlijke Open Universiteit.
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2.15 VSNU Vereniging van Universiteiten

Toen de universiteiten het verbeteren van het studiesucces in de bachelorfase medio 2007 als prioriteit 
benoemden, heeft de VSNU een programma Studiesucces ontwikkeld en in uitvoering genomen. 
Vanuit dit programma zijn sinds juni 2007 verschillende activiteiten ondernomen om de kennis van 
specifieke onderwerpen binnen het thema studiesucces te vergroten en goede voorbeelden tussen 
universiteiten uit te wisselen, met name conferenties, netwerktafels en themadagen. Deze werden 
bezocht door in totaal ruim 1500 docenten, beleidsmedewerkers, studenten, opleidingsdirecteuren en 
bestuurders. 
Daarnaast heeft de VSNU in de periode augustus 2007 tot juni 2009 het concept van een ‘hoger 
onderwijsacademie’ verkend. Een hoger onderwijsacademie zou de kwaliteit van het onderwijs kunnen 
versterken en zorgen voor meer aandacht en waardering voor de onderwijstaak van universiteiten. De 
verkenning heeft geleid tot het advies ‘Naar sectorale samenwerking in het onderwijs’, dat pleit voor 
disciplinaire netwerken, praktijkgericht onderzoek naar hoger onderwijs en onderwijshoogleraren. Op 
dit moment is de eerste pilot ’Innovatiecentra Academisch Bètaonderwijs (ICAB’) – met steun van het 
ministerie van OCW - van start gegaan.
Ten slotte worden vanuit de VSNU de ambities en streefwaarden van de universiteiten in relatie tot 
studiesucces gemonitord. De resultaten daarvan staan in hoofdstuk 3 en 4. 

Conferenties

De conferenties Studiesucces waren bedoeld om de grote lijnen voor de gezamenlijke inspanningen 
van de universiteiten uit te zetten, de uitdagingen scherp te krijgen, thema’s uit te diepen, discussies 
te voeren, elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Er zijn zeven conferenties georganiseerd: 

1.  ‘Conferentie Studiesucces’ in augustus 2007. Op deze tweedaagse conferentie werden vier 
subthema’s binnen studiesucces gedefinieerd:

  • de lat hoger leggen;
  • aansluiting vo-wo;
  • academische binding;
  • differentiatie. 
2.  ‘Docentkwaliteit. De basis op orde’ in januari 2008. Op deze conferentie ondertekenden de 

Rectores Magnifici de overeenkomst ‘Wederzijdse erkenning basiskwalificatie onderwijs’. 
3.  ‘De kunst van het Veranderen’ in december 2008. Dit was een tweedaagse conferentie over de 

vraag hoe je de hogeronderwijspraktijk kunt veranderen en verbeteren.
4.  ‘Talent voor de Toekomst’ in augustus 2009. Dit was een tweedaagse conferentie over 

‘undergraduate research’ als uitdagende onderwijsvorm waarin onderwijs en onderzoek 
samengaan. 

5.  ‘Conferentie Studiesucces’ in maart 2010 in samenwerking met het ministerie van OCW en de 
HBO-Raad. Op deze conferentie stond de stand van zaken van het studiesucces in het hoger 
onderwijs centraal. 

6.  ‘International Student Study Success Conference’ in oktober 2010. Deze richtte zich 
op internationale studenten en hun beleving van studiesucces in het Nederlandse 
hogeronderwijssysteem. 

7.  ‘Student Research Conference 2010’. Dit was een tweedaagse conferentie waarbij zestig 
geselecteerde bacheloronderzoeken werden gepresenteerd door studenten. In aansluiting hierop 
werd een aantal onderwijskundige workshops gehouden over leren onderzoeken. 
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Themadagen 

Op de themadagen Studiesucces lieten de universiteiten elkaar zien met welke projecten en 
initiatieven zij proberen om het studiesucces van hun studenten te verbeteren. 
De VSNU organiseerde samen met de universiteiten in totaal zes themadagen:
• vier dagen in juni 2007, waar in totaal circa 120 initiatieven werden gepresenteerd. Al deze ‘good 

practices’ zijn op de website studiesucces gepubliceerd;
• twee dagen in oktober 2008. Eén over ‘differentiatie en het hoger leggen van de lat’ en de andere 

over ‘aansluiting vwo–wo en het eerste bachelorjaar’. 

Netwerktafels en seminars

Tijdens de netwerktafels en seminars is in relatief kleine groepen dieper ingegaan op een specifiek 
thema. In de afgelopen jaren zijn de volgende van dit soort bijeenkomsten georganiseerd:
• twee netwerktafels in mei 2008 over ‘duurzame aansluiting vwo–wo’ en ‘academische binding’; 
• een seminar ‘Onderwijskundig Leiderschap’ in september 2009, over ontwikkelingen rondom 

onderwijskundig leiderschap en de seniorkwalificaties onderwijs;
• een ‘Executive Seminar Studiesucces’. In december 2010 werd de vraag behandeld hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat studiesucces op de agenda van universiteiten, faculteiten en opleidingen blijft. 

Best practice
In 2010 organiseerde de VSNU, in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Roosevelt 
Academy, de allereerste Student Research Conference (SRC). Dit gebeurde aan de Universiteit 
Leiden. De SRC zet bacheloronderzoek in de spotlight. Het wordt een jaarlijks terugkerende 
wetenschappelijke conferentie met als doel onderzoek van bachelorstudenten breder zichtbaar te 
maken. Opzet van de bijeenkomst is als volgt: bachelorstudenten dienen hun onderzoek in bij een 
commissie van wetenschappelijke experts die de beste onderzoeken selecteert. Deze studenten 
krijgen de unieke kans hun onderzoek aan een breed publiek te presenteren. Verder zijn er tijdens 
de plenaire sessies met bekende wetenschappers en gelegenheid tot discussie. De SRC haakt 
in op tal van voor de VSNU relevante onderwerpen: verwevenheid van onderwijs en onderzoek, 
internationalisering, academische vorming en, niet te vergeten, studiesucces. 
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HOOfDSTUk 3

3. Landelijke resultaten1

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de inspanningen van de Nederlandse universiteiten op 
het gebied van studiesucces. Na algemene cijfers over de bachelorfase in Nederland, worden de 
landelijke resultaten uiteengezet aan de hand van de vier ambities uit de meerjarenafspraak. Daarbij 
wordt ook een vergelijking tussen de universiteiten gemaakt. 

Naast cijfermateriaal en grafieken bevat dit hoofdstuk kwantitatieve informatie die beschikbaar is 
dankzij vele onderzoeken naar studiesucces door universiteiten en in opdracht van OCW, VSNU of 
Onderwijsraad. De kaders met deze informatie beogen niet een compleet overzicht van de honderden 
uitgevoerde onderzoeken te bieden, maar vooral een aantal markante resultaten te presenteren. Wat 
zijn de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle studie? Welke factoren laten studenten sneller 
studeren? Hoe kan diepte leren worden beïnvloed? Is studiesucces voorspelbaar? 
 

3.1 Algemene cijfers 

Bachelorinformatie
Om de resultaten op het gebied van studiesucces te kunnen beoordelen, geven we eerst enkele 
algemene gegevens over bachelorstudies aan de Nederlandse universiteiten.  

 2005 2006 2007 2008

Instroom eerstejaars wo2  

- in bacheloropleidingen 34.223  34.830  36.281  38.607
- in ongedeelde opleidingen 1.595  1.014  771 251

Ingeschreven studenten3    

- in bacheloropleidingen 124.799  133.813  139.426  145.629
- in ongedeelde opleidingen 50.933  31.106  18.665  12.848

Diploma’s    

bachelor en ongedeeld 36.080 33.824 29.434 28.902
Aantal bacheloropleidingen (2007) 424 426 432 432
    

Bron: 1cHO, aggregaatbestanden VSNU/CBS

1)  Vanaf hier ontbreken de cijfers van de Open Universiteit (OU). De OU heeft een open onderwijssysteem waardoor een vergelijking met 

de resultaten van andere instellingen niet mogelijk is.

2) Selectie: indicatie actief op peildatum = 1 en 3; eerstejaars wo= ja, soort inschrijving ho= hoofdinschrijving.

3) Selectie: Soort inschrijving ho= hoofdinschrijvingen.
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Standaardselectie Meerjarenafspraken
De monitoring van de meerjarenafspraak Studiesucces richt zich op de zogenaamde 
‘standaardselectie’ uit het EOI-cohortbestand. Dat zijn studenten die kersvers van het vwo afkomen 
en in jaar x voor het eerst deelnemen aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs, waarvan 
de inschrijving actief is op 1 oktober van dat jaar, en die zich voor één opleiding hebben aangemeld 
(zie ook bijlage 1). De volgende tabel geeft een overzicht van de omvang van de standaardselecties 
(cohorten) uit de jaren 2005 tot en met 2008.

Standaardselectie meerjarenafspraak 2005 2006 2007 2008

Aantal studenten standaardselectie 21.263 22.408 23.314 25.359
Als % van totale eerstejaars bachelorinstroom 59% 63% 65% 71%

Bron: 1cHO, cohortbestanden VSNU/CBS

3.2  Afspraak 1:  Versterken van de verwijzende en bindende functie van het 
eerste bachelorjaar 

Algemeen
Om te kunnen beoordelen of universiteiten erin zijn geslaagd de verwijzende en bindende functie 
van het eerste bachelorjaar te verbeteren, is gekeken naar de studiekeuze na het eerste jaar van de 
studenten uit de vier cohorten. 

Status na 1 jaar, cohort  2005, 2006, 2007, 2008

 Doorstroom naar zelfde wo-opleiding Ingeschreven voor andere wo-opleiding

 Naar het hbo Niet ingeschreven in het HO

De meest relevante cohort voor de monitoring is het cohort 2008, omdat de eerste maatregelen in 
het kader van de meerjarenafspraak werden genomen toen zij aan de universiteit begonnen. In totaal 
bestaat dit cohort uit 25.360 studenten. Ten opzichte van de voorgaande cohorten (2005 tm 2007) is 
in 2008 nog weinig in de doorstroming na het eerste jaar veranderd. Na een jaar ontstond de volgende 
situatie:
• 75 procent van de studenten schreef zich opnieuw in voor dezelfde opleiding;
•  15 procent koos voor een andere wo- opleiding (7,4% binnen de eigen universiteit, 7,3% bij een 

andere universiteit);
• 7 procent stapte over naar het hbo;
• 3 procent schreef zich niet opnieuw in bij een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs. 

Doorstroom binnen dezelfde opleiding
Het percentage studenten dat na een jaar doorstroomt binnen dezelfde opleiding, verschilt per 
universiteit. Universiteit Twente en Wageningen University scoren hierop het hoogst.

cohort 2005 cohort 2006 cohort 2007 cohort 2008 
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% doorstroom zelfde opleiding

 Instroomcohort 2005 Instroomcohort 2006

 Instroomcohort 2007 Instroomcohort 2008

Omzwaai naar een andere opleiding
Onderstaande grafiek laat zien hoeveel studenten kiezen voor een andere opleiding dan de opleiding 
waarmee ze waren gestart. Gemiddeld ligt het switchgedrag van de instromers rond de 6 procent. 
Opvallend laag is het switchgedrag bij de meer specialistische universiteiten (TUD, TUE, UT, WU).

% andere opleiding binnen universiteit

 Instroomcohort 2005 Instroomcohort 2006

 Instroomcohort 2007 Instroomcohort 2008

Bij deze grafiek hoort wel een opmerking. Studenten die starten bij een bepaalde opleiding en na 1 
jaar inschrijven bij een andere opleiding, lopen niet per definitie een studievertraging op. In brede 
bachelor-opleidingen kunnen studenten zonder verlies van studiepunten doorstromen naar het 
tweede jaar van een andere studie. 

Omzwaai naar een opleiding bij een andere universiteit
Landelijk kiest gemiddeld 7 procent van de studenten na een jaar studie voor een opleiding aan 
een andere universiteit. Op basis van de registratie is niet duidelijk of het om een ‘gedwongen’ 
omzwaai gaat als gevolg van een negatief studieadvies of een eigen keuze. Aangenomen wordt dat 
het studieadvies een klein deel van de omzwaai betreft: veelal wordt een BSA afgegeven gedurende 
het tweede studiejaar. Randstedelijke universiteiten hebben gemiddeld meer omzwaaiers dan 
universiteiten elders in het land.
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% andere opleiding bij andere universiteit

 Instroomcohort 2005 Instroomcohort 2006

 Instroomcohort 2007 Instroomcohort 2008

Omzwaai naar het hbo
Na 1 jaar studie in aan een universiteit kiest een deel van de studenten alsnog voor een opleiding in 
het hbo. Hierin lijkt een lichte daling te zijn ingezet.

% naar het hbo 

 Instroomcohort 2005 Instroomcohort 2006

 Instroomcohort 2007 Instroomcohort 2008

Gestopt in het ho
Een klein percentage studenten kiest ervoor na een jaar te stoppen met studeren. Het is mogelijk 
dat deze studenten toch verder studeren bij een een particuliere opleiding of in het buitenland. 
Een student die in het buitenland studeert of bij een niet-bekostigde universiteit wordt echter in de 
brondata niet waargenomen.

% niet ingeschreven in het ho 

 Instroomcohort 2005 Instroomcohort 2006

 Instroomcohort 2007 Instroomcohort 2008
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Onderzoek naar aanmelding, selectie en studietempo wijst uit:

Aanmelding 
• Het moment van aanmelding voor een studie hangt samen met uitval in het eerste jaar. 
• Van de studenten die zich betrekkelijk laat aanmelden (augustus en september) valt een groot deel 

in het eerste jaar uit.
• Mannelijke studenten beginnen later na te denken over hun studiekeuze dan vrouwelijke studenten. 

(Bronnen: Warps, J., Hogeling, L., Pass, J. & Brukx, D. (2009). Studiekeuze en studiesucces: Een selectie van gegevens uit de 

Startmonitor over studiekeuze, studie--uitval en studiesucces in het hoger onderwijs. ResearchNed, Nijmegen, in opdracht van 

SURF-Studiekeuze123. 

Warps, J., Muskens, M., Pass, J. & Thomassen, M. (2010). Vervroeging aanmelding. Onderzoek in opdracht van het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. ResearchNed, Nijmegen. 

Selectie
Één van de beste voorspellers van studiesucces is het cijfergemiddelde op eindexamenniveau.

(Bron: koning, B. de & Loyens, S. (2010). Tussenrapportage. Generation Psy: Student Kenmerken en Studiesucces. Erasmus 

Universiteit Rotterdam: Instituut voor Psychologie)

Studietempo
• Voor het studietempo is het eerste bachelorjaar belangrijk, want geringe voortgang in het eerste jaar 

verkleint de kans op het afronden van de studie. 
• Het bindend studieadvies bevordert het studiesucces met een hoger eerstejaars rendement en een 

toename in het studietempo. 

(Bron: Scheepers, A. W. A. & Duijndam, f. J. (2009). Bindend Studie Advies. HO Management, 5, pp. 17-19.) 

3.3 Afspraak 2: De studie-uitval in bachelor-2 en 3 halveren

Studie-uitval en studieswitch na het eerste jaar zijn niet per se problematisch. Het eerste jaar mag, 
volgens de meerjarenafspraak, worden beschouwd als een jaar waarin de universiteit studenten 
beoordeelt en mogelijk verwijst naar een andere opleiding. Niet gewenst is dat studenten na het 
tweede of zelfs het derde jaar van studie alsnog van opleiding veranderen of stoppen met een studie 
in het wo In welke mate dit laatste toch gebeurt, is onderzocht voor de cohorten 2005 en 2006. De 
andere twee cohorten hadden in 2009 het derde jaar nog niet bereikt.

Cohort 2005
Na 2 jaar stopte 8,7 procent van de studenten met de opleiding waarvoor men in het eerste en tweede 
jaar stond ingeschreven. Een deel van deze omzwaai heeft te maken met het afgeven van een negatief 
bindend studieadvies tijdens het tweede studiejaar. 
Na 3 jaar had 11,7% van de studenten een omzwaai gemaakt. Uit de achterliggende cijfers blijkt 
dat het grootste deel van deze studenten was overgestapt naar een andere opleiding binnen het 
wo (5,6%). De rest was naar het het hbo gegaan  (3,5%) of was (tijdelijk) vertrokken uit het hoger 
onderwijs (2,6%).
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Studieswitch en studieuitval na 2 jaar studie en na 3 jaar studie 
cohort 2005

 Switch en uitval na 2 jaar Switch en uitval na 3 jaar

Cohort 2006 
Na 2 jaar studie was 7,7 procent van de studenten uit het cohort 2006 gestopt met de opleiding 
waarvoor ze in het eerste en tweede jaar stonden ingeschreven. Zoals eerder vermeld, heeft een deel 
van deze omzwaai te maken met het bindend studieadvies in het tweede jaar.
Na 3 jaar studeren was 10 procent van de studenten uitgevallen of geswitcht. Dit is een daling ten 
opzichte van het cohort 2005. Het grootste deel van de groep studenten uit 2006 had voor een andere 
opleiding binnen het wo gekozen (5,3%). Een kleiner deel (3%) was geswitcht naar een hbo-opleiding. 
Slechts 1,8 procent had besloten om zich (tijdelijk) uit te schrijven uit het Nederlandse hoger 
onderwijs. 

Studieswitch en studieuitval na 2 jaar studie en na 3 jaar studie 
cohort 2006

 Switch en uitval na 2 jaar Switch en uitval na 3 jaar

3.4 Afspraak 3: Meer studenten in vier jaar de bachelor laten afronden

Het bachelorrendement wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde bachelordiploma’s na vier 
jaar wo-onderwijs. Hiervoor wordt de groep studenten genomen die na één jaar studie besloot zich 
opnieuw in te schrijven voor het wo-onderwijs. Het potentieel geeft het aantal studenten aan dat in 
een wo-opleiding ingeschreven staat, maar dat na vier jaar studie het bachelordiploma nog niet had 
behaald. 

De cijfers zijn gechargeerd vanwege het ontbreken van de zogenaamde harde knip: studenten die 
hun bachelordiploma nog niet hadden gehaald, maar wel al zijn doorgestroomd naar het master-
onderwijs, worden bij het bepalen van het bachelorrendement niet meegeteld. De harde knip wordt 
met ingang van collegejaar 2012 op alle universiteiten verplicht. Waar die al eerder wordt ingevoerd, is 
een (voorzichtige) stijging van het bachelorrendement te zien. Het HOOP-gebied Techniek heeft een 
laag wo-rendement. Dit is terug te zien bij de rendementscijfers van de drie technische universiteiten. 
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Rendement herinschrijvers in het wo, 4 jaar na aanvang studie  

 Cohort 2005 Cohort 2006

 Potentieel cohort 2006

Onderzoek naar studiesucces wijst uit:

Voorspellen studiesucces
• Succesvolle studenten vertonen een houding die zich kenmerkt door meer inzet, meer motivatie en 

professioneel gedrag. 
• Ook ‘time management’ en leerstijlen dragen bij aan studiesucces, maar in mindere mate. 
• Tevredenheid met het studieprogramma en het bijwonen van werkgroepen hebben een grote 

invloed op het verbeteren van studiesucces. 
• Het gemiddelde eindexamencijfer is in latere bachelorjaren een voorspeller, maar de voorspellende 

waarde neemt af ten opzichte van het eerste jaar. 

(Bronnen: 

koning, B. de & Loyens, S. (2010). Tussenrapportage. Generation Psy: Student kenmerken en Studiesucces. Erasmus 

Universiteit Rotterdam: Instituut voor Psychologie 

Torenbeek, M., Suhre, C., Jansen, E., & Bruinsma, M. (2011). Studiesucces in de bachelor. Studentfactoren, curriculumopzet 

en tijdbesteding als verklaringen. In: Studiesucces ontstaat in colleges en werkgroepen. Drie onderzoeken naar factoren die 

studiesucces in de bachelor verklaren. Den Haag; In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jong, U. de, Vendel, V. & Hoekstra, P. (2008). Studie--uitval van studenten met een vwo-diploma: Het doet er niet toe wie je 

bent, het gaat erom wat je doet. Amsterdam: UvA Enrollment-Monitor.

Meeuwisse, M., Wensveen, P. van, & Severiens, S. (2011). Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en 

studiesucces in leeromgevingen. In: Studiesucces ontstaat in colleges en werkgroepen. Drie onderzoeken naar factoren die 

studiesucces in de bachelor verklaren. Den Haag: In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Verbeteren studiesucces
Wijzigingen in het curriculum kunnen studievoortgang verbeteren: 

• Het aantal parallel geroosterde vakken heeft negatieve invloed op studiesucces.
• Regelmaat binnen studieprogramma heeft positieve invloed op studiesucces.

(Bron: Hulst, M. van der & Jansen, E. (2000). Effecten van curriculumkenmerken op studievoortgang en uitval van studenten 

techniek. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 24, pp. 237-247.)
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3.5 Afspraak 4: Tien procent van de studenten meer dan het standaard 
programma laten studeren

Bij programma’s die meer dan het standaard programma bieden gaat het om studies die zijn 
ontwikkeld voor studenten die meer willen en kunnen dan de inzet die het reguliere programma 
van hen vraagt. Als overkoepelend concept voor deze programma’s wordt vaak de naam 
‘excellentieprogramma’s’ gehanteerd. 

Het gaat hierbij om speciaal opgezette programma’s, zoals honours-trajecten of University 
Colleges. Excellentieonderwijs kent vele vormen. De programma’s kunnen zowel universiteitsbreed 
(interdisciplinair en overkoepelend), als per faculteit of departement (sterke disciplinaire component) 
zijn georganiseerd. Studenten die een dubbele bachelor volgen en in feite ook meer dan het 
standaardprogramma volgen, zijn niet meegeteld in deze definitie4.1.

% honoursstudenten tov bachelorpopulatie
inventarisatie studiejaar 2009/'10

*  Studenten van de University Colleges zijn meegeteld als honours-studenten. Bij de Universiteit Utrecht betreft dit zowel 

het University College Utrecht als de Roosevelt Academy. Bij de Universiteit Maastricht betreft dit het University College 

Maastricht.

**  De studentenaantallen van het Amsterdam University College zijn gelijk verdeeld over de Universiteit van Amsterdam en 

de Vrije Universiteit Amsterdam. 

4)  Wolfensberger, M. & Jong, N. de (2010). Universitaire excellentieprogramma’s in Nederland: Deelresultaten van de landelijke  

inventarisatie 2009-2010. Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving. Groningen: Hanze hogeschool. 
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Onderzoek naar excellentie wijst uit:

• Rendementen van excellentieonderwijs zijn hoger dan in het reguliere onderwijs. 
• Selectie verbetert ook de motivatie tot studeren en verbintenis met de studie. 
• Bij een honours-programma’s vormen de studenten een hechte gemeenschap. De sociale omgeving 

bepaalt deels hoe een student het onderwijs ervaart en welke prestatie de student levert.
• De hoge verwachtingen van docenten aan studenten en vice versa draagt bij aan een cultuur van 

excellentie en leidt daarmee tot betere studieprestaties.

(Bronnen: 

Reumer, C. & Wende, M. van der (2010). Excellence and Diversity: The Emergence of Selective Admission Policies in Dutch 

Higher Education – A Case Study of Amsterdam University College. Center for Studies in Higher Education, Research & 

Occasional Paper Series, University of California, Berkeley. http://cshe.berkeley.edu/publications/publications.php?id=368 

[website bezocht op 14-03-2011] 

Bruijn, J.A. (2009). Selectie drukt uitval. ScienceGuide. http://www.scienceguide.nl/selectie-drukt-uitval.aspx. [Website bezocht 

op 14-03-2011]. 

Eijl, P. van, Wolfensberger, M. V. C., Schreve-Brinkman, L. & Pilot, A. (2007). Honours, tool for promoting excellence. 

Eindrapport van het project ‘Talentontwikkeling in Honoursprogramma’s en de meerwaarde die dat oplevert’. 

Mededelingenreeks, 82, pp. 1-131.)
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HOOfDSTUk 4

4. Achtergrondvariabelen 

	 Basis	kwalificatie	onderwijs	 2007	 2009

 Het aantal behaalde basis kwalificatie onderwijs (bko) 9835 2015

2007 2008 2009

1 Gemiddelde tijdsbesteding aan studiegerelateerde 
activiteiten, in uren per week (perceptie student)

33 32 33

2 Gemiddeld aantal contacturen per week (perceptie 
student)

12 14 13

3 Staf/studentratio 18,3 18,4 19,0

4 Aandeel studenten dat als zeer gemotiveerd kan 
worden beschouwd (in procenten)

18,3 18,0 17,0

5 Aandeel goed en/of excellent scores op aspecten 
uit de accreditatierapporten (in procenten)
Wo bachelor:
Goed
Excellent

17,0
0,7

16,9
0,7

15,0
0,6

6 Het aantal opleidingen dat de NVAO een bijzonder 
kenmerk of een kenmerk van bijzondere kwaliteit 
heeft toegekend

3 x kenmerk 
bijzondere 

kwaliteit
(stand sept. 2008)

5 x kenmerk 
bijzondere 

kwaliteit
(stand okt 2009)

5 x kenmerk 
bijzondere 

kwaliteit  
(stand nov 2010)

Onderzoek naar contacttijd wijst uit:

Contacttijd
• De benutting van contacttijd is belangrijker dan het aantal uren contacttijd.
• Werkgroepen dragen meer bij aan studiesucces dan hoorcolleges. 
• Goed bestede contacttijd (werkcolleges) is nuttiger dan zelfstudie. 

(Bron: Meeuwisse, M., Wensveen, P. van, & Severiens, S. (2011). Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding 

en studiesucces in leeromgevingen. In: Studiesucces ontstaat in colleges en werkgroepen. Drie onderzoeken naar factoren die 

studiesucces in de bachelor verklaren. Den Haag; In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.)

5) Op basis van opgave van 11 universiteiten.

6) Voor uitleg zie technische bijlage.

Achtergrondvariabelen wo

Bronnen: 1, 2 en 4: Enquête studentenmonitor 2008; 3: Personeel: VSNU/WOPI, peildatum 31 december en Studenten: 1cHO2007, 

1cHO2008, 1cHO2009 v2. Selectie.  Personeel: VSNU/WOPI, peildatum 31 december en Studenten: 1cHO2007, 1cHO2008, 

1cHO2009 v2. Selectie Hoofdinschrijving per 1 oktober 6
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CONCLUSIE

Conclusie
Dit monitoringrapport geeft een overzicht van de inspanningen van de Nederlandse universiteiten 
om het studiesucces van bachelorstudenten te vergroten en de eerste resultaten die hiermee zijn 
bereikt. Hiermee zijn ook al de eerste resultaten geboekt, al zijn deze effecten niet generiek te 
kwanificeren. Dat komt in de eerste plaats doordat de meest recente cijfers betrekking hebben op het 
cohort studenten dat met zijn studie begon in hetzelfde jaar dat de meerjarenafspraak van start ging. 
Toen zijn pas de eerste maatregelen getroffen. In de tweede plaats hebben de meeste maatregelen 
pas op de langere termijn effect. Voor zover zich nu al verschillen tussen universiteiten voordoen, 
lijken vooral de Universiteit Maastricht en de Universiteit Utrecht succes te boeken met hun aanpak. 
Overige verschillen tussen universiteiten lijken – minstens voor een deel – te verklaren uit de opzet 
van de studie. Op de ene universiteit verandert een student makkelijker tussentijds van studie dan op 
de andere, zonder verlies van studietijd.

Uit het enorme aantal activiteiten dat universiteiten de laatste jaren hebben ontplooid, blijkt wel dat 
het onderwerp studiesucces leeft. Inhoudelijk zien we daarbij drie benaderingen voorop staan:

1.  Minder vrijblijvendheid Studenten die continu tot studeren worden aangezet en 
steeds ‘aan de bal’ moeten blijven, boeken aanzienlijk betere 
resultaten. Vrijblijvend (studie)gedrag, of ‘uitstelgedrag’ bij 
studenten wordt tegengegaan. Binnen deze ‘strengere’ kaders 
krijgen studenten wel alle ruimte om zich inhoudelijk te kunnen 
ontplooien. 

2.  Meer binding Studenten vallen minder uit en halen hun diploma eerder 
naarmate zij (vanaf het begin van de studie) een sterkere 
binding hebben met de onderwijsomgeving. Hogere 
onderwijsintensiteit, een beperkt aantal vakken tegelijk (bijv. 
blokonderwijs), onderwijs-programmering in kleine groepen 
en een intensieve studiebegeleiding zijn daarvoor essentiële 
voorwaarden. Dit vergt een collectieve inspanning van zowel 
studenten als docenten.

3.  Meer uitdaging Studenten die voldoende worden uitgedaagd tijdens de 
studie zijn gemotiveerder en gemotiveerde studenten 
behalen een beter rendement. Uitdagen omvat het aanbieden 
van extra studiemateriaal, keuze uit een breed scala van 
vakken, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van 
leiderschapskwaliteiten, ondernemerschap, ‘undergraduate 
research’, internationale mobiliteit en stages bij prestigieuze 
onderzoeksinstituten of bedrijven.

In volgende monitoringrapportages moet meer duidelijkheid ontstaan over de effecten van de 
inspanningen van universiteiten bij het verbeteren van het studiesucces van bachelorstudenten.
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BIJLAGEN

Bijlage 1. Technische gegevens
De resultaten van de Meerjarenafspraak zijn gebaseerd op de zogenaamde Standaardselectie uit het 
EOI-cohortbestand, een afgeleid bestand van 1cijferHO. De standaardselectie bevat studenten die 
in jaar x voor het eerst deelnemen aan een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs en 
‘kersvers’ van het vwo afkomen, waarbij de inschrijving actief is op peildatum 1 oktober en die zich 
voor één opleiding hebben aangemeld. Het 1cHO-bestand wordt bewerkt door het CBS in opdracht 
van de VSNU.

Bij elke nieuwe versie van 1cHO worden wijzigingen en aanvullingen met terugwerkende kracht 
doorgevoerd. Dat betekent dat als cijfers op een nieuwere versie van 1cHO worden berekend met 
behulp van dezelfde querie, dat andere uitkomsten oplevert. Hoewel de afwijkingen niet altijd groot 
zijn, zijn ze voor de nodige stabiliteit voor beleidsmonitoring wel hinderlijk en veelal niet goed 
uitlegbaar aan leken. Vandaar dat de IR-werkgroep in juni 2010 heeft besloten de data te bevriezen op 
onderstaande manier:

1cHObestand

1cHO ‘06 1cHO ‘07 1cHO ‘08 1cHO ‘09** 1cHO ‘10 1cHO ‘11

Cohort 2005  A
B1v*

 

B1v*
B2v*

 

B1
B2
C

  

Cohort 2006   A
B1v*

 

B1v*
B2v*

 

B1
B2
C

 

Cohort 2007    A
B1v*

 

B1v*
B2v*

 

B1
B2
C

Cohort 2008     A
B1v*

B1v*
B2v*

Cohort 2009      A
B1v*

Cohort 2010
     

v* = voorlopige cijfers

A  = status na 1 jaar B1 =  status na 2 jaar

B2  = status na 3 jaar C  =  rendement na 4 jaar inschrijving

 Dit bevriezen heeft tot gevolg dat de gegevens voor instroomcohort 2005 compleet beschikbaar zijn met behulp van het 1cHO-

bestand 2009.

** Cijfers uit 1cHO2009 zijn gebaseerd op de tweede, aangepaste versie van dit bestand

Instroom
-cohorten
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Berekenen Staf/studentratio
 
De gegevens voor het berekenen van de staf/studentratio komen uit de volgende bronnen:
-  Personeel: VSNU/WOPI, peildatum 31 december  

(exclusief HOOP-gebied Gezondheid, exclusief OU)
- Bron Studenten: 1cHO2007, 1cHO2008, 1cHO2009 v2. Selectie: Hoofdinschrijving per 1 oktober
 
In het overzicht zijn de hoofdinschrijvingen per 1 oktober meegenomen. Wanneer een student 
gelijktijdig voor een tweede studie staat ingeschreven (een zg. neveninschrijving) wordt dat in het 
overzicht niet meegeteld. Ook inschrijvingen die na 1 oktober actief worden, worden niet meegeteld.
 
Voor de berekening van de ratio wordt alleen het wetenschappelijk personeel (staf) meegenomen 
waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat zij onderwijstaken uitvoeren. Staf bestaat 
in dit geval uit hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten en docenten zoals 
geregistreerd in de personeelssystemen van universiteiten.
 
Een staf/studentratio kan op vele verschillende manieren worden berekend en geeft in alle gevallen 
slechts een indicatie van de daadwerkelijke druk op de onderwijsorganisatie.
  
Bovenstaande berekening corrigeert bijvoorbeeld niet voor onderwijsvormen en aantal contacturen.
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Bijlage 2. Universiteit van Maastricht
De standaardselectie zoals die wordt gebruikt in de meerjarenafspraak doet niet bij alle universiteiten 
recht aan de samenstelling van eerstejaars instroom in de bachelorfase. Met name het aandeel 
buitenlandse studenten in bacheloropleidingen van de Universiteit Maastricht (UM) is erg afwijkend 
van dat van de andere universiteiten, zowel gezien de verhoudingen als de totale aantallen 
internationale studenten. Daarom is besloten de cijfers inclusief internationale studenten van de UM 
apart als bijlage toe te voegen aan deze rapportage.

Universiteit Maastricht
2005 2006 2007

Standaardselectie 933 1.137 1.083
Standaardselectie inclusief buitenlandse instroom7 2.151 2.006 2.221

Bron: Universiteit Maastricht. 

Herkomst studenten in % basisselectie
2007 VWO Buitenland HBO/HBO-p

NL gemiddeld 60,7 6,8 21,6
Maastricht 36,7 36,9 8,9

Bron: Universiteit Maastricht. 

Afspraak 1: Eerste bachelorjaar: oriënteren, selecteren en verwijzen 

UM status na 1 jaar, instroomcohort 2005

 Doorstroom zelfde wo-opleiding Ingeschreven andere wo-opleiding

 Ingeschreven in het hbo Niet langer ingeschreven in het HO

Bron: Universiteit Maastricht

7)   De Universiteit Maastricht hanteert voor de selectie van instroom vanuit het buitenland studenten met maximaal 2 jaar tussen het beha-

len van het diploma voorbereidend onderwijs en inschrijving bij de universiteit. Opgemerkt zij nog dat in de cijfers van de UM ook hbo 

instroom en andere categorieën die buiten de standaard selectie vallen zijn opgenomen. Internationale studenten vormen echter veruit de 

belangrijkste categorie.
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Afspraak 2: Studie-uitval in bachelor-2 en bachelor-3

UM studieswitch en studieuitval, na 2 jaar studie en na 3 jaar studie,
instroomcohort 2005

 In % switch en uitval na 2 jaar In % switch en uitval na 3 jaar

Bron: Universiteit Maastricht. 

Afspraak 3: Rendement na vier jaar
 
In september 2009 heeft UM op basis van het 1cijferHO-bestand (1cHO2008) een onderzoek gedaan 
naar de bachelor survival and completion rates, waarbij de buitenlandse studenten werden betrokken. 
Survival rate (doorstroom) is gedefinieerd als het percentage studenten dat zich na 1 jaar opnieuw 
inschrijft in hetzelfde programma (bij dezelfde instelling). De completion rate (diploma rendement) is 
gedefinieerd als het percentage van de studenten die doorstromen na 1 jaar (met andere woorden: de 
survivors) dat na maximaal 4 jaar bachelorstudie een diploma behaalt.

Uit dit onderzoek blijkt dat de completion rate van de UM over de periode 2002-2004 hoog is en een 
stijgende lijn toont (68,5% - 72,8%). De gestelde ambitie in de meerjarenafspraak (in 2014 rondt meer 
dan 70 procent van de studenten de bacheloropleiding in vier jaar af) is daarmee voor de UM reeds 
bereikt. 

Rendement herinschrijver in het wo, 4 jaar na aanvang studie

 Instroomcohort 2005 Instroomchort 2006

Bron: VSNU/CBS, 1cijferHO (cohortbestanden)

landelijk gemiddelde 

landelijk gemiddelde 

streefwaarde voor 2014

streefwaarde voor 2014
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