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1 Inleiding 

In opdracht van SBO heeft ResearchNed in juni 2010 een korte vragenlijst ontwikkeld, waarmee rond de 
start van de lerarenopleidingen gericht een relatief groot deel van de studenten kan worden opgespoord 
die in het eerste jaar van de studie zullen uitvallen. De vragenlijst is ontwikkeld op basis van gegevens uit 
de Startmonitor van 1.030 startende studenten in de lerarenopleidingen in studiejaar 2008-2009. 
 
Opleidingen die activiteiten willen ontwikkelen om uitval terug te dringen (begeleiding, informatie-
voorziening, studiekeuzegesprekken) die niet aan de hele instroomgroep aangeboden kunnen worden, 
kunnen met behulp van deze vragenlijst een selectie maken. Zo kunnen in een vroeg stadium gerichter 
studenten worden benaderd die een grotere kans vertonen op studieuitval, zodat zij beter en vroeger 
begeleid kunnen worden naar een voor hen optimaal geschikt studiepad. 
 
Een achttal pabo's en tweedegraads lerarenopleidingen heeft dit instrument ook meteen toegepast bij zijn 
instroom rond de start van studiejaar 2010-2011. Daarom is in dit studiejaar op verzoek van SBO 
onderzocht wat de ervaringen met het instrument zijn en welke effecten het instrument in de praktijk 
oplevert.  
 
De twee hoofdvragen in dit onderzoek zijn de volgende. 

1. Hoe is de bruikbaarheid van het instrument? 

Zijn de opleidingen tevreden over de mogelijkheden die het instrument biedt? Is duidelijk wat er met het 
instrument mogelijk is, maar ook wat de beperkingen zijn? Op welke manieren is het instrument in de 
praktijk toegepast? Wat kan er nog aan verbeterd worden? 

2. Heeft het inzetten van het instrument effect?  

Is de uitval daadwerkelijk afgenomen of heeft uitval vroeger in het jaar plaatsgevonden bij de opleidingen 
die gebruik maken van het instrument? 
 
Bij deze tweede hoofdvraag moet worden aangetekend dat studieuitval natuurlijk afhankelijk is van een 
complex samenspel van factoren. Ook al zou in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van alle denkbare 
cijfermatige gegevens over uitval, toch zullen deze altijd geïnterpreteerd moeten worden in de 
kwalitatieve, veranderlijke context van de acht deelnemende opleidingen en van de andere 
lerarenopleidingen. De conclusies die uit een kwantitatieve analyse bij acht opleidingen kunnen worden 
getrokken, zouden toch in de eerste plaats het karakter hebben van aanwijzingen voor de werking van het 
instrument en geen spijkerhard bewijs. Om die reden1 worden in dit onderzoek vooral de ervaringen van 
de opleidingen geïnventariseerd en hùn indruk van de effecten van het instrument.  
Daarnaast is bij de deelnemende opleidingen ook gevraagd naar een aantal cijfermatige gegevens, maar 
deze spelen in dit project een zeer bescheiden rol. 
 

                                                     
1  Er is nog een andere reden om af te zien van een sterker op cijfermateriaal gerichte onderzoeksopzet: een 

analyse van de uitval in cohort 2010-2011 (het cohort waarbij het screeningsinstrument is toegepast) met behulp 
van populatiegegevens zou pas mogelijk zijn in januari 2012. Op dat moment zijn de inschrijvingen voor 
studiejaar 2011-2012 in het CRI namelijk pas beschikbaar en is dus pas bekend wie doorstudeert en wie niet. Dat 
is voor opdrachtgever SBO en de betrokken opleidingen te laat. 
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2 Uitwerking onderzoeksvragen 

2.1 Kwalitatieve en kwantitatieve effecten 

Enerzijds richt de effectmeting zich op de kwalitatieve effecten van het instrument en de toepassing ervan. 
Hoe is bijvoorbeeld het instrument ingezet, wat is er met de scores gebeurd, is met alle eerstejaars een 
gesprek gevoerd of met een selectie op basis van het instrument, wat ging goed en wat minder goed, wat 
was wel en niet duidelijk, is men tevreden over de inzet van het instrument, hoe reageerden studenten en 
staf op het instrument en op de terugkoppeling van de uitslag, et cetera. 
 
Anderzijds gaat het ook om meer kwantitatieve effecten: heeft de inzet van het instrument effect gehad 
op de studieuitval? Dit is uiteindelijk de hoofdvraag van dit onderzoek. Effecten op studieuitval kunnen 
echter op verschillende manieren uitpakken, afhankelijk van de manier waarop het instrument is ingezet.  
Als de screening en de vervolgactiviteiten plaatsvonden vóór de start van het studiejaar, kan een groter 
deel van de aanmelders van definitieve inschrijving hebben afgezien. In dat geval kan de uitval gedurende 
het eerste studiejaar lager uitvallen. 
Indien het instrument of de vervolgactiviteiten pas na de start van het studiejaar zijn toegepast, dan zijn 
de effecten hiervan waarschijnlijk minder sterk af te lezen in de totale uitval in het eerste studiejaar. Maar 
het moment van uitval kan dan wel vroeger in het eerste jaar vallen. Ook is het mogelijk dat studenten na 
het invullen van de vragenlijst gerichter begeleid zijn en daardoor minder vaak zijn uitgevallen.  
 
Kortom, het interpreteren van de kwantitatieve effecten van het instrument is alleen mogelijk tegen de 
achtergrond van het totale pakket aan activiteiten van de opleidingen. Bovendien zijn niet alleen cijfers 
over de uitval in het eerste jaar van belang, maar ook over de verhouding tussen vooraanmeldingen en 
definitieve inschrijvingen. Om het project uitvoerbaar te houden in termen van tijd en kosten is niet 
geprobeerd om de kwantitatieve effecten volledig in kaart te brengen (bv. met populatiegegevens uit het 
CRI), maar is in de eerste plaats aan de opleidingen zelf gevraagd of deze effecten volgens hen optreden. 
Deze conclusies kunnen alleen met cijfermateriaal worden geïllustreerd, voor zover de betrokken 
opleidingen dit beschikbaar kunnen stellen. 

2.2 Vergelijkingen 

Om de effecten van het instrument volledig te kunnen onderscheiden zouden eigenlijk twee vergelijkingen 
nodig zijn tussen de situatie met en zonder inzet van het instrument.  
1. Een vergelijking tussen studiejaar 2009-2010 (vóór toepassing van het instrument) en studiejaar 

2010-2011 bij de opleidingen die gebruik maken van het instrument. 
2. Een vergelijking tussen de lerarenopleidingen die in studiejaar 2010-2011 wel en niet gebruik maken 

van het instrument. 
 
De eerste vergelijking moet inzicht geven in verbeteringen binnen de deelnemende opleidingen. De 
tweede vergelijking zou ons leren of de uitval lager is bij de deelnemende opleidingen dan bij de andere 
lerarenopleidingen.  
Voor beide vergelijkingen geldt dat kwantitatieve gegevens niet bestudeerd kunnen worden zonder de 
kwalitatieve context in beschouwing te nemen. Zo zal op zijn minst een deel van de opleidingen die in 
2010-2011 geen gebruik maken van het instrument, wel op andere manieren proberen om de studiekeuze 
en entree van hun studenten te verbeteren en begeleiden en om studieuitval tegen te gaan. Hierdoor 
kunnen verschillen in uitval tussen opleidingen die wel en niet het instrument inzetten kleiner zijn en de 
effecten van het instrument daardoor minder zichtbaar. 
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In totaal kunnen de inzet en de gevolgen van het screeningsinstrument vanuit vier invalshoeken 
bestudeerd worden. 
 

 Kwalitatieve gegevens: 
ervaringen met 

toepassing van het 
instrument 

Kwantitatieve gegevens: 
effecten van het 
instrument op 

studiesucces en -uitval 

Studiejaar 2010-2011: Vergelijking tussen opleidingen 
die wel en niet het instrument toepassen. 1 2 

Alleen opleidingen die het instrument toepassen: 
vergelijking tussen studiejaar 2009-2010 en 2010-2011 3 4 

 
Vanwege de complexiteit van de dataverzameling en interpretatiemogelijkheden wordt afgezien van het 
uitwerken van de invalshoeken 1 en 2.  
De focus in dit onderzoek ligt op invalshoeken 3 en 4: de ervaringen met het toepassen van het 
instrument en de effecten – kwalitatief en kwantitatief – die de opleidingen zelf kunnen onderscheiden. 
 
Bij de ervaringen met het toepassen van het instrument gaat het globaal om de volgende aspecten: 
 gekozen toepassing van het instrument 
 ervaringen met het instrument  
 inbedding instrument in totaalpakket aan opleidingsactiviteiten 
 andere opleidingsactiviteiten 
 
Bij de effecten gaat het om: 
 directe effecten op aanmelders en studenten (effect van het invullen van het instrument en van de 

uitslag van het instrument): afzien van inschrijving, eerdere uitval/omzwaai naar andere studie, extra 
motivatie, etc.; 

 indirecte effecten op aanmelders en studenten: gelijk aan directe effecten, maar dan als gevolg van 
studiekeuzegesprekken, begeleiding, adviezen, etc.  

2.2.1 Ervaringen met toepassing instrument 

Van belang is om goed in kaart te brengen hoe het instrument door de opleidingen is ingezet: op welk 
moment (na aanmelding, voor of na start van de studie) en hoe werd het instrument aangeboden (per 
post, digitaal, in een gesprek, etc.). Hoe luidde de toelichting/instructie? Is door de studenten commentaar 
gegeven op het instrument? Wie voerde de antwoorden in; werkte het Excel-invoerblad naar 
tevredenheid? Wie interpreteerde de resultaten, wie besloot of daar consequenties aan verbonden werden 
en welke waren dat (alleen registratie, uitnodiging gesprek, brief, etc. )? Hoe werden de resultaten 
teruggekoppeld naar de studenten? Welke conclusies of acties verbonden de studenten daar vervolgens 
aan (van studie afzien, stoppen, doorgaan, begeleiding vragen, etc.). Et cetera. Kortom hoe is de inzet 
van het instrument in zijn werk gegaan? 

2.2.2 Effect op aanmelding 

Ook is aan de opleidingen gevraagd welke – liefst cijfermatige – gegevens zij beschikbaar hebben over de 
aanmeldingen, de inzet van het instrument, de inschrijvingen en de studieuitval. Deze opleidingsgegevens 
zouden nog meer inzicht kunnen geven in de werking van het screeningsinstrument, aangezien dan 
onderscheid kan worden gemaakt tussen studenten die wel en niet het instrument hebben ingevuld, 
studenten met hogere en lagere scores op het instrument, de precieze vervolgacties die zijn ondernomen 
en de definitieve aanmelding. 
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2.2.3 Effect op uitval na inschrijving 

De opzet was om de studieuitval zoveel mogelijk in kaart te brengen via de administraties van de 
instellingen. Aan de deelnemende opleidingen is gevraagd om inschrijf- en uitvalgegevens van de cohorten 
2009-2010 en 2010-2011. Daarbij is verzocht om zo mogelijk ook op individueel niveau gegevens toe te 
voegen: of studenten het instrument hebben ingevuld, wat hun scores waren, of evt. een gerichte actie 
hierop vanuit de opleiding heeft plaatsgevonden (bv. wel/niet een gesprek) en in welke maanden uitvallers 
de opleiding hebben verlaten. 
Bij het gebruik van opleidingsadministraties is niet gewacht tot het einde van het studiejaar 2010-2011 
(dus tot 1 september 2011) om volledig duidelijk te krijgen hoeveel studenten niet met hun opleiding 
verder gaan. Het onderzoek concentreerde zich op de uitval vroeger in het studiejaar. 

2.2.4 Indrukken en aanbevelingen van deelnemende opleidingen 

De onderzoekers zijn natuurlijk niet de enigen die op basis van de opgedane ervaringen en verzamelde 
cijfers de werking van het instrument kunnen beschouwen. Nadrukkelijk is ook aan de opleidingen zelf 
gevraagd of zij tevreden zijn over het instrument en de mogelijkheden die het biedt. Ook is geïnformeerd 
welke verbeteringen of aanvullingen de opleidingen voorstellen voor de opzet en toepassing van het 
instrument in de praktijk. Kortom, hoe is het instrument bevallen en wat zouden de opleidingen nog willen 
veranderen? 
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3 Onderzoeksopzet en uitvoering 

3.1 Ontwikkeling vragenlijsten en respons opleidingen 

3.1.1 Vragenlijst 'Ervaringen' 

Om vanuit de gekozen invalshoeken de opbrengst van het screeningsinstrument te onderzoeken is een 
vragenlijst voor de opleidingen ontwikkeld. Deze is in twee fasen opgesteld: eerst zijn op hoofdlijnen 
vragen opgesteld, die vervolgens zijn voorgelegd in een telefonische pilot met twee opleidingen. Op deze 
manier werd duidelijk of de vragen goed aansloten bij de praktijk van de opleidingen en of de vragenlijst 
compleet was. 
Daarna is de definitieve vragenlijst uitgewerkt en schriftelijk voorgelegd aan alle opleidingen. Het aantal 
cases is weliswaar klein, maar op deze manier werd de gang van zaken in ieder geval gestandaardiseerd 
in kaart gebracht.  
 
In de eerste bijlage (A) bij dit rapport is de vragenlijst opgenomen. 
 
Om de opleidingen zo min mogelijk te belasten is bij het verspreiden van de vragenlijsten aangeboden om 
de vragenlijsten mondeling (telefonisch) door te nemen. Op deze wijze kost het invullen de betrokkenen 
minder tijd.  
Slechts één opleiding heeft de vragenlijst ingevuld per mail geretourneerd. In totaal vijf vragenlijsten 
werden ingevuld door middel van telefonische afname. 
Eén opleiding zag af van deelname omdat zij al besloten hadden niet verder te gaan met het instrument.  
In totaal konden de antwoorden van zes personen worden verzameld, betrokken bij de opleidingen van in 
totaal vijf instellingen: de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool 
Windesheim, Stoas en Fontys. 
 
Voor zowel de pilots als het invullen van de definitieve vragenlijsten is contact gezocht met personen die 
het beste zicht hebben op de inzet van het instrument, zoals de projectleider of coördinator 
studiekeuzegesprekken. In veel gevallen verwezen deze personen weer door naar collega's die in de 
praktijk directer bij de uitvoering van het instrument en de studiebegeleiding betrokken waren geweest, 
zoals begeleiders en mentoren. 

3.1.2 Vragenlijst 'Kengetallen' 

Naast de vragenlijst naar ervaringen is een aparte vragenlijst ontwikkeld voor het opvragen van 
cijfermateriaal bij de opleidingen. Hier is geen pilot voor uitgevoerd. Duidelijk was welke informatie in 
principe bruikbaar zou zijn; de vraag was alleen welke gegevens de opleidingen daadwerkelijk aan konden 
leveren. Daarom werd in de toelichting bij de vragenlijst expliciet vermeld dat de onderzoekers er vanuit 
gingen dat niet alle gevraagde gegevens bij de opleiding beschikbaar zouden zijn, maar dat alleen die 
gegevens hoefden aangeleverd die wel geregistreerd waren. 
 
In de tweede bijlage (B) bij dit rapport is de vragenlijst 'Kengetallen' opgenomen. Deze is voorgelegd aan 
alle contactpersonen van de acht opleidingen. 
 
Helaas heeft uiteindelijk slechts één hogeschool daadwerkelijk cijfermateriaal toegestuurd. De aantallen 
studenten waarover informatie beschikbaar is, zijn daardoor niet toereikend om uitspraken te kunnen 
doen over kwantitatieve effecten van het instrument. 
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3.2 Analyse van voorspellende waarde van het instrument op nieuw cohort eerstejaars 

Bij gebrek aan aangeleverde kengetallen van de opleidingen, is naar een alternatieve 'test' gezocht voor 
de voorspellende waarde van het screeningsinstrument. Het instrument werd ontwikkeld op basis van de 
uitval onder eerstejaars in cohort 2008-2009. Het instrument is nu 'virtueel' voorgelegd aan het volgende 
cohort 2009-2010. Alle respondenten in de Startmonitor 2009-2010 hebben door het invullen van de 
septemberenquête ook de acht vragen beantwoord die samen het screeningsinstrument vormen. Daardoor 
kan worden berekend wat de score zou zijn geweest van deze Startmonitorrespondenten op het 
instrument. Tegelijkertijd is inmiddels bekend of deze respondenten na hun eerste jaar doorgingen met 
hun pabo- of tweedegraadsopleiding. Zodoende is het mogelijk om na te gaan in welke mate hun scores 
een voorspellende waarde zouden hebben gehad voor hun studiesucces. 
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4 Ervaringen met het instrument 'Studiekeuze en studiesucces' 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de ervaringen van de opleidingen met het instrument zoals die naar voren 
kwamen uit de telefonische interviews en ingevulde vragenlijst. 

4.1 Afname instrument 

Hoewel het primaire doel van het instrument is om zo vroeg mogelijk – liefst al voor de start van de 
opleiding – studenten te kunnen onderscheiden die een verhoogd risico op studieuitval lopen, is bij geen 
van de vijf instellingen het instrument afgenomen voor aanvang van het studiejaar. Bij één opleiding werd 
de vragenlijst op de allereerste dag van de studie (introductiedag) ingevuld, bij twee andere vlak na de 
start van de studie (1 à 2 weken) en bij twee opleidingen minstens een maand na de start van de 
opleiding. 
 
Bij vier opleidingen werden de vragenlijst groepsgewijs, schriftelijk ingevuld. Eén opleiding legde een 
maand na de start van de opleiding de vragenlijst individueel per e-mail voor, nadat dit mondeling al was 
aangekondigd. 
Het instrument werd in een aantal gevallen ook voorgelegd samen met andere vragenlijsten, zoals de 
evaluatie van de startweek, of een heel pakket aan vragenlijsten over cv, ervaringen, motieven, leerstijlen 
en competenties. 
 
De instructie of toelichting die studenten bij de vragenlijst van hun opleiding kregen, verschilde sterk. 
Slechts bij één opleiding werd vermeld dat de lijst bedoeld is om uitvalrisico in te schatten en gericht actie 
te kunnen ondernemen. Andere opleidingen vermeldden meer algemeen dat de lijst bedoeld was om 
gerichter studenten te kunnen begeleiden, of om te inventariseren hoe studenten tot hun studiekeuze zijn 
gekomen. Eén opleiding gaf als uitleg dat het instrument bedoeld is om factoren te achterhalen die leiden 
tot studieuitval. 
Bij de opleiding die expliciet aangaf dat het instrument bedoeld is om uitvalrisico in te schatten, stuitte dit 
niet op bezwaren van studenten. Bij twee andere opleidingen werd positief op de vragenlijst gereageerd 
omdat dit werd opgevat als persoonlijke aandacht en maatwerk voor beginnende studenten; deze 
positieve reactie heeft dan wel betrekking op het hele pakket aan begeleiding en niet specifiek op het 
screeningsinstrument. Bij weer twee andere opleidingen was de reactie wat minder positief. Bij de 
opleiding waar het instrument op de allereerste dag werd ingevuld hadden studenten geen zin om hun 
motivatie toe te lichten: zelfs als zij twijfelen aan hun keuze willen zij daar op die eerste dag niet aan 
toegeven en gewoon beginnen met de opleiding. Bij de opleiding waar de lijst een maand na de start werd 
voorgelegd en werd gepresenteerd als instrument om de achtergrond van de studiekeuze in kaart te 
brengen, twijfelden studenten aan het nut van de vragen: waar waren die vragen nog voor nodig als zij al 
lang met de opleiding begonnen waren? 

4.2 Praktische uitwerking en toegepaste norm 

Vier van de vijf opleidingen vonden de instructie en toelichting bij het instrument duidelijk. Ook het 
invoeren van de antwoorden in de spreadsheet om de eindscores te berekenen, leverde voor zover 
bekend nergens problemen op.  
Bij één opleiding geeft de begeleider aan dat de instructie onduidelijk was over het afnemen van het 
instrument bij studenten (individueel of groepsgewijs, wel of niet anoniem) en dat in de lijst vragen naar 
persoons- en opleidingsgegevens ontbreken. Terugkoppeling naar studenten was hier in veel gevallen niet 
mogelijk, doordat niet bekend was bij welke studenten de ingevulde vragenlijsten hoorden. Inderdaad zijn 
in het instrument niet vooraf vragen opgenomen aan de hand waarvan studenten geïdentificeerd kunnen 
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worden; het is aan de opleiding om te bepalen welke gegevens (namen, studentnummers, etc.) zij hiertoe 
verzamelen en dit is niet standaard in het instrument aanwezig. In een nieuwe versie van het instrument 
kan – als aanvulling op de toelichting voor opleidingen – in het begin van de lijst zelf nog in algemene 
bewoordingen worden aangegeven dat de opleiding er voor moet zorgen dat de invuller identificeerbaar is. 
 
Het achterhalen welke score bij welke student hoort, bleek bij meer opleidingen een puzzel op te leveren. 
Bij één opleiding ontving een mentor van het onderwijsbureau een lijst met daarop alleen de e-
mailadressen en eindscores van studenten. Helaas was niet aan alle (privé) e-mailadressen te zien bij 
welke studenten zij hoorden. Een ander overzicht van deze opleiding toont aan de hand van 
studentnummers wie wel en niet is uitgevallen, wat weer moeilijk te koppelen is aan de lijst met e-
mailadressen en eindscores. 
Bij een andere opleiding noemt een begeleider de registratie en koppeling 'nog een beetje onbeholpen'. 
Losse spreadsheets met gegevens over de instrumentscores, decaanbezoek, studievoortgang e.d. knutselt 
zij zelf aan elkaar. 
 
Voor zover bekend worden bij de overige opleidingen wel de eindscores geregistreerd en probeert men 
wel bij te houden hoeveel studenten met hoge en lage scores uitvallen, maar een bredere analyse met 
inbegrip van andere voortgangsgegevens wordt nog niet gemaakt. 
Niet alle opleidingen volgen het vrijblijvende advies bij het instrument om uit te gaan van 30 procent als 
norm voor het indelen van studenten met een verhoogd uitvalrisico. Bij één opleiding werd geen norm 
gehanteerd, omdat toch niet bekend was wie welke score had behaald. Bij een andere opleiding werd uit 
eigen keuze geen harde grens gehanteerd en werd alleen gekeken naar relatief hoge en lage scores. Twee 
opleidingen hanteren wel de norm van 30 procent, waarbij één van deze twee nog een extra norm heeft 
toegevoegd: studenten met een score van 30 procent en hoger behoren tot de aandachtsgroep; scores 
boven de 50 procent noemt men 'zorgelijk'. Eén opleiding hanteert een zelfgekozen norm van 26 procent. 

4.3 Terugkoppeling en effect 

In de toelichting voor opleidingen bij het instrument werd destijds al geadviseerd om behoedzaam en 
genuanceerd om te gaan met het terugkoppelen van de resultaten op het instrument aan de eerstejaars. 
Geen van de vijf opleidingen heeft studenten expliciet geïnformeerd over hun totaalscore op het 
instrument en daarmee over hun uitvalrisico. Een begeleider geeft aan: 'Dat leek me voor hen niet 
relevant.' Een ander wil graag dit jaar eerst afwachten hoe goed de voorspellende waarde van het 
instrument is voor zij dergelijke gegevens aan studenten terugkoppelen. Slechts in een enkel geval werd 
de score aangehaald als extra gegeven in een gesprek met een specifieke student later in het jaar, 
waarvan toch al duidelijk was dat de keuze niet de juiste was. De vraag wat het meedelen van de 
eindscore van het instrument voor positieve of negatieve effecten kan hebben op studenten, blijft hier dus 
onbeantwoord.  
 
Bij vier van de vijf opleidingen lijkt de eindscore ook eigenlijk meer bijzaak. Het is wel handig voor de 
begeleiders om die eindscores c.q. uitvalrisico's te weten ('Oké, dus die student loopt extra risico.') en 
men is benieuwd hoe goed de scores binnen de eigen opleiding de uitval zullen voorspellen. Bij één 
opleiding kregen de studenten met een zorgwekkende score prioriteit bij de intakegesprekken, de andere 
studenten kwamen pas daarna aan de beurt. Maar waar het bij deze vier opleidingen in de eerste plaats 
om ging, is om in gesprekken met studenten dieper inhoudelijk in te gaan op hun antwoorden op 
afzonderlijke vragen.  
 
Bij twee van deze vier opleidingen is men ronduit positief over de verdieping die de het instrument op 
deze manier kan geven aan de begeleiding van de eerstejaars. Gesprekken gingen meteen beter de diepte 
in dan het jaar daarvoor toen het instrument nog niet werd ingevuld. De gegeven antwoorden in het 
instrument leverden duidelijker aandachtspunten en daarmee actiepunten in de eerste gesprekken. 
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Studenten kwamen daarna sneller bij hun mentor als er iets speelde en er was een beter, frequenter 
contact. De twee opleidingen die het instrument tegen deze achtergrond positief beoordelen, hadden 
beiden het instrument vroeg bij de start van de opleiding ingezet. 
Bij de opleidingen die het instrument pas na een maand of later na de start van de opleiding lieten 
invullen, is in het algemeen het oordeel dat het instrument eigenlijk niets toevoegt aan de opbrengst van 
de overige begeleiding die al vanaf het begin gegeven wordt. Het instrument levert daar geen nieuwe 
informatie op. Bijvoorbeeld dat bepaalde studenten twijfelen is dan ten tijde van het invullen van het 
instrument al lang bekend. 
Ook wordt tweemaal aangegeven dat het hele pakket aan begeleiding wel duidelijk een positief effect 
heeft op studenten, maar dat daarbinnen onmogelijk kan worden onderscheiden wat het afzonderlijke 
effect is van het instrument of andere onderdelen van het begeleidingspakket. 
 
Bij vier opleidingen is gekeken naar het verband tussen de scores op het instrument en studieuitval. Ook 
de opleiding die geen harde grens hanteert, gaat wel na of studenten met hoge scores vaker uitvallen. Bij 
geen van deze vier opleidingen kon ten tijde van de interviews2 worden geconstateerd dat binnen de 
gevolgde groep studenten het instrument duidelijk de uitval voorspelt. Elke opleiding maakt melding van 
studenten met hoge scores die toch doorgaan en studenten met lage scores die toch uitvallen. Hoewel in 
de toelichting voor opleidingen bij het instrument al letterlijk werd aangegeven dat dit het geval zal zijn, 
lijkt dit toch meerdere betrokkenen tegen te vallen. Eén docent concludeert zelfs: 'Dus het is niet 
betrouwbaar.' Ondanks de uitgebreide toelichting voor opleidingen bij het instrument, zijn de 
verwachtingen over de voorspellende kracht van het instrument dus toch wat te hooggespannen. 

4.4 Verbeterpunten 

Indien ten slotte gevraagd wordt wat de positieve en negatieve punten van het instrument zijn, en wat 
eventueel aan het instrument verbeterd kan worden, dan vinden drie opleidingen het prettig dat de 
vragenlijst kort is en gemakkelijk af te nemen bij studenten. De vragenlijst moet niet worden uitgebreid en 
er horen geen open vragen in.  
Ook positief wordt de opbrengst gevonden van afzonderlijke vragen, waar in gesprekken met studenten 
verder op in kan worden gegaan. Welke vragen dat precies zijn, daarover lopen de meningen uiteen. Eén 
opleiding geeft aan dat specifiek vragen naar motieven voor de opleidingskeuze goede vragen zijn om bij 
de start van de opleiding door te nemen, terwijl een andere juist constateert dat 'een instrument over 
motivatie en attitude nu eenmaal weinig toevoegt aan één-op-ééngesprekken.' 
 
Zoals hierboven al werd vermeld vinden twee opleidingen, die het instrument heel vroeg inzetten, het 
positief dat de vragen uit het instrument direct verdieping en richting geven aan de eerste gesprekken met 
studenten. Twee opleidingen die het instrument veel later inzetten, vinden dat het weinig toevoegt aan 
het uitgebreide begeleidingspakket dat toch al vanaf de start van de studie wordt aangeboden. Eén docent 
merkt op: 'Ik vind de inhoud ook wat oppervlakkig. Ik kan daar ook weer niet zoveel mee in een gesprek.' 
Ook wordt de mogelijke voorspellende kracht van het instrument gerelativeerd door te wijzen op factoren 
die zich pas in de loop van het eerste studiejaar aandienen, zoals bijvoorbeeld de stage. 'Dan ben je 17 of 
18 en sta je opeens voor een 2-vmbo klas. Dan ben je heel kwetsbaar, dat kan heel confronterend zijn.' 
 
Eén opleiding stelt als harde voorwaarde voor het nogmaals inzetten van het instrument, dat de 
voorspellende kracht voor studieuitval dit jaar nog duidelijk geconstateerd kan worden. Op het moment 
van het interview is die voorspellende waarde nog niet gebleken binnen de opleiding.  

                                                     
2  Aangezien de interviews geruime tijd voor het einde van het studiejaar plaatsvonden, kon op dat moment ook 

nog niet definitief de balans worden opgemaakt m.b.t. de voorspellende werking van het instrument. Ook als dit 
verband op dat moment wel al was geconstateerd, zou het nog te vroeg zijn geweest om daar conclusies aan te 
verbinden.  
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Twee opleidingen geven als verbeterpunt aan dat zij vooral zelf meer moeten doen met het instrument en 
de scores moeten koppelen aan meer andere gegevens. 
De opleiding die het instrument afneemt op de allereerste dag van de studie concludeert dat het 
instrument eigenlijk al vóór de start van de studie afgenomen zou moeten worden. Studenten zijn dan 
meer gemotiveerd om de vragen te beantwoorden. 
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5 Voorspellende waarde van de scores op het instrument 

Het instrument werd ontwikkeld op basis van de resultaten van de Startmonitor 2008-2009. In dit 
hoofdstuk gaan we na hoe goed de voorspelling van het instrument een jaar later geweest zou zijn in het 
cohort 2009-2010.  
In dit cohort konden 818 studenten in de lerarenopleidingen met de nieuwe Startmonitor worden gevolgd 
tot het einde van hun eerste jaar of tot aan hun uitval als die eerder in het jaar plaatsvond. In de eerste 
enquête in september hebben zij onder andere de acht vragen beantwoord, die samen het instrument 
vormen. Daardoor kan voor deze studenten ook de totaalscore berekend worden, die zij behaald zouden 
hebben als zij het instrument voor de lerarenopleidingen hadden ingevuld. Tegelijkertijd weten we of zij 
wel of niet doorgaan met de opleiding. 
 
In de toelichting bij het instrument werd destijds geadviseerd om een norm toe te passen van 30 procent. 
Dat wil zeggen dat alle studenten met een totaalscore van 30 procent of hoger beschouwd worden als 
studenten met een verhoogd uitvalrisico. In Tabel 1 zien we hoeveel respondenten in cohort 2009-2010 
volgens deze norm in de lage en de hoge risicocategorie zouden vallen en hoeveel van deze studenten 
uiteindelijk zijn uitgevallen en zijn doorgegaan met hun opleiding. 
Van de studenten in de lage risicocategorie is (189/757=) 25 procent uitgevallen; van de studenten in de 
hoge risicocategorie is (41/61=) 67 procent uitgevallen. Zo beschouwd heeft het instrument ook in dit 
studiejaar een sterk voorspellende werking. Als studenten boven de norm scoren is de kans dat zij 
daadwerkelijk uitvallen beduidend groter, namelijk twee op drie. 
Jammer is alleen dat bij toepassing van deze norm van de 230 uitvallers slechts 41 studenten ofwel 18 
procent door het instrument werden opgespoord. De overige 82 procent van de uitvallers scoorden onder 
de norm van 30 procent en werden daarom niet als mogelijke uitvaller aangemerkt. 

Tabel 1 Scores op het instrument afgezet tegen studieuitval (aantallen) 

 Risico laag Risico hoog Totaal 

Studeert door 568 20 588 

Valt uit 189 41 230 

Totaal 757 61 818 
 
We bekijken daarom ook hoe de werking van het instrument zou zijn geweest, als andere normen waren 
toegepast voor het onderscheiden van wel- en niet-risicostudenten. In Tabel 2 is te zien hoeveel procent 
van de uitvallers zou zijn geselecteerd bij normen van 25, 20 en 15 procent en hoeveel procent van de 
geselecteerde studenten dan daadwerkelijk zou zijn uitgevallen. Bij toepassing van een norm van 25 
procent zou bijvoorbeeld al een groter deel van de uitvallers zijn geselecteerd, namelijk een kwart. 
Tegelijkertijd zou de voorspellende waarde van het instrument nog steeds zeer groot zijn geweest: 63 
procent van de geselecteerde studenten zou uitvallen. Verlagen we de norm nog verder, dan wordt steeds 
een groter deel van de uitvallers geselecteerd, maar neemt de voorspellende waarde van de uitslag ook 
verder af. 

Tabel 2 Werking van het instrument bij toepassing van vier verschillende normen 

 

% van alle uitvallers in dit 
studiejaar dat door 

instrument is gedetecteerd 

% van geselecteerde 
studenten (dus met score 
boven de norm) dat uitvalt 

Norm van 30% 18% 67% 

Norm van 25% 24% 63% 

Norm van 20% 35% 50% 

Norm van 15% 50% 38% 
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De percentages uit Tabel 2 zijn ook weergegeven in Figuur 1. Hierin zijn alle normen van 10 tot en met 35 
procent toegepast (horizontale as). De rode lijn geeft aan hoeveel procent van de geselecteerde studenten 
bij deze normen daadwerkelijk zou uitvallen; hoe hoger de toegepaste norm, des te hoger het percentage 
van de geselecteerde studenten dat daadwerkelijk uitvalt. Uit de grafiek wordt duidelijk dat de maximale 
voorspellende waarde tegen de 70 procent ligt. Het heeft daarom weinig zin om de norm hoger te leggen 
dan 29 procent, omdat de voorspellende waarde daarmee toch niet verbetert. 
 

Figuur 1 Werking van het instrument bij toepassing van verschillende normen (x-as: normen 10% - 
35%) 

 
 
De blauwe lijn geeft aan hoeveel procent van de uitvallers in dit studiejaar met het instrument zou zijn 
opgespoord. Hoe lager de norm, hoe meer studenten boven die norm scoren en hoe meer uitvallers (dus) 
boven de norm scoren. Bij toepassing van een norm van 30 procent, zagen we hierboven al, zou slechts 
18 procent van de uitvallers boven de norm scoren en worden geselecteerd. Bij toepassing van een norm 
van 20 procent, zou ruim een derde (35%) van de uitvallers worden geselecteerd. Van de totale 
geselecteerde groep studenten zou in dat geval precies de helft (50%) daadwerkelijk uitvallen. 
 
De groene lijn ten slotte geeft aan hoeveel procent van de hele instroomgroep bij toepassing van de 
verschillende normen geselecteerd zou worden en extra aandacht zou moeten krijgen. Net als bij de 
blauwe lijn geldt dat hoe hoger de norm wordt gelegd, hoe minder studenten geselecteerd worden. Wordt 
de norm verlaagd, dan worden niet alleen meer uitvallers opgespoord, maar worden ook in totaal meer 
studenten geselecteerd en is het percentage van de geselecteerden dat daadwerkelijk uitvalt lager. 
Een lagere norm van 25 procent of nog lager zou dit studiejaar goed hebben uitgepakt. Bijvoorbeeld bij 
een norm van 22 procent zou slechts 15 procent van de eerstejaars tot de risicogroep zijn gerekend en 
extra aandacht hebben gekregen. Daarmee zou 30 procent van de uiteindelijke uitvallers zijn bereikt (en 
70% dus niet). Van de geselecteerde groep studenten zou 56 procent daadwerkelijk uitvallen. 
 
Net als vorig jaar geldt nog steeds dat opleidingen zelf een keuze kunnen maken voor de norm die zij toe 
willen passen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Moment van afname 
Het screeningsinstrument 'Studiekeuze en studiesucces' is ontwikkeld om in een vroeg stadium – 
voorafgaand, tijdens of vlak na de start van de opleiding – in kaart te brengen welke studenten een 
verhoogd risico op studieuitval vertonen op een moment dat nog geen andere informatie beschikbaar is. 
Geen enkele van de onderzochte opleidingen heeft het instrument voorafgaand aan de studie ingezet, 
maar drie van de vijf opleidingen wel bij de start van de studie of vlak daarna. Niet toevallig vinden we 
hier de twee opleidingen die het meest positief zijn over de bruikbaarheid van de informatie die het 
instrument oplevert. De twee opleidingen die het instrument een maand of langer na de start toepassen, 
vinden over het algemeen dat dit weinig toevoegt aan de begeleiding die zij vanaf het begin van het jaar 
al bieden. Het instrument levert dan eigenlijk geen informatie op die niet al via andere wegen beschikbaar 
was gekomen. 
Bij de opleiding die het instrument precies op de eerste studiedag afnam, bleek wel dat studenten daar op 
dat moment weinig gemotiveerd voor zijn. Zij willen op dat moment het liefst gewoon beginnen met de 
opleiding. 
Het is dus van belang om voortaan het instrument ofwel voor de start van de studie af te nemen ofwel 
vlak daarna, maar niet precies op de eerste studiedag en in ieder geval niet geruime tijd daarna. 
 
Doel en opbrengst 
Bij de opleidingen die positief oordelen over de opbrengst van het instrument heeft dat oordeel eigenlijk 
geen betrekking op de beoogde, voorspellende waarde van het instrument. Daar viel eigenlijk ook nog 
weinig over te zeggen ten tijde van de interviews doordat het studiejaar nog niet voorbij was en dus ook 
nog niet bekend was welke studenten uiteindelijk uitvallen. Een voorspellend effect van de instrument-
scores kon op dat moment in ieder geval nog nergens worden geconstateerd. 
Het positieve effect van het instrument werd geleverd door het direct beschikbaar komen van informatie 
over met name de motivatie van studenten op een moment dat die nog niet in de studie(loopbaan)-
begeleiding was verzameld. Daardoor kon het instrument juist vanaf het begin extra verdieping en richting 
geven aan de begeleidingsgesprekken met studenten. 
 
Hoe positief die constatering ook mag zijn, het instrument wordt daarmee eigenlijk gebruikt voor een doel 
waarvoor het niet is ontwikkeld. Bijvoorbeeld de keuzemotieven van studenten kunnen veel beter in kaart 
worden gebracht (en worden dat ook in de Startmonitor) dan nu in het instrument gebeurt. Voor het 
instrument zijn slechts twee keuzemotieven uit de Startmonitor geselecteerd omdat dit de sterkste 
voorspelling van uitval oplevert (en vier zijn er voor de vorm aan toegevoegd), terwijl de Startmonitor 
enkele tientallen motieven inventariseert voor het kiezen van de hogeschool, de opleiding in het algemeen 
en een lerarenopleiding in het bijzonder. 
Het instrument is ontwikkeld als een zo kort mogelijke vragenlijst die zo sterk mogelijk discrimineert 
tussen bijvers en uitvallers. Deze doelstelling lijkt bij een deel van de betrokkenen niet bekend, als een 
docent bijvoorbeeld constateert: 'Ik vind de inhoud ook wat oppervlakkig. Ik kan daar ook weer niet 
zoveel mee in een gesprek.' Indien de opleidingen bij voorkeur een vragenlijst aan hun studenten 
voorleggen die een bruikbare inhoudelijke input voor de studie(loopbaan)begeleiding oplevert, dan zou 
daarvoor eenvoudig een betere c.q. completere lijst opgesteld kunnen worden. 
 
Om nu al enigszins in deze behoefte te voorzien, is in de bijlage van dit rapport een lijst opgenomen met 
indicatoren van een verhoogd uitvalrisico (zie bijlage E). Dit is geen vragenlijst en er kan ook niet op 
gescoord worden. De lijst bevat enkel kenmerken die in de Startmonitor relatief vaak worden gevonden bij 
studenten die in het eerste studiejaar uitvallen in de hbo-sector Onderwijs. Docenten, mentoren en 
begeleiders kunnen in de gesprekken die zij met eerstejaars voeren alert zijn op deze kenmerken en er 
dieper op ingaan als zij ter sprake komen. De lijst bevat enkel kenmerken die in een gesprek aan de orde 
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kunnen komen en niet achtergrondkenmerken zoals vooropleiding, profiel, eindexamencijfers, e.d. die ook 
met uitval kunnen samenhangen. 
 
Eigen keuzes opleiding 
De eigen rol van de opleiding bij het inzetten van het instrument lijkt nog niet altijd duidelijk. Opleidingen 
kunnen zelf bepalen hoe zij het instrument aan hun studenten aanbieden (individueel of groepsgewijs, 
schriftelijk of digitaal, met welke toelichting voor studenten), welke norm zij voor de eindscores hanteren 
en hoe zij de scores zodanig administreren dat de voortgang of uitval van de invullers gevolgd kan worden 
en daar later conclusies uit getrokken kunnen worden. Met name dit laatste aspect van het instrument kan 
nog verder worden uitgewerkt. 
 
Voorspellende waarde 
De voorspellende waarde van het instrument kan bij kleine groepen studenten goed en minder goed 
uitpakken. Hoe kleiner de groep, hoe sterker toeval of kans daarin een rol speelt. Er mag niet vanuit 
worden gegaan dat bij afzonderlijke opleidingen de voorspellende waarde van het instrument altijd zeer 
duidelijk uitkristalliseert en van garanties dat studenten met hoge scores daadwerkelijk uitvallen kan 
helaas geen sprake zijn. Slechts bij grotere aantallen studenten, bij meerdere instellingen samen, kan echt 
goed bestudeerd worden of het instrument studieuitval voorspelt. Bij kleinere opleidingen en groepen 
komt dit effect vaak niet echt uit de verf, zeker niet halverwege het studiejaar. Het is daardoor moeilijk 
voor opleidingen om zelf te kunnen constateren dat het instrument 'werkt' en de verwachtingen 
hieromtrent blijken in het eerste jaar bij meerdere betrokkenen wat te hoog geweest. Het zou jammer zijn 
als hierdoor het draagvlak voor het instrument achterblijft, zeker nu uit de analyse met nieuwe 
Startmonitorgegevens blijkt dat het instrument in principe goed discrimineert tussen blijvers en uitvallers. 
Het is in dat licht ook goed om te blijven benadrukken dat altijd – bij toepassing van welke norm ook – 
een deel van de studenten met lage scores op het instrument toch zal uitvallen en een deel van de 
studenten met hoge scores toch zal doorstuderen.  
 
Norm 
Net als vorig jaar geldt nog steeds dat opleidingen zelf een keuze kunnen maken voor de norm die zij toe 
willen passen. Kiest een opleiding een hoge, strenge norm, dan worden weinig studenten geselecteerd en 
wordt ook een klein deel van de uitvallers geselecteerd. Maar van degenen die worden geselecteerd zal 
dan wel het merendeel uitvallen. Met andere woorden, de opleiding mist een groter deel van de uitvallers, 
maar er worden maar weinig studenten ten onrechte geselecteerd. 
Kiest een opleiding een lage norm, dan wordt een groter deel van de uitvallers opgespoord, maar worden 
ook in totaal meer eerstejaars geselecteerd en valt een kleiner deel van de geselecteerden daadwerkelijk 
uit. 
Uit de interviews en vragenlijsten kwam duidelijk naar voren dat alle lerarenopleidingen veel werk maken 
van de begeleiding van alle eerstejaars. De extra energie die wordt besteed aan de eerstejaars die volgens 
het instrument een verhoogd uitvalrisico vertonen, is beperkt: er wordt namelijk in àlle studenten veel 
energie gestoken. Bij zo'n aanpak past het beste de keuze voor een lagere norm bij het screenings-
instrument, bijvoorbeeld van 20 of 25 procent. Meer studenten worden dan tot de risicogroep gerekend en 
een groter deel van de uitvallers wordt daarmee in een vroeg stadium opgespoord. 
 
Resumerend: 

• Het instrument 'Studiekeuze en studiesucces' is ontwikkeld als een zo kort mogelijke set vragen 
die als geheel (d.w.z. de berekende totaalscore) zo sterk mogelijk discrimineert tussen studenten 
die wel en niet in het eerste studiejaar uitvallen. 

• Slechts één opleiding heeft het instrument ingezet zoals het was bedoeld, namelijk om 
voorafgaand aan of uiterlijk op het moment dat de opleiding start in kaart te brengen welke 
nieuwe studenten een verhoogd uitvalrisico vertonen en deze groep gericht te benaderen (in dit 
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geval: deze groep met voorrang voor een begeleidingsgesprek uit te nodigen en de andere 
instromers pas daarna). 

• De meeste opleidingen hebben het instrument echter ingezet om inhoudelijk input te verzamelen 
voor begeleidingsgesprekken. Daar is het instrument niet voor ontwikkeld. 

• Bij opleidingen waar inhoudelijke input voor de begeleiding werd verzameld tijdens of vlak na de 
start van de opleiding, waren de ervaringen overwegend positief. Waar het instrument pas enige 
tijd na de start werd ingezet om input te verzamelen, voegde dit niets toe aan de informatie die 
op dat moment al beschikbaar was. 

• Indien we de verzamelde gegevens in de nieuwe editie van de Startmonitor als basis nemen, dan 
blijkt op macro-niveau (d.w.z. alle lerarenopleidingen basisonderwijs en 2e graads samen) het 
instrument in studiejaar 2009-2010 nog sterker uitval te voorspellen dan in het studiejaar 2008-
2009 waarin het werd ontwikkeld. 

• Op opleidingsniveau, bij kleinere groepen studenten, is deze voorspellende waarde van het 
instrument echter moeilijk te herkennen – zeker als het studiejaar nog niet ten einde is. 

• Opleidingen die het instrument willen inzetten met het beoogde doel – namelijk om in een vroeg 
stadium instromers met een verhoogd uitvalrisico te kunnen onderscheiden – wordt geadviseerd 
om het instrument voor de start van de opleiding of uiterlijk bij de start van de opleiding te laten 
invullen (maar niet precies op de eerste dag van de studie). 

• Opleidingen moeten er zorg voor dragen dat ingevulde vragenlijsten te herleiden zijn tot de 
studenten die ze hebben ingevuld, bijvoorbeeld door op het formulier een naam of student-
nummer te laten vermelden). Dit was nog niet overal het geval. 

• Gezien de bestaande begeleidingstrajecten bij de opleidingen kan het beste een normscore van 
20 of 25 procent worden gehanteerd in plaats van de norm van 30 procent die aanvankelijk werd 
geadviseerd. Het blijkt in de praktijk geen probleem wanneer er meer studenten volgens het 
instrument voor extra aandacht in aanmerking komen, omdat de opleidingen toch aan alle 
studenten al veel aandacht en begeleiding besteden. 

• De onderzoekers achten zelf het instrument onvoldoende geschikt als inhoudelijke input voor 
begeleidingstrajecten – daar is het instrument ook nooit voor bedoeld. Met andere woorden, het 
instrument bepaalt aan welke studenten extra aandacht besteed kan worden, maar niet wat de 
inhoud van die aandacht moet zijn. Omdat er wel behoefte lijkt te zijn aan een meer inhoudelijke 
checklist, is in de bijlage van dit rapport een overzicht opgenomen met mogelijke indicatoren van 
studieuitval in de lerarenopleidingen die in de Startmonitor aan het licht kwamen (bijlage E). Dit 
overzicht kan als hulpmiddel dienen in de begeleidingsgesprekken met nieuwe studenten. 
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Bijlage A Vragenlijst: Ervaringen van opleidingen met het  
  instrument 'Studiekeuze en studiesucces' 
 
Vragenlijst t.b.v. evaluatie instrument 
 
 
1. Hoe is de bruikbaarheid van het instrument? 
 
1.1 Hoe ging de inzet van het instrument in zijn werk? 

1. Op welk moment (na aanmelding, voor of na start van de studie) werd het instrument aangeboden? 
2. Aan wie werd het instrument aangeboden (alle aanmelders/eerstejaars, selectie)? 
3. Hoe werd het instrument aangeboden (per post, digitaal, in een gesprek, persoonlijk of in groep, 

etc.)?  
4. In welk pakket van andere activiteiten is het instrument ingebed (andere vragenlijsten, voorlichting, 

begeleiding, studiekeuzegesprekken, etc.)? 
5. Hoe luidde de toelichting/instructie bij het aanbieden van het instrument?  
6. Is door de studenten commentaar/reactie gegeven op (het aanbieden van) het instrument?  
7. Vulden alle benaderde eerstejaars van de opleiding de vragenlijst in? 
8. Wie voerde de antwoorden in; werkte het Excel-invoerblad naar tevredenheid?  
9. Wie interpreteerde de resultaten? 
10. Welke norm werd voor de uitslag van het instrument gehanteerd: de voorgestelde norm uit de 

toelichting (score van 30% of hoger duidt op verhoogd uitvalrisico) of een andere norm? 
11. Wie besloot of daar consequenties aan verbonden werden? 
12. Welke consequenties waren dat (alleen registratie, uitnodiging gesprek, brief, extra begeleiding, 

etc.)?  
13. Hoe werden de resultaten teruggekoppeld naar de studenten? In geval van studiekeuzegesprek: met 

alle studenten of alleen met een selectie op basis van de uitslag van het instrument? 
14. Welke conclusies of acties verbonden de studenten daar vervolgens aan (van studie afzien, stoppen, 

doorgaan, begeleiding vragen, etc.).  
 
1.2 Hoe is de inzet van het instrument bevallen? 

15. Bent u tevreden over het instrument zelf (de vragen, toelichting, instructie)? 
16. Bent u tevreden over de mogelijkheden die het instrument biedt? 
17. Welke verbeteringen zijn volgens u mogelijk in het instrument zelf en de toelichting en in de 

toepassing ervan? 
18. Welke verbeteringen zijn volgens u mogelijk in de manier waarop het instrument wordt toegepast?  
19. Kiest u eventueel bij de start van het volgende studiejaar voor een andere aanpak/invulling? 
 
 
2. Heeft het inzetten van het instrument effect? 
 
2.1 Algemeen: registratie 

20. Hoe houdt uw opleiding het effect van de toepassing van het instrument in de gaten: wat wordt 
geregistreerd (en hoe, door wie)? 

21. Concreet: zijn de scores op instrument geregistreerd? 
22. Zijn de scores op het instrument gekoppeld aan de studentenadministratie? Of aan 

voortgangsgegevens? 
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23. Worden andere relevante gegevens hier aan toegevoegd (bv. wel/niet studiekeuzegesprek gehad, 
uitslag van dat gesprek, geboden begeleiding, evt. exitgesprekken, etc.) 

2.2 Effect op inschrijving (alleen indien instrument werd voorgelegd aan aanmelders) 

24. Is er een indicatie dat het instrument en/of andere activiteiten effect hebben op de inschrijvingen 
voor de opleiding (ziet bv. een deel van de aanmelders van inschrijving af)? 

25. Is dat volgens u een direct effect van het invullen (aandacht voor studiekeuze), van de uitslag van 
het instrument of van de andere (vervolg)activiteiten? 

26. Is dat een indicatie op basis van de gegevens van alleen dit jaar (direct verband tussen wel/niet 
invullen of de scores enerzijds en inschrijving anderzijds), of op basis van een vergelijking tussen 
vorig jaar en dit jaar (meer aanmelders zien af van inschrijving)? 

 
2.3 Effect op uitval na inschrijving 

27. Is er een indicatie dat het instrument en/of andere activiteiten effect hebben op de uitval vroeg in de 
opleiding (meer of minder uitval, vroegere uitval)? 

28. Is dat volgens u een direct effect van het invullen (aandacht voor studiekeuze), van de uitslag van 
het instrument of van de andere (vervolg)activiteiten? 

29. Is dat een indicatie op basis van de gegevens van alleen dit jaar (direct verband tussen wel/niet 
invullen of de scores enerzijds en uitval anderzijds), of op basis van vergelijking tussen vorig jaar en 
dit jaar (meer/minder studenten vallen uit)? 

 
2.4 Andere effecten 

30. Heeft het inzetten, aanbieden van het instrument nog andere effecten gehad op studenten, 
docenten, decanen, studieloopbaanbegeleiders, etc. die nog niet in deze vragenlijst aan bod 
kwamen? Bijvoorbeeld: motivatie werd versterkt door aandacht voor studiekeuze, inhoud of uitslag 
van het instrument gaf richting aan gesprekken met studenten, etc. 

 
2.5 Hoe is de werking van het instrument bevallen? 

31. Hoe beoordeelt u de voorspellende waarde van het instrument, de effecten/uitstraling op 
betrokkenen, het gebruiksgemak, enz.? 

32. Heeft u suggesties voor verbetering? 
33. Heeft uw opleiding het voornemen om het instrument voor het volgende studiejaar opnieuw in te 

zetten? 
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Bijlage B Vragenlijst: Kengetallen en andere informatie rond  
  het instrument ‘Studiekeuze en studiesucces’ 
 
Overzicht van gevraagde gegevens voor de evaluatie van het instrument 
 
 
Wij willen u vragen om een aantal gegevens deels op studentniveau en deels op opleidingsniveau. We 
gaan er vanuit dat wellicht niet alle gevraagde gegevens bij uw opleiding beschikbaar zijn, maar wij willen 
u vragen om dan die gegevens op te nemen die wel geregistreerd zijn. Ook kan een aantal vragen niet 
van toepassing zijn op de situatie bij uw opleiding. 
Aanleveren van gegevens kan in verschillende bestandsformaten (Excel, Spss, Access, gegevens op 
opleidingsniveau evt. als tekstbestand/Word).  
 
Indien u mogelijk (ook) over andere informatie beschikt met betrekking tot het instrument, de instroom 
en/of de uitval bij uw opleiding, houden wij ons graag aanbevolen om daar kennis van te nemen. 
 
Als u vragen heeft over dit overzicht of hierover wilt overleggen, kunt u altijd contact met mij opnemen via 
j.warps@researchned.nl of 024-3594472. 
 
1.1 Indien op studentniveau beschikbaar (bij voorkeur van alle aanmelders en anders van 
alle nieuwe inschrijvers in studiejaar 2010-2011): 

Achtergrondgegevens 
1. Studentnummer/volgnummer 
2. Opleiding (indien u gegevens over meerdere opleidingen aanlevert) 
3. Vooropleiding 
4. Geslacht 
5. Leeftijd of geboortejaar 

 
Instrument 

6. Score op instrument 
7. Datum invullen instrument (indien dit op verschillende datums gebeurde) 
8. Datum terugkoppelen van uitslag naar student (indien van toepassing) 
9. Wijze van terugkoppeling (gesprek/schriftelijk) 
10. Datum schriftelijke terugkoppeling uitslag instrument  
11. Datum (eerste) gesprek n.a.v. uitslag instrument 
12. Aantal gesprekken dat plaats vond 
13. Gegevens over inhoud van gesprek (kwalitatief) 

 
Studievoortgang/uitval 

14. Wel/niet ingeschreven voor opleiding (indien instrument is ingezet bij aanmelders) 
15. Studievoortgang per 1 april (ects) 
16. Wel/niet uitgevallen uit opleiding 
17. Datum uitval/uitschrijving 
18. Reden voor uitval 
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1.2 Indien op opleidingsniveau beschikbaar, per betrokken opleiding: 

1. Aantal instromers in studiejaar 2009-2010 
2. Uitval in studiejaar 2009-2010 per 1-2-2010 (uitval uit opleiding) 
3. Uitval in studiejaar 2009-2010 totaal (uitval uit opleiding) 
4. Aantal instromers in studiejaar 2010-2011 
5. Uitval in studiejaar 2010-2011 per 1-2-2011 (uitval uit opleiding) 
6. Uitval in studiejaar 2010-2011 per 1-4-2011 (uitval uit opleiding) 
7. Datum waarop of periode waarin het instrument is ingevuld 
8. Aantal instromers in studiejaar 2010-2011 dat instrument invulde  
9. Aantal instromers in studiejaar 2010-2011 dat op het instrument onder de norm 

scoorde en dat boven de norm scoorde 
10. Uitval tot nu toe afzonderlijk voor categorie die onder en die boven de norm scoorde 

 
Indien het instrument en de bijbehorende begeleiding/terugkoppeling werden toegepast bij aanmelders 
vóór de start van het studiejaar: 

11. Aantal aanmeldingen voor studiejaar 2009-2010  
12. Aantal aanmeldingen voor studiejaar 2010-2011 
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Bijlage C Instrument 'Studiekeuze en studiesucces' 
 
 
Vooropleiding 
 

1. Met welk diploma heb je toegang gekregen tot het hoger onderwijs? (Als je er 
meerdere hebt behaald, kies dan het laatst behaalde diploma) 

§ mbo 
§ havo 
§ vwo 
§ anders 

 
Studiekeuze 
 

2. Heb je serieus nog een andere opleiding overwogen dan de opleiding waar je je nu 
voor ingeschreven hebt? 

§ Ja 
§ Nee 

 
3. Heb je meegedaan aan een voorlichtingsdag van je nieuwe opleiding en heeft dit 

jouw studiekeuze sterk beïnvloed? 
§ Nee, ik heb niet meegedaan aan een voorlichtingsdag. 
§ Ja, ik heb meegedaan aan een voorlichtingsdag en dit heeft mijn keuze niet sterk beïnvloed. 
§ Ja, ik heb meegedaan aan een voorlichtingsdag en dit heeft mijn keuze sterk beïnvloed. 

 
Motivatie 
 

4. Hoe belangrijk waren de volgende motieven voor het kiezen van je instelling? 
 zeer 

onbelangrijk 
 zeer 

belangrijk 
a. De reisafstand en/of bereikbaarheid. § § § § § 
b. Deze instelling heeft een betere kwaliteit en reputatie. § § § § § 
c. Ik vind de sfeer op deze instelling beter. § § § § § 

 
5. Je hebt een lerarenopleiding gekozen. Wat trekt je daarin aan? 

 zeer 
onbelangrijk 

 zeer 
belangrijk 

a. Werken met kinderen/jongeren. § § § § § 
b. Maatschappelijk nuttig bezig zijn als leraar. § § § § § 
c. Veel vakanties. § § § § § 
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6. Graag willen we nagaan hoe overtuigd je bent van de opleiding die je hebt gekozen. 
Geef daarom a.j.b. aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken: 

 zeer mee 
oneens 

   zeer mee 
eens 

a. Deze opleiding past perfect bij mijn interesses. § § § § § 
b. De beroepen die ik hierna kan uitoefenen passen 
perfect bij mijn interesses. 

§ § § § § 

c. Ik ben zeer gemotiveerd om deze opleiding met 
succes af te ronden. 

§ § § § § 

 
Verwachtingen 
 

7. Hoeveel procent kans geef je jezelf het einddiploma van je opleiding te behalen? 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
§ § § § § § § § § § § 
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Bijlage D Beknopte handleiding bij het instrument 
 
 
 In opdracht van SBO heeft ResearchNed een korte vragenlijst ontwikkeld, waarmee rond de start van 

de lerarenopleidingen gericht een relatief groot deel van de studenten kan worden opgespoord die in 
het eerste jaar van de studie zullen uitvallen. 

 De vragenlijst is ontwikkeld op basis van gegevens uit de Startmonitor van 1.030 startende studenten 
in de lerarenopleidingen in studiejaar 2008-2009. 

 Opleidingen die activiteiten willen ontwikkelen om uitval terug te dringen (begeleiding, 
informatievoorziening, studiekeuzegesprekken) die niet aan de hele instroomgroep aangeboden 
kunnen worden, kunnen met behulp van deze vragenlijst een selectie maken. Zo kunnen in een vroeg 
stadium gerichter studenten worden benaderd die een grotere kans vertonen op studieuitval, zodat zij 
beter en vroeger begeleid kunnen worden naar een voor hen optimaal geschikt studiepad. 

 De vragenlijst is opgenomen in de bijlage. Opleidingen kunnen deze zelfstandig vermenigvuldigen en 
verspreiden (schriftelijk, e-mail) onder al hun nieuwe studenten. Dit kan voorafgaand aan de start van 
de opleiding worden gedaan, maar ook direct na de start. 

 De vragenlijst bestaat uit 8 vragen die leiden tot een totaalscore tussen de 0% en 100%. Een hoge 
score duidt op een hoger uitvalrisico. Aan deze 8 vragen zijn nog 5 items toegevoegd om de vragenlijst 
als geheel evenwichtiger te maken bij het invullen. Deze 5 items tellen niet mee voor de totaalscore. 

 Bij deze vragenlijst is via SBO een Excel-bestand beschikbaar, waarin door de opleiding handmatig de 
antwoorden op de vragenlijst kunnen worden ingevoerd. In dit bestand worden automatisch de 
totaalscores berekend. 

 Indien een opleiding daar de voorkeur aan geeft, is het mogelijk studenten door ResearchNed per e-
mail uit te laten nodigen en de vragenlijst als webenquête af te laten nemen. De verwerking van de 
gegevens vindt dan geautomatiseerd plaats en de resultaten worden teruggekoppeld per e-mail en in 
de vorm van een gegevensbestand (SPSS, Excel). (Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u 
contact opnemen met ResearchNed.) 

 Wij adviseren om alle studenten die een totaalscore op de vragenlijst behalen van 30% of hoger, te 
selecteren voor vervolgactiviteiten. Deze selectie omvat gemiddeld 29% van de totale instroom per 
opleiding, wat in een aanzienlijke reductie van vervolgactiviteiten resulteert. Toch wordt met dit 
criterium bij de start van de opleiding al gemiddeld 46% van alle uitvallers in de instroomgroep 
geselecteerd. 

 Let op: een deel van de uitvallers in het eerste jaar zal met het instrument niet geselecteerd worden. 
Omgekeerd zal een deel van de geselecteerde studenten niet uitvallen. De vragenlijst biedt dus geen 
zekerheid over studiesucces vs. studieuitval en is niet bedoeld of geschikt als instrument voor selectie 
aan de poort. 

 De meest voorkomende reden voor uitval in het eerste jaar is een verkeerde of ongemotiveerde 
studiekeuze; de vragenlijst richt zich met name op dit type aspecten. Maar het is dus ook belangrijk 
om tegelijkertijd activiteiten te (blijven) ontplooien gericht op studenten die dreigen uit te vallen om 
andere redenen, die vaak pas in de loop van de opleiding blijken (studievaardigheden, deficiënties, 
persoonlijke omstandigheden, enz.). 

 Zorg voor een goede informatievoorziening over het doel van de vragenlijst en de mogelijke gevolgen 
van het invullen voor de studenten. Uitkomsten en consequenties mogen voor respondenten nooit 
achteraf als een verrassing komen. 
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Bijlage E Kenmerken van studenten in de sector Onderwijs die 

relatief vaak uitvallen 
 
Toelichting: Dit overzicht bevat een aantal kenmerken die volgens de Startmonitor in de leraren-
opleidingen vaker voorkomen bij studenten die in het eerste jaar uitvallen dan bij studenten die na het 
eerste jaar doorgaan met de opleiding. Voor dit overzicht zijn de kenmerken geselecteerd die direct bij de 
start van de opleiding bekend zijn. Het overzicht is bedoeld als hulpmiddel voor docenten, mentoren en 
begeleiders: het zijn punten waaraan in begeleidingsgesprekken met nieuwe studenten nader aandacht 
kan worden besteed.  
Indien een kenmerk uit dit overzicht van toepassing blijkt op een student dan betekent dat natuurlijk 
geenszins dat deze student direct grote kans loopt om uit te vallen. Maar indien meerdere kenmerken op 
een student van toepassing blijken, dan is het raadzaam daar in een gesprek dieper op in te gaan. 
Een aantal van deze kenmerken zal een open deur zijn (bv. 'is niet overtuigd van juistheid studiekeuze'), 
maar dit zijn nu eenmaal de kenmerken die in het onderzoek significant samen bleken te hangen met 
studieuitval. 
 
 Is pas laat gaan nadenken en heeft pas laat de keuze gemaakt: in de laatste maand(en) voor de start 

van de opleiding. 

 Is niet op een algemene of intensieve voorlichtingsdag geweest en is niet door de voorlichtingsdag 
beïnvloed in de studiekeuze. 

 Geeft niet aan graag met kinderen/jongeren te werken, kennis over te dragen, maatschappelijk nuttig 
bezig te zijn. 

 Noemt wel juist praktische argumenten voor de keuze, zoals veel vakanties, flexibele werktijden, 
mogelijkheid tot deeltijdwerk. 

 Geeft aan informatie te hebben gemist bij het oriënteren op de studiekeuze. 

 Vindt zelf niet dat hij/zij echt veel informatie heeft verzameld voor de studiekeuze. 

 Vindt zelf niet dat hij/zij heel goed heeft nagedacht over de studiekeuze. 

 Heeft lagere verwachtingen van allerlei aspecten van de opleiding (bv. inhoud, werkvormen, sfeer, 
voorzieningen). 

 Verwacht bij aanvang niet dat hij/zij zich goed thuis zal voelen bij de opleiding, hogeschool, 
medestudenten en docenten.  

 Verwacht studieproblemen zoals met wiskunde, rekenvaardigheden, zelfstandig werken en/of 
studievaardigheden.  

 Heeft ook serieus de keuze voor een andere opleiding overwogen. 

 Is nog niet ten volle overtuigd van de juistheid van de studiekeuze: of de opleiding en het beroep 
optimaal passen bij de interesses en capaciteiten. Uit in gesprek twijfel over keuze. 

 Schat zelf zijn/haar kans op het halen van het einddiploma minder hoog in (bv. minder dan 80%).  

 Geeft in geval van een studiekeuzegesprek niet aan dat het gesprek zijn/haar enthousiasme voor de 
opleiding heeft versterkt. 

 Is naar eigen zeggen introvert, minder consciëntieus maar juist wel creatief en nieuwsgierig. 

 Streeft niet naar hoge cijfers en geeft aan moeite te hebben met plannen en zelfdiscipline. 

 Besteedde naar eigen zeggen in de vooropleiding minder tijd aan de studie dan medeleerlingen. 
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