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Implementatie van matchingsinstrument 
Matching na de poort wordt aan de poort 

Vooropleiding Bachelor 

Bewustere keuze 



“What was your final 
average grade in 

English Language?” 

This course appeals to me 
because I like history since I 

was little. The history of Europe 
was always the most 

interesting part for me. And 
when I was looking on a map of 

Europe I always wanted to 
know why the borders of the 

countries are as we know them 
today. 6,5 or lower 

“How many hours do you expect to need for 
study per week outside of class?” 

21-30 hours 

 

“Why does this 
course appeal to 

you? “ 

“I am good at time 
management and 

coping with 
deadlines” 

Disagree fully 

“Why did you choose to enroll for 
the Bachelor in Arts and Culture at 

the UM? (second reason)” 

Because of Problem 
Based Learning 



Aanmelding in 

Studielink door 

potentiële student 

E-mail met link 

vragenlijst naar kandidaat 

Kandidaat logt in met 

eigen e-mail en 

studentnr. en vult 

vragenlijst in 

Vragenlijst wordt 

gescreend 

Rood/Oranje: 

uitnodiging voor 

gesprek 

Pas op: 

waarschuwingsmail 

+ informatie 

Introductiedag 

Groen: 

OK mail + informatie 

Introductiedag 

Gesprek: 

mondeling of 

skype 



Effect op studiekeuze? 

BA ES

150; 31%

79; 16%

250; 53%

Red

Orange

Green



Vervolgtraject Faculteit Rechtsgeleerdheid 

• Mentoraat 

–Studenten met code oranje of 
onvoldoende op eerste toets 

• Studievaardigheidstraining 

–Vrijwillig voor studenten met een 5 
op eerste toets of via mentoren 
doorverwezen 



Gestructureerd organiseren van 
feedback in een tutorgroep 
  

• Interventie in cursus ‘analytische 
vaardigheden’ bij SBE 



 

Research Questions 
 

Academic 
Performance/ 
Exam grades  

 

Tutor Feedback 
 

Student effort 
and attendance 



Vragen matchingsinstrument 
• Hoe bepaal je in welke groep een student belandt? Zijn er vragen die bepalend zijn? Hoe bepaal je de 

significante vragen? 

Iedere vragenlijst wordt in zijn geheel gelezen door zowel de opleidingsdirecteur als studie adviseur. Gelet 
wordt op de volgende aspecten 

- Motivatie (blijkt vaak uit antwoorden op open vragen) 

- Engelse taalvaardigheid (idem) 

- Al een niet afgeronde opleiding gevolgd op HBO of academisch niveau is bijna altijd reden voor een 
gesprek 

- Geschiktheid t.a.v. PBL en onze manier van toetsing (blijkt uit vragen naar: vind je het leuk om te 
discussiëren, lees en schrijf je graag ) 

- Wel doordachte studiekeuze (open dag bezocht, goed voorgelicht, weet al iets over de blokken, weet iets 
zinnigs te zeggen over de verwachtingen t.a.v. de inhoud van de opleiding) 

• Op basis waarvan bepaal je de vervolgacties voor de ‘rode’ en ‘oranje’ studenten? 

- Zie hier boven. Rood als je de student graag wilt spreken omdat er serieuze bedenkingen zijn , oranje als 
er slechts een klein puntje uit de vragenlijst kwam dat je graag ter overweging wilt meegeven, maar verder 
niet te zwaar aan tilt. Rood is altijd gesprek. Oranje is waarschuwingsmail. 

• Doen wij als universiteit aan follow up voor studenten die zich terugtrekken? Zeker omdat de gesprekken 
pas relatief laat vinden. 

Nee. Studenten geven  in de mail vaak aan dat ze zich bedacht hebben. Maar hier doen we niets mee verder. 
Dit jaar veel vroeger begonnen met de gesprekken. (Op dit moment rond de 70 studenten voor de bachelor 
European Studies uitgenodigd en nu rond de 20 gesprekken gehouden. 

• Gaan we het instrument in de toekomst ook gebruiken als selectie-instrument 

Nog niet bekend. 
 



Vragen feedback-onderzoek 

• Was the improvement of 0.5 just a higher grade or did it influence the success rate also? 

The observed difference in grades is only an effect at the course level. We are currently gathering the data to 
check for long term effects, such as retention/ study progress after the first year. 

 

• Could you give some examples of the regular feedback (control group) and the extended feedback 
(experimental group)? 

The improved feedback, received by the students in the experimental condition, meant that the students 
received feedback according to a protocol in which the tutors have been previously instructed. The feedback 
addressed the task and process level of how students solve their homework. The regular feedback simply 
meant that the tutors gave feedback as usual assumed in a PBL setting but without following a format 
procedure.  

 

• Were the students informed about the research? And if not, why not? 

The students were informed about the research. 

 

• There were some concerns regarding the ethical aspects  of this experiment. If you know your activity 
has a positive result, why not implement it for all students?  

The experiments at SBE were part of the first pilots, therefore we needed an experimental design to check 
for the effects of feedback. In the following academic year, the successful  procedure was adopted at the 
cohort level so all students worked with the same procedure of receiving feedback. We are planning to 
extend the experiments across other disciplines and therefore again will use the same experimental condition 
(for example, Faculty of Psychology for the academic year 2012/2013). The protocol is currently under the 
evaluation of the local Ethical Committee. 

 

 



Matchingsvragenlijst 
 

s.haerkens@maastrichtuniversity.nl 
rina.vaatstra@maastrichtuniversity.nl 

 
Onderzoek naar feedback 

a.niculescu@maastrichtuniversity.nl 
 

 

Meer weten? 

mailto:Sylvia.Haerkens@maastrichtuniversity.nl
mailto:Rina.Vaatstra@maastrichtuniversity.nl
mailto:a.niculescu@maastrichtuniversity.nl

