
Workshop: 

Sylvia Walsarie Wolff en Julia Caussin – Technische Universiteit Delft – 

Techneuten matchen  

 

Aan de TUD bestaat de studiekeuzeactiviteit voor alle studenten uit een online 

vragenlijst. Respons is 84 procent, het invullen ervan is niet verplicht. De TUD maakt ook 

geen gebruik van het recht om studenten te weigeren die zich na 1 mei melden en niet 

deelnemen aan de SKA. De vragenlijst is het sluitstuk van een oriëntatietraject dat zich 

daarvoor afspeelt met o.a. een verdiepende open dag voor 6 vwo, daarna meeloopdagen 

die een representatieve onderwijservaring bieden. Studiekeuzecheck is echt het laatste 

puzzelstukje waarin de universiteit de student vraagt om te reflecteren op zijn of haar 

keuze.  

 

Na het invullen van de vragenlijst krijgt de student feedback of een advies, niet alle 

opleidingen geven een advies. Sommige opleidingen roepen studenten op voor gesprek. 

 

Praktijkvoorbeeld faculteit EWI: 

De faculteit heeft drie bacheloropleidingen: elektrotechniek ('electrical engineering'), 

technische informatica en technische wiskunde. Bij alle opleidingen ligt een sterke nadruk 

op wiskunde, er zijn relatief veel studenten die speciale aandacht vragen (bijv. in 

autistisch spectrum) en er komen veel studenten met een verkeerd beeld van de studie.  

 

Doel van studiekeuzecheck (SKC) is studenten begeleiden naar self-assessment. 

Wanneer zijn we daarmee succesvol? Als studenten die de SKC hebben gedaan: 

- Tevredener zijn over keuze; 

- Zeggen dat ze hadden kunnen weten dat ze beter niet hadden kunnen beginnen; 

- Zeggen dat het advies positief effect heeft gehad op studiegedrag. 

 

Ook zijn we succesvol als we studenten in het juiste hokje krijgen. Dus: 

- De studenten die een positief advies hebben gekregen meer dan 45 EC (= grens BSA) 

behalen in het eerste jaar; 

- De studenten die een twijfeladvies kregen inderdaad maar 30-40 EC behalen; 

- De studenten die een negatief advies krijgen, maar toch beginnen, minder dan 30 EC 

behalen. 

 

De vragenlijst die de studenten invullen bestaat uit drie delen: 

- Deel 1: wiskunde b cijfer 

- Deel 2: opleidingsvragen die ze zelf moeten opzoeken 

- Deel 3: oriëntatie: wat heb je allemaal al gedaan, met wie heb je gesproken etc. 

 

Op basis van subadviezen op drie onderdelen wordt het opleidingsadvies bepaald. 

 

Resultaten: 

- 70-80 procent vult de vragenlijst in; 

- 50-60 procent krijgt een positief advies (komt overeen met percentage studenten dat 

BSA haalt); 

- Studenten trekken zich niet veel aan van het advies. 

 

Bij Electrical Engineering wordt naast de vragenlijst ook proefstuderen aangeboden. Idee 

is om op deze manier aspirant studenten een reëel beeld te geven van de opleiding, met 



name ook van belang van goede kennis van en aanleg voor wiskunde. Van de 104 

aspirant studenten die werden uitgenodigd voor het proefstuderen zijn er 82 gekomen. 

Van die mensen had de helft op basis van de vragenlijst een positief advies gekregen en 

de helft een twijfeladvies of negatief advies. Van de 22 aspirant studenten die niet 

kwamen opdagen was die verdeling ongeveer hetzelfde. 

 

Na de dag proefstuderen wordt wederom een advies gegeven: positief, twijfel of negatief. 

Bijna alle studenten met een twijfel of negatief advies beginnen alsnog aan de opleiding. 

Vervolgens is onderzocht hoe voorspellend de adviezen op basis van de vragenlijst dan 

wel de dag proefstuderen waren. Ook is gekeken hoe voorspellend het cijfer voor 

wiskunde b was.  

 

Het blijkt dat wiskunde b een net zo goede voorspeller is voor de studieresultaten als de 

vragenlijst. Proefstuderen leidt wel tot betere adviezen dan op basis van alleen het cijfer 

voor wiskunde b, maar  vergt vanzelfsprekend wel een grote investering van de 

opleiding.  


