
Workshop: 

Jules Warps - ResearchNed – Hoe onderzoeken we de studiekeuzecheck? 

 

Jules benoemd eerst een aantal resultaten van de startmonitor, aanvullend op zijn 

presentatie in het ochtendprogramma.  

- VWO-ers met een gapyear vallen minder vaak uit als ze een jaar gereisd hebben.  

- Van de groep die n.a.v. matching iets anders gaan doen zegt 8% ook bij een 

andere opleiding aan matching te hebben deelgenomen, en zegt 25% daar een 

negatief of twijfel advies te hebben gekregen.  

- Activiteiten lijken meer effect op studiekeuze te hebben dan het advies zelf. Van 

de groep die iets anders is gaan doen n.a.v. matching zegt 31% dat dit door de 

activiteiten is, en 18% dat dit door het advies is.  

 

Discussiepunt is hoe je het geheel aan activiteiten in beeld brengt, niet alleen matching 

(bv. online), maar ook in combinatie met de voorlichtingsactiviteiten die allicht wel op 

locatie waren. Het maakt namelijk uit of de online vragenlijst deel uitmaakt van een heel 

voorlichtingstraject. Dit valt nu onder 1 noemer in de resultaten van de startmonitor. De 

startmonitor bevraagd wel activiteiten voor en na aanmelding.  

 

Jules laat zien dat onder de groep uitvallers net als bij de niet-uitvallers er ook een trend 

is te zien dat zij bewuster hebben gekozen. Er wordt geopperd vooral ook te kijken 

wanneer studenten uitvallen.   

Interessant is dat de late aanmelders een risicogroep vormen, maar dat niet alle 

instellingen matching aanbieden na 1 mei. Dit is in sommige gevallen ook ontmoedigd 

door decanen van middelbare scholen, althans, die waren negatief over het geven van 

negatieve adviezen bij aanmelding na 1 mei.  

 

Het zou wel interessant zijn om hoe matching georganiseerd is, op instellings- maar 

liever nog facultair niveau (al dan niet verplicht, situatie bij aanmelding na 1 mei), en dit 

dan te leggen naast de gegevens van de startmonitor. Dan maak je ook zichtbaar dat er 

mogelijk een mismatch is tussen wat studenten ervaren en wat er bedoeld is.  

 

Vanuit de UU wordt aangegeven dat zij experimenteren met advies en feedback geven. 

Ze hebben geen gestandaardiseerd advies. We weten nog niet zo goed wat een goed 

advies is. Nu bewijs aan het verzamelen op basis waarvan je een gefundeerd advies kunt 

geven.  

De UM geeft aan dat bij hen wel duidelijk is dat de studenten met een rood en oranje 

advies vaker uitvallen, maar er zijn ook altijd uitzonderingen.  

Er wordt ingebracht dat sommige negatieve adviezen op algemene risicofactoren 

gebaseerd zijn, en eigenlijk ook een negatief advies zouden zijn voor andere opleidingen. 

Je zoekt naar factoren die je kunt beïnvloeden door specifieke interventies, zodat 

studenten bv. harder gaan werken, beter weten waar ze het voor doen. Vanuit de VU 

wordt geopperd dat je je zou moeten richten op de groep die potentie heeft, onderscheid 

maken tussen niet kunnen (bv. taal en motivatie) of op studievaardigheden die 

ontbreken en aan te leren zijn.  

 

Jules vraagt wanneer we tevreden zijn over de effecten van matching. Dit is tweeledig. 

Het is voor de staf prettiger als studenten gemotiveerder en enthousiaster zijn. Maar je 

wilt ook wel dat de uitval daalt, door alle genomen maatregelen, ook los van matching 

(bv. tutoraat/mentoraat).  

De effectiviteit van matching is moeilijk te onderzoeken, dus je moet goed nadenken 

over hoe je dat het beste doet. Met de startmonitor kun je wel goed onderzoeken hoe 

studenten de matching ervaren. En de koppeling aan de DUO-gegevens over uitval 

maakt de resultaten wel heel interessant.  

 

 


