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Aanleiding: invoering SKC cohort 2014 

  



Onderzoek: implementatie en doorontwikkeling 

Zes evaluatiecriteria 

1.Relevantie  

2.Coherentie  

3.Draagvlak 

4.Uitvoering  

5.Effectiviteit  

6.Efficiëntie  



Studiekeuzechecks binnen de G5  
• Deelgenomen: Inholland, HvA, De Haagse, HR, HU 

• Focusgroep SKC projectleiders 

• Casusbeschrijving over opleidingen 

• Deskresearch: kwantitatieve gegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Haagse Hogeschool Commerciële Economie 

HBO Rechten 

Hogeschool van Amsterdam Commerciële Economie 

Tweedegraads Lerarenopleiding Biologie                     

Hogeschool Inholland Business Studies  

Pedagogiek 

Hogeschool Rotterdam Commerciële Economie  

Logistiek & Economie 

Hogeschool Utrecht Tweedegraads Lerarenopleiding Aardrijkskunde  

Human Resource Management  



Vormgeving SKC binnen de G5 
  De Haagse 

Hogeschool 

Hogeschool van 

Amsterdam 

Hogeschool 

Inholland 

Hogeschool 

Rotterdam 

Hogeschool Utrecht 

Vorm Online vragenlijst 

+ vervolgactiviteiten 

(facultatief, o.a. meet 

& matchdagen) 

Online vragenlijst  

+ realistische 

onderwijsactiviteit 

+ toets 

Online vragenlijst  

+ dag(deel) bij de 

instelling 

Online vragenlijst of 

andere activiteit, 

eigen invulling 

opleiding  

+ individueel 

studiekeuzeadvies 

gesprek 

Digitale intake  

+ matchingsdag 

(verplicht) 

Advies Twee typen adviezen:  

A of B advies 

Twee typen adviezen: 

positief of negatief 

Drie typen adviezen: 

positief, positief mits, 

of negatief  

Drie typen adviezen: 

positief, positief met 

aandacht of negatief  

Vier typen adviezen: 

positief, positief met 

aandachtspunten,  

negatief of neutraal 

Karakter  Advies is niet 

bindend.  

  

1 mei is een deadline 

(m.u.v. specifieke 

uitzonderings-

groepen), maar t/m 

31 mei wordt een 

coulance periode 

gehanteerd  

Advies is niet 

bindend. 

 

1 mei is een harde 

deadline (m.u.v. 

specifieke 

uitzonderings-

groepen) 

Advies is niet bindend 

bij aanmelding vóór 1 

mei. Aanmelding na 1 

mei is mogelijk, het 

advies is dan 

bindend. 

  

Advies is niet bindend 

bij aanmelding vóór 1 

mei. Aanmelding na 1 

mei is mogelijk, het 

advies is dan bindend 

bij een aantal 

opleidingen (zgn. 

selectieve 

opleidingen, 20 in 

totaal) 

Advies is niet 

bindend. 

  

1 mei is een harde 

deadline (m.u.v. 

specifieke 

uitzonderings-

groepen) 



Cohort 2014 

 Inhoudelijk 

Al vergelijkbare activiteiten? 

×Budget 

×Onvoldoende uren 

 

Draagvlak 

Ontwikkelingen 

Betere facilitering tijd en geld 

Nut wordt meer gezien 

“In 2014 was de SKC vooral iets wat moest, in de 

jaren daarna was er meer overtuiging dat de SKC 

nut heeft. Daarbij passen de werkzaamheden nu 

beter in de uren die ervoor staan, doordat de 

inhoud en het programma ontwikkeld zijn. Hoewel 

er nog steeds meer uren worden gemaakt dan er 

voor staan.” 



Minder goed 

×Advies geven lastig 

×Opkomst 

×Communicatie 

×Softwaresysteem 

×Administratie 

×Achtervang 

zomerperiode 

Goed 

Opleidingen 

overwegend positief 

over uitvoering 

 Inzet team 

Facilitering 

Uitvoering Cohort 2014 

“De gezamenlijke inzet vanuit het 

team was groot. Het draagvlak was 

weliswaar beperkt, maar op het 

moment dat het moet, staat 

iedereen er.” 



Effectiviteit: kwalitatieve effecten 

Volgens opleidingen: 

 Sfeer proeven 

 Toekomstig klasgenoten leren kennen 

 Docenten leren kennen 

 Meer kennis over opleiding en werkveld 

 Binding 

 Zekerder over studiekeuze 

 

Volgens SKC projectleiders ook neveneffecten: 

SKC in de keten van studiekeuze-activiteiten 

Bijdrage aan evidence-based werken 

Link met slb 

“Gevoelsmatig helpt de SKC voor de binding 

van studenten. Maar het is moeilijk om de 

effecten van de SKC te isoleren en te 

beoordelen wat het precies heeft opgeleverd 

en of daarmee de doelstellingen gehaald zijn.” 



Faalfactoren 

×Betrokkenen meenemen in 

proces 

×Onduidelijkheid over regels 

×Relatie met studiesucces? 

×Uitvoering verplichte deelname  

×Uniformiteit in team 

×Tijd (en budget)  minimale 

uitvoering 

Succesfactoren 

 Betrokkenen meenemen in 

proces 

 Wetgeving 

 Nut voor aankomend 

studenten 

 Verplichte deelname 

 Link met slb 

 Inzet ouderejaars studenten 

 

Volgens projectleiders en/of opleidingen 



Toekomst SKC 
Evalueren  

• Effecten op langere termijn zichtbaar 

• Koersvast blijven 

Opleidingen overwegend positief 

• Optimaliseren programma 

“Het is belangrijk dat docenten 

er echt iets van maken. Anders 

is de kans groot dat 

aankomend studenten met een 

negatief advies evengoed 

gewoon beginnen, en daar heb 

je als opleiding alleen jezelf 

maar mee.” 
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Model 2016 

- individueel en in kleine 

groepjes met maatwerk 

 

- zelfselecterend 

 

- m.b.v. NOA-vragenlijst 

 

- alle deelnemers krijgen 

individueel gesprek 

 

 

 

Model 2014   

- groepsgewijs 

 

 

- informerend 

 

- m.b.v. intakeformulier 

 

- alleen hoog-risico 

studenten individueel 

gesprek 

Van        Naar 



200 tot 300 

deelnemers per jaar 

 

<  6 negatieve adviezen  

 

30 % positief mits adviezen 

d.w.z. de student heeft 

aandachtspunten bij de start 

van de opleiding als hij zich 

niet beter voorbereidt 

Studiekeuzecheck pedagogiek in cijfers 



Voorbereiding op de  studiekeuzecheck 

pedagogiek door de aankomend student 

 

NOA vragenlijst digitaal invullen 

Meenemen naar gesprek SKC: 

- Geprinte versie NOA + aanvullende 

Inholland vragen 

- Reflectie op NOA uitslagen 

- Motivatiebrief voor pedagogiek 

- Werkstuk van 10 pagina’s minimaal  

 



Inhoud studiekeuzecheck is maatwerk  
 

Individueel gesprek met elke deelnemer 

• Hoog en matig risico: gesprek met docent 

• Laag risico: gesprek met student 

 Ingelast oriëntatiedeel over opleiding (facultatief) 

• Voor potential die geen open dag heeft bezocht 

• en/of voor potential die geen proefstuderen heeft 

gevolgd 

Oriëntatie op toekomstig beroep 

• Opdrachtenboekje met vacatures en reflectie daarop 

• Filmpjes over beroep 

• Reflectie op bijeenkomst en zekerheid over keuze  

 

 



Potential ontbreekt het 
aan: 

 

• gewenste 
studievaardigheden 

• gewenste houding 

• reëel beeld van 
gewenste inzet 

• reëel beeld van eigen 
mogelijkheden 

• of er is sprake van 
bijzondere, persoonlijke 
factoren 

Potential oriënteert 

zich (naar onze 

mening) onvoldoende: 

 

• maakt alleen gebruik 

van website en 

studiekeuzecheck  

Positief mits advies: 30% 



Resultaat SKC 

Zicht op kenmerken instroom 

 

Zicht op deficiënties en steun bieden voor 
wegwerken daarvan 

 

Maatwerk in de aansluiting wordt mogelijk 

 

Aansluiting op SLB door dossiervorming 

 

Studiesucces wordt positief beïnvloed 

 

 

 

 



 

 

Uitval na 1 jaar (NVAO) 

 

30% 

 

31 % 

 

22% 

 

 

Jaar van instroom  

 

2013   

 

2014    

 

2015 

 

 

 

Studiekeuzecheck in relatie tot uitval bij 

pedagogiek  



Let op:  Studiekeuzecheck wordt het    

   oriënteren nieuwe stijl 

 

 
 

Studiekeuzecheck wordt zo positief ervaren 

 

Dat veel aankomende studenten dit 

voldoende oriëntatie vinden 

 

Vraag: vinden wij dat ook? 

 

 

 



Carlijn Knuiman: Carlijn.Knuiman@inholland.nl   

Riet de Jong: Riet.deJong@inholland.nl 


