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Managementsamenvatting 

 

In dit onderzoek is er gezocht naar indicatoren uit studiekeuzeformulieren van Nederlandse 

universiteiten die in staat zijn om de effectiviteit van eerstejaarsstudenten te voorspellen. Kennis over 

de waarde van elementen uit dergelijke formulieren is relevant, omdat het onderwijsinstellingen kan 

helpen bij het opstellen van studiekeuzeadviezen. Omdat meer dan de helft van de uitgevallen 

studenten aangeeft dat er een verkeerde studiekeuze is gemaakt, is het van belang dat er voor de 

poort wordt gekeken naar de geschiktheid van de student voor de opleiding en andersom.  

  Op basis van de theorie is betoogd dat het beleid in het hoger onderwijs in grotere mate 

gericht is op efficiëntie als gevolg van het New Public Management. Daarom is bepaald dat minder 

studenten vroegtijdig moeten stoppen met hun opleiding. Bovendien moeten studiekeuzeactiviteiten 

ervoor zorgen dat er betere studieresultaten behaald worden en er zo veel mogelijk nominaal wordt 

afgestudeerd. Ambities die zich op dit niveau van onderwijseffectiviteit bevinden, worden elementaire 

doelen genoemd. Er kan naar dergelijke doelstellingen gestreefd worden, wanneer duidelijk is waar 

studiesucces en –uitval van studenten afhankelijk van is. Aan de hand van theoretische inzichten zijn 

daar bepaalde verwachtingen van opgesteld. Zo wordt aangenomen dat het eindexamencijfer, cijfers 

voor (kern)vakken, de vooropleiding, de voorlichting, het geslacht, de motivatie, de leerstijlen en de 

tijdsperspectieven van studenten effectiviteit op de universiteit kunnen voorspellen. Tevens wordt 

verwacht dat het opleidingsniveau en de steun van familie van studenten hiertoe in staat zijn. 

  Er is statistisch onderzoek gedaan met data (uit matchingsformulieren) van de Universiteit 

Utrecht om te achterhalen of bovenstaande indicatoren effectieve voorspellers zijn van studiesucces 

en –uitval in het eerste half jaar van het wetenschappelijk onderwijs. Aan de hand van interviews met 

medewerkers van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen is er 

vervolgens gereflecteerd op de bredere maatschappelijke relevantie van de gevonden resultaten.  

  Naar aanleiding van zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve gedeelte van deze 

masterscriptie moet het volgende geconcludeerd worden ten aanzien van de resultaten: 

 Gemiddeld eindexamencijfer: studiesucces van studenten kan het beste door deze indicator 

voorspeld worden. Op basis van het theoretisch kader en de interviews wordt verondersteld 

dat studie-uitval op een later moment tevens goed door dit cijfer voorspeld kan worden. 

 Specifieke cijfers voor (kern)vakken: cijfers voor wiskunde en Nederlands blijken binnen de 

onderzochte opleidingen samen te hangen met studiesucces. Ze kunnen echter geen 

significante bijdrage leveren aan het eindexamencijfer als voorspeller van studiesucces. 

 Vooropleiding: studenten met een hogere vooropleiding hebben meer studiesucces en minder 

kans op uitval. Mogelijk kan een specificatie van het niveau op de middelbare school binnen 

deze indicator nog meer van de variantie van effectiviteit voorspellen. 

 Voorlichting: intensieve voorlichting voorspelt succes of uitval, afhankelijk van de studie.  

 Geslacht: ondanks dat deze indicator studiesucces en –uitval in Utrecht niet kan voorspellen, 

bestaat er op basis van de theorie en de interviews een sterke verwachting van samenhang.  

 Motivatie: het blijkt van belang om vooral te kijken naar verwachtingspatronen in plaats van 

de vermeende kwaliteit van motivatie. De indicator kan studie-uitval niet voorspellen.  

 Leerstijlen: deze indicator laat zien of studenten motivatie kunnen omzetten in productiviteit 

en is in staat om studiesucces en –uitval te voorspellen. 

 Tijdsperspectieven: impulsieve studenten hebben minder studiesucces en studenten die niet 

piekeren over hun toekomst een verhoogde kans om uit te vallen. Voor verbreding van deze 

resultaten is vervolgonderzoek noodzakelijk.  

 Opleidingsniveau en steun van familie: deze indicatoren voorspellen studie-effectiviteit niet. 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt de masterscriptie waarmee ik een intensief en buitengewoon leerzaam collegejaar afsluit. 
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onderzoek tussen twee doorgewinterde USBO’ers. Ik had me nooit goed in onderwijsbeleid verdiept 
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nooit kunnen opzetten, uitvoeren en rapporteren zonder de praktische hulp en morele steun van 

velen. Daarvoor wil ik nu mijn dank betuigen. 

  Allereerst wil ik Sebastiaan Steenman bedanken voor zijn begeleiding, betrokkenheid en 

bemoedigende woorden gedurende het scriptieproces. Steeds weer heeft hij de tijd genomen om 

constructieve feedback te geven, vragen te beantwoorden en verwarring weg te nemen, waardoor ik 

mijn onderzoek met goede moed kon voortzetten. Met dank aan Sebastiaan (en met een beetje hulp 

van Andy Field en de curious cat) heb ik tevens veel plezier beleefd aan het doen van statistisch 

onderzoek. Toen ik aan deze master begon, had ik niet gedacht dat ik dat ooit zou zeggen. Ik wil 

Sebastiaan Princen bedanken voor de moeite die hij genomen heeft om zowel mijn onderzoeksopzet 

als mijn -concept uitgebreid van kanttekeningen te voorzien. Ik ben ervan overtuigd dat ik hierdoor 

een beter eindproduct af heb kunnen leveren. Martin en Erik wil ik bedanken voor het meedenken en 

het lezen van mijn (veel te lange) stukken tekst. 

  Marieke, Leoniek en Christiaan wil ik bedanken voor de mogelijkheid die ze mij gegeven 

hebben om mijn scriptie te koppelen aan een gecombineerde afstudeerstage. In overleg met elkaar 

hebben we de uiteenlopende vragen en behoeften terug weten te brengen naar een afgebakende 

probleemstelling, die voor allen relevant is. Ik wil jullie bedanken voor jullie goede suggesties en 

flexibiliteit in deze fase. Ik heb veel geleerd van de dynamische omgevingen, waarin jullie me hebben 

toegelaten. De werkplekken die me geboden zijn, brachten me de nodige rust en regelmaat. Ik ben 

grote dank verschuldigd aan Marieke, voor haar heldere kijk op zaken en het enthousiasme waarmee 

ze mijn onderzoek tegemoet zag. Leoniek en Manon wil ik bedanken voor hun feedback op het 

statistische gedeelte van mijn onderzoek. Christiaan, het was inspirerend dat je me op de juiste 

momenten achter mijn computer vandaan haalde voor “het echte werk”. De vele interessante 

bijeenkomsten en vergaderingen hebben ervoor gezorgd dat ik snel een beeld kreeg van de 

(politieke) context waarin het beleid omtrent studiesucces en –uitval geplaatst moet worden. 

  Ik wil iedereen die me heeft geholpen met het verzamelen van data heel erg bedanken. Mijn 

speciale dank gaat in dit opzicht uit naar de key users van Osiris. Ten slotte wil ik de Universiteit van 

Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen hartelijk bedanken voor hun medewerking. De 

interviews die ik af mocht nemen, hebben een relevante bijdrage geleverd aan de gevonden 

resultaten.  
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1. Inleiding 

 

In het wetenschappelijk onderwijs stopt gemiddeld een kwart van de ingestroomde studenten in het 

eerste jaar met hun opleiding. In de meeste gevallen is dit te verklaren door een verkeerde 

studiekeuze (Zijlstra & Verhagen, 2011, p. 16). Studenten die hierna van studierichting veranderen, 

kosten de samenleving bijna 6 miljard euro per jaar. Deze uitgaven zijn niet alleen te wijten aan extra 

studiekosten. Ze worden met name veroorzaakt door de verlenging van de periode waarin studie-

switchers niet of minder actief zijn op de arbeidsmarkt (Borghans e.a., 2008: 3). In figuur 1 is te zien 

dat studie-uitval in Nederland door stijgende studentenaantallen een steeds groter probleem wordt.
1
 

 

 

Figuur 1: Uitgevallen eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs. 

 

Het wordt steeds duidelijker dat studenten die uitvallen het onderwijs veel geld kosten (Liebrand, 

2010, p. 4-5). De investeringen die er tot dan toe in hen gedaan zijn, hebben in het geval van uitval 

namelijk niet het gewenste effect gehad. Er worden immers geen diploma’s uitgereikt aan uitgevallen 

studenten, terwijl universitaire instellingen onder andere gefinancieerd worden op basis van het aantal 

afgestudeerden. Ook voor de studenten zélf is het uiterst vervelend om een opleiding vroegtijdig af te 

(moeten) breken. Omwille van recente bezuinigingen wordt studeren voor deze groep namelijk steeds 

duurder, waardoor de druk ten aanzien van het direct kiezen van een passende opleiding wordt 

opgevoerd. Bovendien kunnen studenten psychologische gevolgen van uitval ondervinden, omdat ze 

het vaak als een persoonlijke nederlaag ervaren (Feltzer & Rickli, 2009, p. 44) 

 Studie-uitval en –vertraging moet vanuit verschillende invalshoeken dus zo veel mogelijk 

voorkomen worden. Omdat meer dan de helft van de uitgevallen studenten die vanuit het vwo zijn 

ingestroomd, aangeeft dat er sprake is geweest van een verkeerde studiekeuze, is het van belang dat 

                                                           
1
 Deze figuur is opgesteld op basis van beschikbare cijfers van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten 

(VSNU). Alleen eerstejaarsstudenten die zijn ingestroomd met een vwo-diploma zijn hierin meegenomen. Er is 
gekeken naar de herinschrijvingen van studenten na een jaar. Individuen die zich na het eerste jaar niet voor hun 
(hoofd)opleiding hebben heringeschreven, zijn gecategoriseerd als ‘uitgevallen’. 
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er voor de poort meer wordt gekeken naar de geschiktheid van de student voor de opleiding en 

andersom. Daarom creëert het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid mogelijkheden voor een 

verplicht studiekeuzeadvies van de opleiding aan de aspirant-student (Zijlstra & Verhagen, 2011, p. 

16). Door middel van wederzijdse reflectie op de gemaakte studiekeuze wordt er gekeken naar de 

mate waarin de aankomende student past bij de opleiding en vice versa. Het advies is niet bindend, 

waardoor geen enkele student de toegang tot de opleiding formeel geweigerd wordt.  

  Nederlandse onderwijsinstellingen zijn met het oog op de vermoedelijke intreding van de wet 

druk bezig met de organisatie van studiekeuzeadviezen. In veel gevallen kiezen universiteiten ervoor 

om het verplichte advies te laten voortvloeien uit verschillende studiekeuzeactiviteiten, zoals 

representatieve onderwijsdagen en groepsgesprekken. Deze activiteiten geven onderwijsinstellingen 

meer inzicht in de groepen die er komen studeren en aankomende studenten een beter beeld van de 

opleiding waar ze aan willen beginnen. Aspirant-studenten worden door dergelijke activiteiten 

gestimuleerd zich goed te verdiepen in de opleiding van hun keuze, waardoor ze beter weten waar ze 

aan beginnen en minder kans lopen om na de start van de studie teleurgesteld te worden (Van Dijk & 

Van Reekum, 2013). Bovendien worden studenten uitgedaagd om hard te werken, wanneer ze een 

opleiding volgen die ze daadwerkelijk interessant vinden en omringd worden door studiegenoten die 

zich óók verbonden voelen met de studie. Hierdoor kunnen studiekeuzeactiviteiten indirect dus tevens 

van invloed zijn op de prestaties van studenten (Voorwinden, 2012). 

 

 

1.1 Probleemstelling 

Om in Nederland het studiesucces te verbeteren en de uitval van studenten zo veel mogelijk te 

voorkomen, worden studiekeuzeactiviteiten bij universiteiten ingevoerd. Instellingen en opleidingen 

hebben uiteenlopende ideeën over de specifieke activiteiten die er georganiseerd moeten worden. De 

studiekeuzetrajecten beginnen echter allemaal met het afnemen van een zogenoemd matchings- of 

intakeformulier. In deze formulieren worden aanstaande studenten geacht om vragen te 

beantwoorden over bijvoorbeeld hun motivatie, kwalificaties en leerstijlen. Het blijkt echter lastig om 

op basis van de verworven informatie een concreet studiekeuzeadvies op te stellen en te valideren. 

Voldoende kennis van betrouwbare (opleidingsspecifieke) indicatoren van studiesucces en –uitval 

ontbreekt, waardoor de grens tussen een positief en een negatief advies vaag is.  

  De Universiteit Utrecht (UU) is in januari 2013 al begonnen met de invoering van verplichte 

studiekeuzeactiviteiten. Alle aankomende studenten die in het collegejaar 2013/2014 aan een 

opleiding van deze universiteit willen beginnen, moeten een traject doorlopen waarin ze eerst een 

formulier moeten invullen. Daarna worden ze uitgenodigd voor een studiekeuzeactiviteit in de vorm 

van bijvoorbeeld een representatieve onderwijsdag. Dit resulteert in persoonlijke feedback voor de 

aspirant-studenten, waarin wordt gereflecteerd op de gegevens uit het matchingsformulier en het 

verloop van de studiekeuzeactiviteit. Wanneer er meer duidelijk is over de mate waarin de gegevens 

uit het matchingsformulier de kans op studiesucces en –uitval voorspellen, kunnen docenten en 

tutoren van de Universiteit Utrecht gerichter advies geven aan de aspirant-studenten. 

  Kennis over de voorspellende waarde van inhoudelijke elementen uit studiekeuzeformulieren 

is niet alleen voor de Universiteit Utrecht relevant. Ook de andere Nederlandse universiteiten zouden 

tijdens de organisatie van een studiekeuzetraject rekening kunnen houden met deze informatie, zodat 

de formulieren en activiteiten zo effectief mogelijk ingericht worden en goed met elkaar 

samenhangen. Omdat ook andere universiteiten zich afvragen op basis van welke factoren er een 

doeltreffend studiekeuzeadvies kan worden afgegeven, is het maatschappelijk relevant om te 
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onderzoeken welke voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval effectief zijn (voor verschillende 

opleidingen). De hoofdvraag van deze scriptie luidt daarom als volgt: 

 

Welke indicatoren worden er in studiekeuzeformulieren van Nederlandse universiteiten gehanteerd en 

in hoeverre voorspellen deze de effectiviteit van eerstejaarsstudenten? 

 

In deze vraag moeten twee begrippen nader gespecificeerd worden, namelijk ‘de effectiviteit van 

eerstejaarsstudenten’ en ‘(voorspel)indicatoren’. Het is het doel van dit onderzoek om de relatie 

tussen de twee begrippen te onderzoeken. Voorafgaand zal de definiëring van de begrippen op basis 

van wetenschappelijke inzichten plaatsvinden. Hiervoor zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

 Hoe wordt de effectiviteit van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs gedefinieerd en op 

welke manier wordt dit meetbaar gemaakt? 

 Wat zijn voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval in het hoger onderwijs? 

 

Er is in het buitenland veel onderzoek gedaan naar factoren die studieprestaties voorspellen (zie 

bijvoorbeeld Kimball, 1989; Harackiewicz e.a., 2002; Pomerantz e.a., 2002; Golding & Donaldson, 

2006; Schmitt, 2012; Sternberg e.a., 2012; Shultz & Zedeck, 2012). Ook zijn er meerdere studies 

gedaan naar voorspelindicatoren van studie-uitval (zie bijvoorbeeld Spady, 1970; Pascarella & 

Terenzini, 1980; Tinto, 1982; Ishitani, 2003). Daaruit is met name gebleken dat reeds behaalde cijfers 

van studenten goede voorspellers zijn van studiesucces en –uitval. Deze studies zijn veelal 

Amerikaans en bekijken geen van allen de stand van zaken in het Nederlandse hoger onderwijs. De 

conclusies kunnen moeilijk eenduidig naar de Nederlandse context vertaald worden, omdat het 

onderwijssysteem er hier fundamenteel anders uit ziet. Het onderwijs in Amerika is gedecentraliseerd, 

wat resulteert in grotere kwaliteitsverschillen tussen instellingen dan in Nederland. Ook is er in de VS 

na het voortgezet onderwijs pas sprake van differentiatie op basis van individueel niveau, terwijl dit in 

Nederland al na de basisschool gebeurt. Nederlandse scholieren met een vwo-diploma is toegang tot 

de universiteit vrijwel altijd gegarandeerd, terwijl Amerikaanse scholieren toelatingstests moeten 

afleggen. Dit zorgt voor grote verschillen in het studieklimaat en –gedrag tussen beide landen. In de 

VS is er bovendien meer mobiliteit tussen faculteiten en universiteiten, omdat studenten hun credits 

gemakkelijker van de ene naar de andere studierichting mee kunnen nemen. Dit maakt dat uitval in 

Nederland moeilijk hetzelfde gemeten kan worden als in Amerika (Scheider, 2001). 

  De bestaande onderzoeken naar studiesucces en –uitval in Nederland zijn vooral gericht op 

de voorspellende kracht van het eindexamencijfer (zie bijvoorbeeld Elsen, 1998; Koning & Loyens, 

2012; Bruinsma, 2003). Bruinsma (2003) heeft hiernaast ook gekeken naar de voorspellende waarde 

van motivatie. Ze richtte zich in haar proefschrift echter alleen op studieprestaties. Van der Heijden, 

Hessen en Wubbels (2012) hebben aan de UU onderzoek gedaan naar de relaties tussen het 

aanmeldmoment, het eindexamencijfer, het geslacht en na de poort behaalde resultaten van 

studenten enerzijds en uitval anderzijds. Het is echter nog tamelijk onbekend in hoeverre bijvoorbeeld 

voorgenoemde indicatoren samenhangen met zowel studiesucces als –uitval voor verschillende 

opleidingen. Het is daarom wetenschappelijk relevant om onderzoek te doen naar een breder scala 

van (opleidingsspecifieke) voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval in Nederland. 

 

 

1.2 Leeswijzer 

In deze masterscriptie zal een contexthoofdstuk allereerst in kaart brengen wat in Nederland de 

belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van studiekeuzeactiviteiten zijn 
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geweest. Daarna zal er in het theoretisch kader een hoofdstuk gewijd worden aan de beantwoording 

van de eerste deelvraag. De wetenschappelijke invulling die het begrip ‘effectiviteit’ krijgt, staat in dit 

hoofdstuk centraal. Vervolgens behandelt hoofdstuk 4 de mate waarin verschillende indicatoren 

voorspellen of aankomende studenten studiesucces gaan hebben of een verhoogde kans lopen om 

uit te vallen. Wanneer hier meer inzicht in verkregen wordt, is theoretisch namelijk helder op welke 

manier het studiekeuzeadvies inhoudelijk kan worden ingericht. De tweede deelvraag zal aan de 

hand van de resultaten uit hoofdstuk 4 beantwoord worden. Hoofdstuk 5 laat zien hoe het onderzoek 

van deze masterscriptie geoperationaliseerd is. Er zal statistisch onderzoek gedaan worden naar de 

effectiviteit van verschillende voorspelindicatoren, die aan de orde komen in matchingsformulieren 

van de UU. Aan de hand van interviews met medewerkers van andere Nederlandse universiteiten 

wordt er vervolgens gereflecteerd op de bredere maatschappelijke relevantie van de gevonden 

resultaten. Er wordt gekeken naar de indicatoren die in studiekeuzeformulieren van andere 

universiteiten aan de orde komen en naar de wijze waarop deze worden beoordeeld. Op deze manier 

wordt verkend of de gevonden resultaten in Utrecht ook een (grote) rol spelen bij andere instellingen. 

Overeenkomstig gebruik kan de waarde van specifieke indicatoren onderstrepen. Wanneer het 

gebruik van bepaalde voorspelindicatoren door instellingen blijkt te verschillen, kan dit een relevante 

aanzet geven voor eventueel vervolgonderzoek. In de hoofstukken 6 en 7 worden de resultaten van 

respectievelijk het kwantitatieve en het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek gepresenteerd. De 

hoofdvraag van deze masterscriptie zal in hoofdstuk 8 beantwoord worden en wordt de discussie 

uiteengezet. Ten slotte worden er aanbevelingen gedaan over het gebruik van voorspelindicatoren 

van studiesucces en –uitval in studiekeuzeformulieren. 
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2. Studiekeuzeactiviteiten in perspectief 

  

“Geef een krachtige impuls aan de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse hoger onderwijs, [want] 

het huidige bestel [is] niet toekomstbestendig” (Commissie Veerman, 2010, p. 27). Zo luidde het 

advies van de Commissie Veerman in het rapport Differentiëren in drievoud. Deze commissie heeft in 

2009 de opdracht gekregen om op basis van een internationale vergelijking te onderzoeken of het 

Nederlandse hoger onderwijs stabiel genoeg is voor de uitdagingen en de ambities van de toekomst 

(Commissie Veerman, 2010, p. 11). Na een uitvoerige probleemanalyse concludeerde Veerman dat 

de kwaliteit van het onderwijs in Nederland goed is, maar dat er op tal van terreinen nog veel winst te 

behalen valt. Zo laat de aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt te wensen over en 

halen studenten lang niet altijd het beste uit zichzelf (Commissie Veerman, 2010, p. 25).  

            In dit hoofdstuk worden de recente bestuurlijke ontwikkelingen omtrent de organisatie van de 

toegang tot het hoger onderwijs in kaart gebracht, zodat duidelijk wordt in welke context deze 

masterscriptie geplaatst moet worden. In de eerste paragraaf zal er aandacht besteed worden aan de 

ruimte die universiteiten krijgen om aspirant-studenten voor de poort te vragen naar bijvoorbeeld hun 

verwachtingen en motivatie. Vervolgens wordt er ingegaan op de manieren waarop het ministerie van 

OCW (samen met universiteiten en de VSNU) probeert om studiekeuzeadviezen te faciliteren.  

  

 

2.1 Reorganisatie van de toegang tot het hoger onderwijs als oplossing 

Excelleren is in het onderwijs in toenemende mate belangrijk aan het worden. Volgens de Commissie 

Veerman kan er binnen het onderwijs een cultuur ontstaan waarin beter gepresteerd wordt als 

instellingen hun studenten mogen selecteren. Wanneer studenten een selectieprocedure moeten 

doorlopen, zullen zij zich namelijk meer oriënteren, beter inzetten voor hun studie en bewuster zijn 

van hun eigen talenten en capaciteiten (Commissie Veerman, 2010, pp. 38-39). Bovendien moet de 

overheid onderwijsinstellingen volgens de Commissie voor een minder groot gedeelte gaan 

financieren op basis van studentenaantallen en voor een groter gedeelte op basis van de kwaliteiten 

en de opbrengsten van onderwijs en onderzoek, zodat instellingen een drijfveer hebben om zich te 

focussen op de kwaliteit van de instroom (Commissie Veerman, 2010, pp. 39-40). 

            Het ministerie van OCW heeft in het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid (ook wel de 

strategische agenda) voor een groot gedeelte gehoor gegeven aan deze en meer van de adviezen 

van de Commissie. Een van de belangrijkste doelstellingen van de strategische agenda is dan ook 

het verhogen van de lat. Studenten worden geacht zich ambitieuzer op te stellen en kritischer naar 

(de prestaties van) zichzelf en medestudenten te kijken. In het voorstel Ruim baan voor talent krijgen 

de randvoorwaarden voor selectie aan de poort daarom meer vorm (Zijlstra & Verhagen, 2011, p. 21).  

            Niet voor alle instellingen en opleidingen wordt selectie echter mogelijk gemaakt, omdat de 

toegang tot het hoger onderwijs gewaarborgd moet blijven. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) 

pleitte als één van de eerste voor een andere manier waarop de kwaliteit van de instroom in het 

hoger onderwijs verbeterd kon worden. Door middel van studiekeuzeadviezen voor de poort zouden 

studenten op tijd behoed kunnen worden voor het maken van een verkeerde studiekeuze en eerder 

op de plek terecht komen die voor hen het meest geschikt is (Terpoorten, 2009, pp. 17-19). Daarom 

heeft het ministerie van OCW SURFfoundation in 2010 gevraagd om onderzoek te doen naar de 

effectiviteit van studiekeuzegesprekken. Verschillende onderwijsinstellingen hebben in het kader van 

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? pilots uitgevoerd om effecten te monitoren (Liebrand, 2010: p. 

21). Naar aanleiding hiervan is besloten om in de strategische agenda op te nemen dat aspirant-

studenten voor het begin van het collegejaar een advies te geven (Zijlstra & Verhagen, 2011, p. 17).  
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Het studiekeuzeadvies is niet bedoeld ter verkenning van de opleidingskeuze van de aspirant-

student. Het is een instrument dat instellingen de mogelijkheid geeft studenten die grote kans lopen 

om voor uitval te zorgen, te waarschuwen. Studenten kunnen niet gedwongen worden af te zien van 

hun besluit om aan een bepaalde opleiding te beginnen. Wel wordt er gehoopt dat aankomende 

studenten op basis van het advies hun studiekeuze op een eerlijke manier heroverwegen en zich - 

indien nodig – naar een meer passende opleiding laten begeleiden (Zijlstra & Verhagen, 2011, p. 74).  

 

 

2.2 De aanpak van de realisatie 

In de strategische agenda komt dus tot uitdrukking dat er een meer ambitieuze studiecultuur moet 

ontstaan, dat de studie-uitval van studenten zo veel mogelijk moet worden teruggedrongen en dat het 

rendement omhoog moet. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, moeten er onder andere 

aanpassingen in de wet worden gedaan, hoofdlijnenakkoorden en prestatieafspraken worden 

gesloten en veranderingen optreden binnen het financieringssysteem van onderwijsstellingen (Zijlstra 

& Verhagen, 2011, pp. 74-77). In deze paragraaf staan deze maatregelen centraal. 

  

 

2.2.1 De aanpassingen in de wet- en regelgeving 

In het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid wordt de datum waarop studenten zich uiterlijk voor 

een niet-selectieve bacheloropleiding kunnen aanmelden, vervroegd naar 1 mei. Hierdoor ontstaat er 

voor onderwijsinstellingen tijd en ruimte om aan de prestatieafspraken te werken. Met betrekking tot 

de activiteiten (waar het advies uit voort moet vloeien) hebben aspirant-studenten en universiteiten 

zowel rechten als plichten. Deze verschillen per moment van aanmelding en zijn in figuur 2 

weergegeven. De term ‘studiekeuzeactiviteiten’ is in deze figuur afgekort tot SKA.  

 

 

Figuur 2: Rechten en plichten van groepen aspirant-studenten (Bussemaker, 2013, pp. 21-22). 
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Instellingen zijn vrij om geldige afwezigheidsredenen bij studiekeuzeactivteiten te bepalen, mits deze 

worden opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (Heppe, 2013, pp. 5-10). 

 

 

2.2.2 Hoofdlijnenakkoorden en prestatieafspraken 

In het najaar van 2011 heeft het ministerie van OCW een hoofdlijnenakkoord gesloten met de VSNU. 

In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat individuele universiteiten voorstellen voor 

prestatieafspraken gaan doen over “het verbeteren van de kwaliteit en de prestaties van het 

onderwijs, door verhoging van het rendement van het onderwijs, vermindering van uitval en 

investeren in onderwijsintensiteit, docentkwaliteit en excellentie” (Zijlstra & Noorda, 2011, p. 1). Voor 

de Universiteit Utrecht zijn er bijvoorbeeld de volgende prestatieafspraken gemaakt: 

 Excellentie: “de deelname van studenten aan honoursonderwijs […] neemt toe van 5% in 

2006 via 9% in 2010 naar 12% in 2016.” 

 Uitval: “het aantal studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) 

dat na 1 jaar van studie niet meer bij de instelling staat ingeschreven neemt af van 20% in 

2006 via 18% in 2010 naar 15% in 2016.” 

 Switch: “het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars 

HO) dat na 1 jaar overstapt naar een andere studie bij dezelfde instelling ontwikkelt zich van 

6% in 2006 via 7% in 2010 naar 6% in 2016.” 

 Rendement: “het aandeel voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat zich na het eerste 

jaar heringeschreven heeft aan de Universiteit Utrecht en dat binnen vier jaar een diploma bij 

de UU behaalt, ontwikkelt zich van 69% in 2006 (cohort 2003) via 74% in 2010 (cohort 2007) 

naar 77% in 2016 (cohort 2011)” (Strategisch Plan Universiteit Utrecht, 2012, p. 2). 

 

 

2.2.3.    Het financieringssysteem van onderwijsinstellingen 

De hoofdlijnenakkoorden en de gemaakte prestatieafspraken hangen nauw samen met de 

veranderingen die de minister van OCW teweeg heeft gebracht binnen het financieringssysteem van 

instellingen in het hoger onderwijs. Zoals al eerder naar voren kwam, past een financiering op basis 

van studentenaantallen niet bij de doelstellingen van de meest recente strategische agenda. Nu de 

focus in het onderwijsbeleid meer op de output van educatie en het rendement komt te liggen, moet 

ook de manier van subsidiering hierop worden aangepast. Anders stroken de beoogde doelen niet 

met de prikkels waarvoor onderwijsinstellingen beloond worden. 

            In 2016 is er €143 miljoen beschikbaar voor onder andere de ontwikkeling van kwaliteit, 

excellentie en studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs. Meer dan 5% van dit bedrag wordt aan 

de instellingen uitgekeerd onder de voorwaarde dat zij zich committeren en houden aan de 

prestatieafspraken. De voortzetting van de financiële investering wordt pas gerealiseerd als er binnen 

de afgesproken termijn aan de gemaakte afspraken voldaan is. Wanneer dit niet het geval is, 

verliezen universiteiten dus een aanzienlijk deel van hun financiële middelen. Als er op het gebied 

van kwaliteit en excellentie niet voldoende vooruitgang geboekt is, wordt er een derde deel gekort op 

de subsidiering. Als er niet genoeg ontwikkeling heeft plaatsgevonden op het terrein van 

studiesucces, wordt er ook een derde gekort op de subsidiering. Het laatste gedeelte van het geld 

wordt ingehouden wanneer een universiteit de afgesproken maatregelen ter realisatie van 

bovenstaande doelstellingen niet in de praktijk heeft gebracht (Zijlstra & Noorda, 2011: pp. 10-11). “In 

2015 worden de inspanningen en prestaties [van universiteiten] beoordeeld en volgt [dus] een 

herverdeling van middelen via een bonus-malus systematiek” (Zijlstra & Verhagen, 2011: p. 76).   
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3. Effectiviteit in het hoger onderwijs 

 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat het Nederlandse onderwijsbeleid de afgelopen jaren sterk 

gefocust is op resultaten. Doorstroomcijfers en prestatieafspraken worden steeds prominenter in de 

strategische agenda’s. Uit het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid blijkt bijvoorbeeld de ambitie 

studenten zo snel mogelijk te laten studeren aan een passende opleiding. Op deze manier zouden 

zowel studenten als onderwijstellingen optimaal rendement halen uit hun investering in de betreffende 

studie (Zijlstra & Verhagen, 2011, pp. 137-138). Dit is een typisch voorbeeld van een maatregel die 

gericht is op het principe “do more with less” (Pollitt et. al., 2001, p. 277). In dit hoofdstuk staat deze 

focus binnen het beleid van het hoger onderwijs centraal en wordt er naar een antwoord op de 

volgende deelvraag gezocht: hoe wordt de effectiviteit van eerstejaarsstudenten in het hoger 

onderwijs gedefinieerd en op welke manier wordt dit meetbaar gemaakt? 

  Allereerst wordt theoretisch onderbouwd dat er in de publieke sector in toenemende mate 

gestreefd wordt naar efficiëntie, zodat helder is dat het hier gaat om een waarde die in beleid steeds 

belangrijker wordt. Vervolgens wordt in kaart gebracht op welke manieren instellingen binnen het 

hoger onderwijs effectief worden gevonden. Voor er een antwoord op de hoofdvraag van deze 

masterscriptie kan worden gegeven, moet namelijk duidelijk zijn wat er precies verstaan kan worden 

onder ‘effectiviteit’ in het hoger onderwijs. Ten slotte staat dit hoofdstuk stil bij de manier waarop de 

focus binnen het publieke domein de visie op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs heeft 

veranderd. Dit is van belang, omdat scherp moet worden wat de studiekeuzeactiviteiten nu precies 

teweeg moeten brengen. 

 

 

3.1 Het denken over effectiviteit en efficiëntie in de publieke sector 

De begrippen ‘effectiviteit’ en ‘efficiëntie’ zijn niet nieuw binnen de uiteenlopende beleidsterreinen in 

het publieke domein (Cheung, 1997, pp. 449-450). Een aanpak waarmee een gesteld doel optimaal 

bereikt kan worden met het gebruik van zo min mogelijk middelen zal als vanzelfsprekend 

geprefereerd worden boven een inefficiënte manier van handelen. De afgelopen jaren hebben deze 

begrippen echter meer nadruk gekregen. Met name ‘efficiëntie’ lijkt in beleidsstukken centraler te 

staan en meer een doel op zich te worden in plaats van een manier waarop andere ambities 

doeltreffend bereikt kunnen worden (Stone, 2001, p. 65).  

 Naast efficiëntie zouden beleidsmakers volgens Stone kunnen streven naar gerechtigheid, 

veiligheid of vrijheid (Stone, 2001, pp. 37-38). Ook Hood beweert dat er naast waarden die met name 

gericht zijn op tijd, geld en economische efficiëntie twee andere belangen prioriteit kunnen krijgen in 

publiek beleid. Zo kunnen beleidsmakers sterk gefocust zijn op rechtvaardigheid of op veiligheid. 

Hood categoriseert deze drie waarden achtereenvolgend als sigma-type values, theta-type values en 

lambda-type values (Hood, 1991, p. 11). Vrijheid ontbreekt in de optiek van Hood als een 

afzonderlijke categorie binnen de publieke sector. Toch lijkt dit begrip zich van de anderen te 

onderscheiden, omdat beleid gelegitimeerd kan worden op basis van liberale principes die op 

gespannen voet staan met principes van efficiëntie, gerechtigheid of veiligheid.  

  De vier doelen die Stone heeft geformuleerd, kunnen paradoxaal zijn en niet altijd gelijktijdig 

met evenveel prioriteit nageleefd worden. Het accent op het doel ‘efficiëntie’ zorgt er namelijk voor dat 

andere doelen in het gedrang komen (Stone, 2001, p. 37). In de publieke sector is dit de afgelopen 

jaren zichtbaar geworden door de verschuiving van de focus binnen beleid.  

  Voor de jaren tachtig was het publieke beleid sterk gericht op gerechtigheid en veiligheid. Het 

hoger onderwijs mocht wat betreft toelating bijvoorbeeld niet elitair zijn of selecteren, omdat er sterk 
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geloofd werd in de overtuiging dat alle mensen gelijke kansen moesten krijgen. Het was slechts 

toegestaan om op basis van opleidingsniveau een onderscheid te maken tussen mensen die wel of 

geen toegang kregen tot het hoger onderwijs (Ledoux e.a., 2009, pp. 12-14). Tussen de niveaus 

moesten voor mensen mogelijkheden bestaan om op te klimmen, zodat in theorie iedereen hoger 

onderwijs zou kunnen genieten en de kansen zo veel mogelijk gelijk waren. 

  In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de nationale overheid met drie grote problemen 

geconfronteerd. De verzorgingsstaat werd te duur, er was sprake van verminderd vertrouwen in de 

overheid en de verwachtingen van de kwaliteit van publieke dienstverlening gingen omhoog. 

Overheden werden hierdoor geacht om “meer met minder te doen” (Pollitt et. al., 2001, pp. 276-277). 

De veranderende gedachte ten aanzien van de rol en het functioneren van de overheid heeft 

geresulteerd in de opkomst van het New Public Management (vanaf nu NPM), waarin het doel van 

efficiëntie de meeste nadruk krijgt (Hood, 1991, pp. 15-16; Pollitt et. al., 2001, pp. 276-277). Wanneer 

de overheid zich anders zou gaan organiseren, ging de kwaliteit van de publieke dienstverlening 

volgens het NPM omhoog, terwijl hiervoor minder middelen aangeboord hoefden te worden (Pollitt, 

2000, p. 183).  

 Het NPM bestaat uit een reeks factoren die het efficiënt functioneren van de overheid in de 

hand zouden moeten spelen. Zo moeten doelen en prestatie-indicatoren expliciet en eenduidig 

worden opgesteld, zodat er meer op output in plaats van op input gecontroleerd kan worden. Een 

organisatie wordt in de ogen van het NPM namelijk niet langer beschouwd als legitiem wanneer ze 

bestuurd wordt door mensen die daarvoor zijn aangewezen, maar zal haar bestaansrecht moeten 

ontlenen aan de verwezenlijking van vooraf opgestelde resultaten of zogenoemde targets. De 

publieke sector wordt hierdoor erg resultaatgericht (Noordegraaf e. a., 2011, p. 372). Het NPM gelooft 

dat competitie in de publieke sector zal zorgen voor een efficiëntere manier van werken. (Hood, 1991, 

pp. 4-5; Cheung, 1997, pp. 436-437; Peters & Pierre, 1998, pp. 227-234; Pollitt, 2000, pp. 183-184). 

 Het NPM heeft geleid tot een minder centraal georganiseerde publieke sector, waarin sturing 

en verantwoording plaats vindt op basis van harde cijfers en prestatie-indicatoren. De opkomst van 

het NPM heeft er tevens voor gezorgd dat het ideale functioneren van het publieke domein in 

toenemende mate in het teken staat van de beleidswaarde ‘efficiëntie’.  

 

 

3.2 Effectiviteit in het hoger onderwijs 

Effectiviteit is in de publieke sector in toenemende mate belangrijk geworden. Het is voor deze 

masterscriptie van belang dat onderzocht wordt op welke manier deze waarde in het hoger onderwijs 

kan worden ingevuld. Veel van de wetenschappelijke theorieën over effectiviteit in het onderwijs zijn 

gebaseerd op of te herleiden naar de piramide van academische prestaties, die door de Amerikaanse 

psycholoog George Miller (1990) geschetst is (zie bijvoorbeeld Ten Cate, 2006; Janssen, 1996; Wass 

e.a., 2001; Epstein & Hundert, 2002; Rethans e.a., 2002; Norcini, 2003; Stemler, 2012; Shultz & 

Zedeck, 2012). Miller heeft zich laten inspireren door de filosoof Whitehead, die in 1929 het 

vooraanstaande werk ‘The Aims of Education’ heeft geschreven over de fundamentele doelen van het 

onderwijs (Miller, 1990, p. 63). De niveaus die in de piramide onderscheiden worden, blijken op basis 

van andere literatuur echter niet toereikend (Onderwijsraad, 2008; Stemler, 2012; Schmitt, 2012; 

Soares, 2012). In deze masterscriptie zal daarom een geherdefinieerde versie geïntroduceerd 

worden, waarin elementaire, pragmatische en hogere doelen te onderscheiden zijn. De figuur gaat 

nadrukkelijk over de effectiviteit van studenten binnen universitaire bacheloropleidingen. Eerst zullen 

de drie doelen worden toegelicht en vervolgens zal in kaart worden gebracht hoe deze zich tot elkaar 

verhouden. 
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3.2.1 Elementaire doelen 

Universiteiten zijn primair in het leven geroepen voor het bieden van gedegen onderwijs en het 

verrijken van de kennis van het volk. De curricula die onderwijsinstellingen aanbieden, zijn erop 

gericht studenten kennis te laten nemen van belangrijke wetenschappelijke bevindingen, stromingen 

en concepten (Onderwijsraad, 2008, p. 17; Stemler, 2012, pp. 5-7; Bruinsma, 2003, pp. 4-5; Janssen, 

1996, pp. 117-118). Miller noemt kennisoverdracht de basis van het onderwijs en spreekt op dit 

niveau van knows. De informatie die studenten binnen onderwijsinstellingen tot zich nemen, vormt 

een zekerheid waar ze op terug kunnen vallen. Ook is (specialistische) kennis volgens hem een 

randvoorwaarde voor de effectieve uitvoering van een bepaalde professie (Miller, 1990, p. 63).  

  Volgens Whitehead moet educatie echter niet alleen gericht zijn op het eenzijdig verstrekken 

van passieve informatie. Het onderwijs is pas waardevol te noemen wanneer het haar studenten leert 

om informatie te verifiëren, interpreteren, selecteren en combineren. Studenten moeten in staat zijn 

om de kennis die ze aangeboden krijgen om te zetten in iets bruikbaars (Whitehead, 1959, pp. 192-

193). Miller categoriseert deze competentie met betrekking tot kennisverwerking daarom tot know 

hows. Instellingen moeten studenten het functionele gebruik van kennis aanleren (Miller, 1990, p. 64). 

  Het wetenschappelijk onderwijs moet studenten dus zowel de knows als de know hows 

bijbrengen. De gedachte dat studenten op basis van deze kennis en competenties uiteindelijk zelf een 

bijdrage kunnen leveren aan de wetenschap, ligt hieraan ten grondslag (Zijlstra & Noorda, 2011, pp. 

6-7). De primaire functie van universiteiten is ‘elementair’ te noemen: universiteiten moeten het lerend 

vermogen van studenten aanspreken en ontwikkelen. Bovendien moeten ze hun academische 

vaardigheden en kennis verbreden. Dit doel is voornamelijk gericht op de wetenschappelijke 

ontwikkeling en academische vorming van de student. 

 

 

3.2.2 Pragmatische doelen 

De focus op kennisverbreding en –verwerking is voor onderwijsinstellingen niet afdoende. Met het 

oog op de toekomst moeten studenten de theorieën die ze geleerd hebben ook daadwerkelijk en 

zelfstandig in de praktijk kunnen brengen (Miller, 1990, p. 67). Op het tweede niveau van functies van 

het hoger onderwijs staan daarom pragmatische doelen centraal. Universiteiten moeten studenten 

klaarstomen voor een succesvolle professionele carrière en ze dus nuttige, praktische ervaring 

meegeven. Studenten moeten niet alleen theoretisch onderlegd zijn, maar ook kunnen aangeven hoe 

ze bepaalde (fictieve) problemen concreet zouden aanpakken. Miller categoriseert deze prestaties tot 

show hows (Miller, 1990, p. 63). Volgens hem moeten studenten kunnen laten zien dat ze in staat zijn 

om effectief te opereren in hun toekomstige beroepspraktijk. Het gaat hier om het verschil tussen 

goed presteren in een praktijkgerichte oefening en goed functioneren in de realiteit. Met betrekking tot 

dit laatste doel spreekt Miller van does, ofwel action (Miller, 1990, pp. 63-66).  

  In de optiek van pragmatische doelmatigheid zou het hoger onderwijs dus naadloos op de 

beroepspraktijk moeten aansluiten. Succes in het onderwijs wordt namelijk slechts waardevol 

gevonden wanneer het ook in de praktijk van toegevoegde waarde blijkt te zijn (Shultz & Zedeck, 

2012, p. 51; Miller, 1990, p. 63). Whitehead zegt hierover het volgende: “A merely well-informed man 

is the most useless bore on God's Earth” (Whitehead, 1959, p. 192). 

  Pragmatische doelen zijn binnen universitaire bachelors enigszins problematisch meetbaar te 

maken. Het brede scala van studierichtingen zorgt ervoor dat de mate waarin er nadruk gelegd wordt 

op de praktijk van een vakgebied erg opleidingsspecifiek is. Een studie als Geneeskunde is weliswaar 

sterk gericht op de beroepspraktijk van artsen, maar de meeste academische bacheloropleidingen 

richten zich in het standaard curriculum (veel) minder op de arbeidsmarkt. Na invoering van de 
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bachelor-masterstuctuur worden universitaire bachelors over het algemeen gezien als academische 

basisjaren, waarin studenten een bepaalde discipline leren onderzoeken en zich klaarstomen voor 

een meer specialistische masteropleiding. “Vanuit het hoger onderwijsveld is van verschillende zijden 

aangegeven dat de WO-bachelor niet als een eindpunt of uitstroommoment naar de arbeidsmarkt is 

bedoeld” (Commissie Rinnooy Kan, 2000, p. 11). Veel wetenschappelijke bacheloropleidingen sluiten 

daarom niet eenduidig aan op één of meerdere beroep(en). Dit betekent dat pragmatische doelen in 

het eerste jaar van universitaire bacheloropleidingen minder (kunnen) worden nagestreefd. 

   

 

3.2.3 Hogere doelen 

Het hoger onderwijs moet studenten ten slotte niet alleen kwaliteiten laten ontwikkelen waarmee ze 

een positieve uitwerking hebben op zichzelf, hun universiteit en hun toekomstige beroepspraktijk, 

maar ook op de maatschappij in haar geheel. Deze vaardigheden en capaciteiten bevinden zich op 

een hoger abstractieniveau, waardoor ze moeilijker meetbaar zijn te maken (aan de hand van cijfers). 

Maatschappelijke betrokkenheid, morele autonomie, verantwoordelijkheid, integriteit, waardering van 

pluriformiteit en multiculturaliteit, ethische gevoeligheid en goed burgerschap zijn enkele voorbeelden 

van dergelijke kwaliteiten (Onderwijsraad, 2008, pp. 17-18; Stemler, 2012, pp. 5-7; Schmitt, 2012, pp. 

19-21; Soares, 2012, p. 69). Ook zelfontplooiing is een belangrijke kwaliteit waarmee studenten in de 

eerste plaats zichzelf maar indirect ook anderen kunnen dienen (Whitehead, 1959, pp. 192-193).  

  De ontwikkeling van bovenstaande deugden draagt onder andere bij aan de duurzaamheid 

van de samenleving en maatschappelijke integratie. De Onderwijsraad spreekt in dit opzicht van de 

socialisatiefunctie van het hoger onderwijs, omdat “ook algemeen geldende normen en waarden 

[middels educatie moeten] worden overgedragen, die mensen voor het functioneren in de 

samenleving nodig hebben” (Onderwijsraad, 2008, pp. 17-18). Wanneer er op deze manier naar de 

functie van het hoger onderwijs gekeken wordt, gaat het over doelen van het derde niveau, namelijk 

hogere doelen. 

 

 

3.2.4 De verhoudingen tussen de drie niveaus 

De verschillende niveaus verhouden zich tot elkaar zoals in onderstaand figuur geïllustreerd is. 

Universitaire bachelors binnen het hoger onderwijs houden zich allereerst bezig met de doelstellingen 

die het meest fundamenteel zijn: de elementaire doelen. De pragmatische doelen sluiten idealiter 

dusdanig aan op de doelen van het eerste niveau, dat ze gelijktijdig kunnen worden nagestreefd. 

Studenten zouden de vaardigheden die ze ontwikkelen en de kennis die ze tot zich nemen niet alleen 

op de onderwijsinstelling maar ook in hun (toekomstige) beroepspraktijk moeten kunnen gebruiken 

(Shultz & Zedeck, 2012, pp. 54-55). Zoals gezegd sluiten er echter slechts weinig academische 

opleidingen eenduidig aan op beroepspraktijken. Bovendien kunnen afgestudeerden die met 

geschikte kwalificaties de arbeidsmarkt op gaan voor een functie worden afgewezen op basis van 

factoren die buiten de verantwoordelijkheid van het hoger onderwijs liggen. Hierbij kan er bijvoorbeeld 

gedacht worden aan karaktereigenschappen van de kandidaten (Onderwijsraad, 2008, p. 17).  

  Omdat universiteiten niet afgerekend worden op pragmatische en hogere doelen, krijgen 

elementaire doelen vanuit dit oogpunt prioriteit. De piramide van figuur 3 loopt dus spits toe, omdat de 

mate waarin er voldaan moet worden aan elementaire doelen niet parallel loopt met de mate waarin 

er voldaan moet worden aan pragmatische en hogere doelen. 
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Figuur 3: Drie niveaus van doelen in het hoger onderwijs 

 

Met betrekking tot de verhoudingen tussen de verschillende soorten doelen, wordt vaak verondersteld 

dat zowel universiteiten als studenten zich pas kunnen focussen op de hogere doelen van het 

onderwijs wanneer ze aan de eerste twee doelstellingen hebben voldaan. De hogere doelen vereisen 

succes in lagere doelen, maar prestaties binnen lagere doelen kunnen moeilijker succes in hogere 

doelen garanderen (Miller, 1990, pp. 64-65, Ten Cate, 2006, p. 748).  

  Idealiter worden echter ook de kwaliteiten op het hoogste niveau gedurende de reguliere 

onderwijsvormen ontplooid (Schmitt, 2012, pp. 18-21). Volgens Whitehead is dit goed mogelijk. De 

gedachte dat het brein eerst voorzien moet worden van voldoende kennis voor het zich functioneel 

kan gaan gedragen, is volgens hem onjuist. Er bestaat geen moment waarop het vermogen van het 

brein om kennis praktisch toe te passen, kan worden uitgeschakeld (Whitehead, 1959, p. 197). 

Daarom volgen de doelen elkaar niet chronologisch op, maar kunnen ze gelijktijdig worden 

nagestreefd. De volgende paragraaf zal desondanks laten zien dat de focus op efficiëntie ervoor 

gezorgd heeft dat de elementaire doelen in het hoger onderwijs prioriteit krijgen.  

 

 

3.3 De gevolgen van de focus op efficiëntie voor het hoger onderwijs 

Nu er in het beleid van de publieke sector steeds meer gestreefd wordt naar efficiëntie, moet er meer 

gecontroleerd worden op output en vastgestelde targets. Instanties moeten transparanter 

functioneren en meer sturen op prestaties. Het is daarom belangrijk dat overheidsinstellingen kunnen 

laten zien dat publiek geld waardevol besteed wordt. Wanneer duidelijk is wat publieke organisaties 

aan producten en diensten op moeten leveren, wordt er gepoogd om de systemen dusdanig te 

optimaliseren dat de gewenste uitkomsten continu gehaald worden. Metingen, controles en targets 

nemen een centrale rol in binnen dit proces (Noordegraaf e.a., 2011, pp. 367-369). Daarom is er in 

het hoger onderwijs sprake van verzakelijking van de (strategische) beleidsvoering.  

  De verzakelijking heeft ervoor gezorgd dat de output van het hoger onderwijs zo veel mogelijk 

geconcretiseerd is. De output wordt bijvoorbeeld gedefinieerd in termen van behaalde diploma’s, 

omdat de mate waarin studenten beschikken over benodigde vaardigheden en kennis uiteindelijk 

wordt uitgedrukt in certificaten (Bruinsma, 2003, p. 4). Een student die in het bezit is van een 

bachelorbul heeft dus voldaan aan de primaire doelstelling van het universitaire bacheloronderwijs.  

  Omdat er pas na een aantal jaren gekeken kan worden naar het rendement van 

onderwijsinstellingen in termen van diploma’s, is studiesucces of –voortgang tegenwoordig een 

tweede belangrijke operationalisatie van effectiviteit in het hoger onderwijs. Er kan namelijk te allen 

tijden gekeken worden naar de (hoogte van de) behaalde resultaten van studenten en het tempo 

Hogere doelen 

Pragmatische doelen 

Elementaire doelen 
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waarin de benodigde studiepunten gehaald worden. Studenten die uitvallen of van studie wisselen, 

zorgen ervoor dat het gemiddelde tempo waarin er een diploma wordt behaald afneemt. Vandaar dat 

studie-uitval, -vertraging en -switch met het oog op de effectiviteit van het universitaire 

bacheloronderwijs zo veel mogelijk voorkomen dient te worden (Zijlstra & Noorda, 2011, pp. 3-5). 

Door de focus op efficiëntie is het hoger onderwijs dus in toenemende mate gaan draaien om de 

diploma’s die studenten moeten behalen en de tijd waarin dat gebeurt. 

  De cijfers die tot uitdrukking komen in de gemaakte prestatieafspraken zijn een 

weerspiegeling van de doelen die binnen het universitaire bacheloronderwijs prioriteit krijgt. Ze geven 

aan dat begrippen als ‘rendement’ en ‘uitval’ prominent zijn, omdat ze worden uitgedrukt in 

streefcijfers. Waarden die (op dit moment) minder belangrijk worden gevonden, zijn in strategische 

agenda’s simpelweg niet genoemd. Zoals al eerder is gezegd, zijn universitaire bachelors niet als een 

uitstroommoment naar de arbeidsmarkt bedoeld. Daarom wordt er hier niet naar het aantal 

wetenschappelijke publicaties gekeken. De mate waarin afgestudeerden succesvol zijn in een 

professionele carrière is in de strategische agenda’s op geen enkele manier geoperationaliseerd. 

Mogelijke maatschappelijke effecten van het hoger onderwijs – bijvoorbeeld innovatie-impulsen – 

worden in de prestatieafspraken eveneens niet meegenomen. Dit maakt duidelijk dat pragmatische 

en hogere doelen in dit tijdperk minder belangrijk worden gevonden dan elementaire doeleinden.  

  

 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat er in de publieke sector door het NPM in toenemende 

mate gefocust wordt op efficiëntie en effectiviteit. Er kan op drie manieren naar de doelmatigheid van 

universitaire bacheloropleidingen binnen onderwijsinstellingen gekeken worden. Studenten moeten 

allereerst voldoende kennis opdoen en vaardigheden onder de knie krijgen, zodat zij uiteindelijk een 

diploma verdienen. Dit worden de elementaire doelen genoemd. Pragmatische doelen van het 

onderwijs moeten ervoor zorgen dat studenten succesvol zijn in hun toekomstige beroepspraktijk. Ten 

slotte is het een hoger doel van universiteiten om erop te sturen dat studenten een positieve 

uitwerking hebben op de maatschappij in haar geheel. De focus op efficiëntie heeft ervoor gezorgd 

dat het strategische beleid in het hoger onderwijs veel prestatieafspraken en –indicatoren bevat. 

Waarden en visies moeten gereduceerd worden tot telbare entiteiten, zodat berekend kan worden op 

welke wijze ze zo efficiënt en optimaal mogelijk gerealiseerd kunnen worden. In de gemaakte 

prestatieafspraken komen met name doelstelling van elementair niveau tot uitdrukking: er moeten in 

de toekomst meer studenten nominaal afstuderen en minder studenten vroegtijdig stoppen met hun 

opleiding. Dit betekent dat de kwaliteit van de instroom in het hoger onderwijs verbeterd moet worden. 

Om dit tot stand te brengen moet de toegang tot het universitair onderwijs anders georganiseerd 

worden (Sternberg, 2012, pp. 1-2). Studiekeuzeactiviteiten moeten ervoor zorgen dat studenten direct 

aan een passende opleiding beginnen, zodat zij gaandeweg niet teleurgesteld worden en ze niet 

hoeven te stoppen of over te stappen. Bovendien moeten studiekeuzeactiviteiten ervoor zorgen dat er 

een meer ambitieuze studiecultuur ontstaat, zodat er goede cijfers gehaald worden en er zo veel 

mogelijk nominaal wordt afgestudeerd. Het volgende hoofdstuk gaat in op mogelijke indicatoren die 

studiesucces en –uitval van eerstejaarsstudenten op de universiteit kunnen voorspellen.  
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4. Voorspelindicatoren van studiesucces en -uitval 

 

Om de kwaliteit van de instroom in het hoger onderwijs te verbeteren, moet er voor de poort een 

advies worden uitgebracht over de geschiktheid van de student voor de opleiding en andersom. 

Kennis van betrouwbare (generieke en opleidingsspecifieke) indicatoren van studiesucces en –uitval 

is hiervoor noodzakelijk. Op basis van deze kennis kan namelijk bepaald worden of aanstaande 

studenten een positief of negatief studiekeuzeadvies gegeven moet worden. Daarom wordt er in dit 

hoofdstuk gezocht naar indicatoren die studiesucces en –uitval in het hoger onderwijs volgens 

wetenschappelijke studies goed weten te voorspellen. Resultaten uit bestaande onderzoeken zijn 

bovendien onmisbaar bij het opstellen van onafhankelijke variabelen en (gerichte) hypothesen. In dit 

hoofdstuk wordt er dus een theoretisch antwoord gezocht op de volgende deelvraag: wat zijn 

voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval in het hoger onderwijs? 

  Allereerst wordt er aandacht besteed aan de voorspellende waarde van reeds behaalde 

resultaten van studenten. Vervolgens komt het niveau van de vooropleiding en de mate van 

voorlichting aan de orde. Daarna komen in dit licht enkele persoonskenmerken aan bod. Ten slotte 

wordt besproken in hoeverre de thuissituatie van studenten studiesucces en -uitval voorspelt.  

 

 

4.1 Reeds behaalde resultaten 

In onderzoek naar indicatoren van studieprestaties en –staking is verreweg de meeste voorspellende 

kracht toegewezen aan resultaten die studenten in het verleden behaald hebben. De kans van 

studenten om in het hoger onderwijs goede resultaten te behalen, neemt toe naarmate het 

gemiddelde eindexamencijfer dat in het voortgezet onderwijs gehaald is hoger is (De Koning & 

Loyens, 2012, pp. 150-151; Schmitt, 2012, p. 25; Bruinsma, 2003, pp. 205-211, Harackiewicz e.a., 

2002, pp. 562; Elsen, 1998, p. 14). De hoogte van gemiddelde eindexamencijfers geeft bovendien 

een betrouwbare indicatie van de kansen die studenten in het hoger onderwijs lopen om uit te vallen. 

Studenten die in het verleden lagere cijfers hebben gehaald, hebben meer kans om hun studie 

vroegtijdig te beëindigen dan studenten die hogere cijfers hebben gehaald (Elsen, 1998, p. 14; 

Daugherty & Lane, 1999, pp. 359-360; Johnson, 1994; Moores & Klas; 1989).  

  Niet alleen gemiddelde eindexamencijfers maar ook cijfers voor specifieke vakken blijken voor 

sommige opleidingen goede (aanvullende) voorspellers van studieresultaten en –uitval te zijn. 

Torenbeek, Jansen en Hofman (2010) hebben een positief verband aangetoond tussen de cijfers die 

studenten op de middelbare school voor Engels, Nederlands en wiskunde hebben gehaald en hun 

studieprestaties in het eerste jaar van een universitaire bachelor. In Nederland bleken de cijfers voor 

deze drie kernvakken significante voorspellers van studiesucces bij Psychologie. Echter, de 

verschillen tussen de resultaten en het aantal EC’s konden niet beter verklaard worden door de cijfers 

voor de drie kernvakken dan door het gemiddelde eindexamencijfer (De Koning & Loyens, 2012, pp. 

154-159). Uit een andere studie is gebleken dat studenten die een technische opleiding volgen meer 

studiepunten behalen en minder snel uitvallen wanneer ze in het voortgezet onderwijs hogere cijfers 

hebben gehaald voor natuurkunde en wiskunde B (Van der Hulst & Jansen, 2000, p. 242).  

  Studies die inhoudelijk aansluiten op een bepaald vak dat op de middelbare school gegeven 

wordt, kunnen de kwaliteit van hun instroom dus verbeteren door voor de poort te kijken naar de 

resultaten die de aspirant-studenten voor dat betreffende vak gehaald hebben. “Voor opleidingen 

waarvan de leerinhoud niet direct gekoppeld kan worden aan de leerstof van een specifiek vak in het 

voortgezet onderwijs […] wordt het gemiddelde eindcijfer op de kernvakken van groot belang geacht” 

(De Koning & Loyens, 2012, p. 152). 
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Op basis van deze inzichten kan de volgende hypothese worden geformuleerd: een hoger gemiddeld 

eindexamencijfer en hogere eindcijfers voor de drie kernvakken hangen samen met minder uitval, 

hogere cijfers en meer behaalde studiepunten in het hoger onderwijs. 

 

 

4.2 Vooropleiding en voorbereiding 

Binnen het hoger onderwijs is er met betrekking tot teleurstellende studieprestaties meer problemen 

met studenten die binnen komen met een hbo-propedeuse dan met studenten die binnen komen met 

een vwo- of volwaardige hbo-diploma (Elsen, 1998, p. 14; Van Onzenoort, 2010, pp. 212-213). 

Instromers met een hbo-propedeuse lopen in verhouding bovendien meer kans om vroegtijdig hun 

studie te beëindigen. Studenten die van het vwo afkomstig zijn vallen in het hoger onderwijs het minst 

vaak uit (Van Onzenoort, 2010, pp. 212-213). Scholieren die in het voortgezet onderwijs gedoubleerd 

hebben, lopen volgens Elsen (1998) eveneens een verhoogd risico om uit te vallen in het hoger 

onderwijs. Studiesucces en –uitval lijkt dus samen te hangen met de vooropleiding van studenten.  

  Op basis van deze inzichten kan er met betrekking tot de hoofdvraag de volgende hypothese 

worden geformuleerd: een hogere vooropleiding van studenten hangt samen met minder uitval, 

hogere cijfers en meer behaalde studiepunten in het hoger onderwijs.  

  Uit onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van voorlichtingsmiddelen enerzijds en 

studiesucces en –uitval anderzijds, is naar voren gekomen dat studenten die bij voorlichtingsdagen of 

meeloopdagen aanwezig zijn geweest significant meer studiepunten halen dan anderen. Bovendien 

stoppen studenten die afwezig waren op dergelijke dagen vaker met hun studie (Van Lent & De Beer, 

2012, p. 29). Volgens Warps, Hogeling, Pass & Brukx (2009) maken uitvallers minder gebruik van 

voorlichtingsmiddelen in het algemeen. Studenten die voor de poort de website van de instelling 

hebben bekeken of een decaan om opleidingsspecifieke informatie hebben gevraagd, vallen niet 

meer of minder uit dan studenten die dit niet hebben gedaan (Van Lent & De Beer, 2012, pp. 28). 

  Op basis van de resultaten van deze onderzoeken wordt verwacht dat studenten die zich 

intensief hebben voorgelicht meer studiesucces hebben en minder –uitvallen dan studenten die zich 

minder intensief of niet hebben voorgelicht. 

 

 

4.3 Persoonskenmerken 

In deze paragraaf wordt er achtereenvolgens stilgestaan bij de effectiviteit van de voorspelindicatoren 

‘geslacht’, ‘motivatie’, ‘reflectie op leerstijlen’ en de ‘psychologische beleving van tijd en tijdsplanning’. 

Uit literatuuronderzoek is namelijk gebleken dat veel indicatoren die in bestaande studies onderzocht 

zijn tot deze vier categorieën herleid kunnen worden (zie bijvoorbeeld Feltzer & Rickli, 2009; Elsen, 

1998; Bruinsma, 2003; Buis, 1979; Busato, Prins, Elshout & Hamaker, 2000; Ferreira, 2003). 

 

 

4.3.1 Geslacht 

Een voorspelindicator van studiesucces en –uitval waar de effectiviteit meerdere malen van is 

aangetoond, is geslacht. Dwyer en Johnson (1997) hebben laten zien dat vrouwen over het algemeen 

beter presteren dan mannen in het primair onderwijs. Het verschil bestaat voor vrijwel alle etnische 

groeperingen in de wereld (Dwyer & Johnson, 1997, pp. 128-133). Ook in latere fasen van het 

onderwijs behalen vrouwen hogere cijfers en meer studiepunten dan mannen (Van der Hulst & 

Jansen, 2000, p. 242). Dit zou niet alleen gelden voor studies die stereotypisch vrouwelijk worden 

gevonden, maar ook voor wiskunde en techniek (Kimball, 1989, pp. 209-210). Onderzoekers die geen 
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verschil in het voordeel van vrouwen hebben gevonden, lieten studieresultaten buiten beschouwing 

en namen zelf toetsen af. Volgens Hyde, Fennema & Lamon (1990) zou het verschil daarom alleen 

bestaan wanneer er wordt gekeken naar schoolcijfers. Mannen hebben volgens deze onderzoekers 

vaardigheden die minder in cijfers worden uitgedrukt – zoals probleemoplossend vermogen – over het 

algemeen namelijk beter onder de knie (Hyde e.a., 1990, p. 149; Kimball, 1989, pp. 198-199).  

  Vrouwen zijn doorgaans minder zelfverzekerd en stressbestendig dan mannen en kijken 

tevens kritischer naar hun eigen kunnen. Dit gaat ook op voor vrouwen die in het hoger onderwijs 

(herhaaldelijk) goed presteren (Pomerantz e.a., 2002, pp. 396-397). De onzekerheid heeft 

klaarblijkelijk geen ernstige gevolgen voor de cijfers van deze groep, maar kan er wel voor zorgen dat 

vrouwen een studie vroegtijdig beëindigen, omdat ze het gevoel hebben dat ze tekort schieten of 

bepaalde benodigde kwaliteiten missen. In opleidingen waarin meisjes zijn ondervertegenwoordigd – 

bijvoorbeeld biologie en scheikunde – is dit effect aangetoond (Ferreira, 2003, pp. 984-986). 

  Op basis van deze inzichten wordt het volgende verwacht: het geslacht van studenten hangt 

samen met uitval, de behaalde cijfers en het behaalde aantal studiepunten in het hoger onderwijs.  

 

 

4.3.2 Motivatie 

Een ander persoonskenmerk van studenten dat vaak in verband wordt gebracht met studiesucces en 

–uitval, is motivatie. Ryan en Deci (2000) beweren op basis van hun zelfbeschikkingstheorie (vanaf 

nu ZBT) dat er een onderscheid bestaat tussen motivatie die gekenmerkt wordt door autonomie van 

het individu en motivatie die gekenmerkt wordt door beïnvloeding van of controle over het individu 

(Ryan & Deci, 2000, p. 69). Er wordt in dit opzicht een verschil gemaakt tussen autonomous 

motivation en controlled motivation (Vansteenkiste e.a., 2009, pp. 671-672).  

  Binnen de categorie autonomous motivation is een onderscheid te maken tussen intrinsic 

motivation en identified motivation. Studenten vallen volgens de ZBT in de eerste categorie, wanneer 

de drang om bijvoorbeeld Geneeskunde te studeren innerlijk en spontaan teweeg wordt gebracht. Er 

is dan voor de studie gekozen, omdat die op zichzelf waardevol en interessant wordt gevonden. 

Studenten die voor Geneeskunde kiezen, omdat ze zelf inzien dat de opleiding voor hen persoonlijk 

relevant is, vallen volgens de ZBT in de tweede categorie (Vansteenkiste e.a., 2009, p. 672). Beide 

vormen van autonomous motivation zouden ervoor zorgen dat studenten een actievere houding 

aannemen en meer inzet tonen (Black & Deci, 2000, p. 751; Ryan & Deci, 2000, p. 69). 

  Controlled motivation kan eveneens worden onderverdeeld in twee categorieën, te weten 

external motivation en introjected motivation. (Vansteenkiste e.a., 2009, p. 672). Studenten zijn 

volgens de ZBT external gemotiveerd, wanneer de drijfveer om voor een bepaalde studie te kiezen 

een externe oorzaak kent. In dat geval is er voor de opleiding gekozen, omdat er bijvoorbeeld 

(vermeende) nadelige consequenties zijn verboden aan alternatieven. Studenten zijn introjected 

gemotiveerd, wanneer ze zichzelf in relatie tot hun omgeving (bewust of onbewust) onder druk zetten 

om voor een studie te kiezen. Ze laten zich in dergelijke gevallen vaak leiden door gevoelens van 

schaamte of trots. Studenten die met één van beide motieven aan een studie beginnen, zijn 

doorgaans minder vastberaden om hun opleiding af te maken (Vallerand, Fortier & Guay, 1997, p. 

1172-1173; Black & Deci, 2000, p. 740). Ook behalen ze over het algemeen minder goede resultaten 

dan studenten die autonoom gemotiveerd zijn (Vansteenkiste e.a., 2009, p. 672).  

  Op basis van het inzicht dat de kwaliteit van motivatie een goede voorspeller is van 

studiesucces en –uitval wordt verwacht dat autonomous motivation samenhangt met minder 

studiestaking, hogere cijfers en meer behaalde studiepunten in het hoger onderwijs. 
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4.3.3 Reflectie op leerstijlen 

In het hoger onderwijs is aangetoond dat bepaalde leerstijlen van studenten kunnen bijdragen aan 

studiesucces. Zo is bewezen dat academische prestaties positief samenhangen met een strategische 

leerstijl en negatief samenhangen met een leerstijl waarin de stof onverschillig of ongeïnteresseerd 

benaderd wordt (Cassidy & Eachus, 2000, p. 307). Wanneer studenten reflecteren op de manier 

waarop ze stof verwerken, studeren en zich concentreren, kunnen er dus betrouwbare verwachtingen 

worden uitgesproken over het studiesucces dat ze hoogstwaarschijnlijk gaan hebben. Het onderzoek 

van Wankowski (1991) heeft uitgewezen dat studenten die zelfverzekerd zijn over hun competenties 

met betrekking tot leren meer studiesucces hebben dan studenten met een gebrek aan 

zelfvertrouwen op dit vlak. Deze bevinding is enigszins in strijd met de uitkomst van het onderzoek 

van Ferreira (2003), omdat in het laatste geval een gebrek aan zelfvertrouwen gepaard kan gaan met 

goede of zelfs betere studieresultaten. Evenmin concludeert Ferreira (2003) in lijn met Wankowski 

(1991) dat studenten met een gebrek aan zelfvertrouwen een verhoogd risico lopen om uit te vallen. 

  Op basis van deze inzichten wordt verwacht dat het zelfbeeld van studenten over hun leerstijl 

samenhangt met uitval, de behaalde cijfers en het behaalde aantal EC’s in het hoger onderwijs.  

 

 

4.3.4 De psychologische beleving van tijd en tijdsplanning 

In de wetenschappelijke literatuur naar de psychologische beleving van tijd wordt vaak de definitie 

van time perspectieve van Lewin (1951) gehanteerd: “the totality of the individual’s views of his 

psychological future and psychological past existing at a given time” (Lewin, 1951, p. 75). In 

verschillende studies is onderzocht of de perceptie die mensen aannemen ten aanzien van de tijd iets 

zegt over bijvoorbeeld de manier waarop ze zich gedragen. In Nederland hebben De Volder en Lens 

(1982) onderzoek gedaan naar het perspectief op de tijd dat middelbare scholieren met een hoog 

gemiddeld cijfer en veel doorzettingsvermogen hebben in vergelijking tot middelbare scholieren met 

een minder hoog gemiddeld cijfer en weinig doorzettingsvermogen. Uit dit onderzoek is gebleken dat 

leerlingen die hogere cijfers halen meer doelen nastreven die nog in het verschiet liggen en eerder 

gericht zijn op het heden en de toekomst dan op het verleden (De Volder & Lens, 1982, pp. 569-570).   

  Ook Zimbardo en Boyd (1999) zien het als een succesfactor voor het onderwijs als studenten 

met betrekking tot hun perceptie van tijd gericht zijn op de lange termijn. De Zimbardo Time 

Perspective Inventory (vanaf nu ZTPI) maakt een onderscheid tussen vijf verschillende perspectieven 

die ten aanzien van de tijd kunnen worden aangenomen. Studenten die veel plannen en streven naar 

toekomstige doelen passen binnen de karakteristieken van het future perspective. Dit type student 

haalt doorgaans een hoger gemiddelde, besteedt meer uren per week aan de studie en laat minder 

cursussen onafgemaakt liggen. Binnen de categorie present hedonistic perspective vallen studenten 

die zich voornamelijk op het heden focussen en zich weinig zorgen maken over de consequenties van 

hun daden. Dergelijke types nemen veel risico, zijn impulsief en besteden minder uren per week aan 

hun studie. De present fatalistic perspective is een categorie voor mensen die het gevoel hebben dat 

ze geen invloed of grip (kunnen) hebben op het heden en de toekomst. Studenten die met een 

dergelijk perspectief tegen de tijd aankijken, halen een significant lager gemiddeld cijfer dan andere 

studenten. Zimbardo en Boyd onderscheiden ten slotte het past negative en het past positive 

perspectief, waarin mensen op een negatieve dan wel positieve manier op hun verleden zijn gefocust. 

Met betrekking tot de laatste twee categorieën is geen significant verschil tussen cijfers of 

studiehoudingen aangetoond (Zimbardo & Boyd, 1999, pp. 1278-1282). 

  Op basis van deze inzichten en het ZTPI wordt met betrekking tot de resultaten van dit 

onderzoek verwacht dat studenten die het future perspective aanhangen minder uitvallen en meer 
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studiesucces hebben dan studenten die gefocust zijn op het present hedonistic of present fatalistic 

perspective.  

 

 

4.4 Thuissituatie  

Een andere indicator die studiesucces en –uitval zou kunnen voorspellen, is het opleidingsniveau van 

de omgeving van de studenten. Volgens Ishitani (2003) hebben studenten van ouders die geen hoger 

onderwijs hebben genoten – zogenaamde eerste generatie studenten – meer kans om hun studie 

vroegtijdig te beëindigen dan andere studenten. Eerste generatie studenten zouden namelijk (nog) 

niet goed in de omgeving van het hoger onderwijs gesocialiseerd zijn (Ishitani, 2003, pp. 446-447). In 

de literatuur is er onenigheid over het effect van het opleidingsniveau van de ouders van studenten op 

hun studieresultaten. Billson en Terry (1982) beweren dat studenten van de eerste generatie lagere 

cijfers halen dan andere studenten. Inman en Mayes (1999) zijn er daarentegen van overtuigd dat de 

generatie waar studenten toe behoren niets zegt over hun kwaliteiten en capaciteiten (Inman & 

Mayes, 1999, pp. 16-17). Ten slotte wordt er aangenomen dat eerste generatie studenten over het 

algemeen minder zelfverzekerd zijn, minder contact hebben met docenten en minder gesteund 

worden door hun omgeving als het aankomt op hun keuze om te studeren (Ishitani, 2003, p. 434; 

Inman & Mayes, 1999, p. 16; Terenzini e.a., 1996, pp. 16-20). Volgens Torres en Solberg (2001) 

heeft steun van de familie van studenten een positieve uitwerking op hun studieprestaties. Studenten 

die door hun familie gesteund worden en het gevoel hebben dat hun omgeving achter hun 

studiekeuze staat, worden meer aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen. Omdat ze het gevoel 

hebben dat ze ergens op terug kunnen vallen, durven ze uitdagingen aan te gaan (Torres & Solberg, 

2001, p. 61). Bovendien ervaren deze studenten minder stress en geloven ze meer in hun eigen 

capaciteiten (Torres & Solberg, 1001, p. 54). Het zelfvertrouwen – dat studenten krijgen van familie 

die steun betuigt – zorgt er voor dat de kans op uitval afneemt (Ferreira, 2003; Wankowski, 1991). 

 Op basis van deze veronderstellingen kan de volgende hypothese worden geformuleerd: 

eerste generatie studenten en studenten die niet of nauwelijks door hun familie gesteund worden, 

vallen meer uit en behalen lagere cijfers en minder studiepunten dan andere studenten.  

 

 

4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is betoogd dat studiesucces en -uitval van studenten volgens bestaand onderzoek het 

beste voorspeld kan worden aan de hand van reeds behaalde resultaten. Deze masterscriptie is op 

zoek naar indicatoren die hierop van toegevoegde waarde kunnen zijn, omdat nog niet de helft van de 

variantie in studieresultaten voorspeld kan worden door cijfers uit het verleden (Harackiewicz e.a., 

2002). Met behulp van aanvullende indicatoren, kan mogelijk een groter gedeelte van de spreiding in 

studieresultaten voorspeld worden. Volgens de theorie zouden de vooropleiding en de mate van 

voorbereiding van studenten hier mogelijk geschikt voor zijn. Het geslacht van aspirant-studenten zou 

onderwijsinstellingen een betrouwbare indicatie kunnen geven van hun toekomstige studiesucces. Op 

basis van inzichten uit de literatuur wordt bovendien verwacht dat de aanwezigheid van controlled 

motivation het studiesucces verlaagd en de kans op uitval verhoogd. Ook het perspectief op de tijd 

dat studenten aannemen en de reflectie op leerstijlen, lijken voorspellers van studiesucces en –uitval 

te zijn. Ten slotte bestaat er vermoedelijk samenhang tussen het opleidingsniveau en de gegeven 

steun van familie enerzijds en studiesucces en –uitval van studenten anderzijds. In deze 

masterscriptie wordt daarom nader onderzocht of deze indicatoren effectieve voorspellers van 

studiesucces en –uitval zijn. 
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5. Methode 

 

In deze masterscriptie wordt onderzocht welke voorspelindicatoren studiesucces en –uitval van 

eerstejaarsstudenten kunnen voorspellen. Dit hoofdstuk zet uiteen op welke manier er wordt 

geprobeerd om een antwoord op deze vraag te vinden. Allereerst is er binnen de methodiek van dit 

onderzoek een onderscheid te maken tussen een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. Er zal 

statistisch worden onderzocht welke indicatoren uit de matchingsformulieren van de Universiteit 

Utrecht in staat zijn om te voorspellen of studenten succes hebben binnen hun opleiding. De 

resultaten die hieruit voortvloeien, zullen vervolgens in een breder perspectief worden geplaatst. Aan 

de hand van interviews wordt er gekeken naar indicatoren die in studiekeuzeformulieren van de 

Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan de orde komen en 

naar de wijze waarop ze worden beoordeeld. Zo wordt verkend of de gevonden resultaten in Utrecht 

ook een (grote) rol spelen bij andere instellingen. Op deze manier kan er op de waarde van de 

indicatoren gereflecteerd worden. Bovendien wordt op basis van het kwalitatieve onderzoek zichtbaar 

of er belangrijke voorspelindicatoren over het hoofd zijn gezien.  

 

 

5.1 Het kwantitatieve deel 

In deze paragraaf wordt eerst verteld hoe de afgenomen formulieren eruit zien en op welke manier de 

data van dit onderzoek verzameld is. Vervolgens wordt er stil gestaan bij de specifieke samenstelling 

van de populatie. Daarna zullen de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken worden vertaald naar 

afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Ten slotte worden de hypothesen genoemd en wordt 

besproken aan de hand van welke analyses de relaties tussen de afhankelijke en de onafhankelijke 

variabelen worden onderzocht.  

 

 

5.1.1 Het onderzoeksmateriaal en de data-verzameling 

Bij de Universiteit Utrecht zijn er voor aanvang van het collegejaar 2012/2013 pilots uitgevoerd in het 

kader van matching. Aspirant-studenten van de studies Communicatie- en Informatiewetenschappen 

(CIW), Economie en Bedrijfseconomie en Farmacie werden voor de poort onder andere gevraagd om 

een formulier in te vullen. De inhoud van de gebruikte formulieren verschilt per opleidingen en is te 

vinden in de bijlagen (vanaf p. 83). De vragenlijst die voor de opleiding Economie en 

Bedrijfseconomie gebruikt is, kent een Nederlandse en een Engelstalige variant, omdat de opleiding 

in beide voertalen gegeven wordt. Omdat het gaat om een letterlijke vertaling, is de Engelstalige 

variant niet in de bijlagen opgenomen. De vragenlijsten zijn bij de opleidingen CIW en Farmacie ruim 

voor aanvang van het collegejaar online afgenomen. De aspirant-studenten van de opleiding 

Economie hebben het matchingsformulier slechts ingevuld wanneer ze zich laat in de zomer hadden 

aangemeld. Voor deze groep studenten was het invullen van het formulier – net als voor Farmacie-

studenten – verplicht,
2
 terwijl de CIW-studenten het formulier op vrijwillige basis mochten invullen. De 

gegevens uit de matchingsformulieren zijn gekoppeld aan studentennummers.  

 De studenten die het matchingsformulier hebben ingevuld en zich uiteindelijk ook definitief 

voor CIW, Economie of Farmacie hebben aangemeld, zijn in september 2012 begonnen aan hun 

                                                           
2
 In de communicatie naar Farmacie-studenten en late aanmelders voor Economie is gezegd dat het invullen van 

het formulier verplicht was. Deze studenten hadden echter – mits ze aan de nodige ingangseisen voldeden – ook 
zonder het invullen van het formulier toelatingsrecht. Niet alle studenten hebben deze verplichting daarom 
serieus genomen. 
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voltijd bachelor. Zij studeerden op het moment dat de data verzameld is ruim een half jaar aan de UU. 

Omdat de studenten op meerdere momenten in dit half jaar getoetst zijn, is er geen sprake van mono-

operationalisatie, wat de constructvaliditeit van dit onderzoek had kunnen bedreigen. Uit het 

studentinformatiesysteem Osiris kon informatie over de studievoortgang van de studenten worden 

gehaald. De studentnummers van de studenten die binnen het eerste half jaar met de studie zijn 

gestopt, zijn verzameld met hulp van verschillende key-users van Osiris. 

 

 

5.1.2 Onderzoekspopulatie 

Er wordt in dit onderzoek gekeken naar studiesucces en –uitval van eerstejaarsstudenten van de 

opleidingen CIW, Economie en Bedrijfseconomie en Farmacie van het cohort 2012/2013. Er is naar 

deze specifieke populatie gekeken, omdat er aan de UU voor het eerst ervaringen zijn opgedaan met 

het afnemen van matchingsformulieren bij de aspirant-studenten van deze opleidingen.  

  

Formulier ingevuld 

 

Formulier niet ingevuld 

 

Totaal 

Aan opleiding 

begonnen 

CIW: 95 

Economie: 62 

Farmacie: 358 

Totaal: 515 

CIW: 36 

Economie: 365 

Farmacie: 15 

Totaal: 416 

CIW: 131 

Economie: 427 

Farmacie: 373 

Totaal: 931 

Niet aan opleiding 

begonnen 

CIW: 29 

Economie: 4 

Farmacie: 171 

Totaal: 204 

- 

- 

- 

- 

 

Totaal CIW: 124 

Economie: 66 

Farmacie: 529 

Totaal: 719 

  

 

Tabel 1: De aantallen (aspirant-)studenten die het matchingsformulier hebben ingevuld per 

opleiding en de aantallen die hierna daadwerkelijk aan één van de opleidingen is begonnen. 

 

In bovenstaande tabel staat een overzicht van de aantallen (aspirant-)studenten die het 

matchingsformulier hebben ingevuld per opleiding en de aantallen die hierna daadwerkelijk aan één 

van de opleidingen zijn begonnen. Er kan in dit onderzoek alleen gekeken worden naar de studenten 

die het matchingsformulier hebben ingevuld en tevens met de bijbehorende studie van start zijn 

gegaan.
3
 Studenten waarvan scores op één van deze twee factoren ontbreken, kunnen niet in de 

statistische analyses worden meegenomen.  

 

 

5.1.3 Afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

In deze masterscriptie wordt een poging gedaan om de effectiviteit van eerstejaarsstudenten aan de 

UU te voorspellen. Hierdoor wordt verondersteld dat de mate waarin studenten effectief zijn 

afhankelijk is van tal van factoren. De effectiviteit is daarom de afhankelijke variabele, terwijl de 

(voorspel)indicatoren tot de onafhankelijke variabelen behoren.  

                                                           
3
 Binnen de groep CIW-studenten die in september begonnen is met studeren, is een onderscheid te maken 

tussen studenten die wel hebben deelgenomen aan het matchingstraject en studenten die niet hebben 
deelgenomen aan het matchingstraject. Van (bijna) alle studenten zijn de scores op de afhankelijke variabelen 
bekend. Op basis van deze scores kan er gekeken worden naar het verschil in effectiviteit tussen deze groepen. 
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Uit hoofdstuk drie is gebleken dat studenten binnen het hoger onderwijs in het huidige tijdperk het 

meest effectief worden gevonden wanneer ze zich gedragen volgens de gemaakte 

prestatieafspraken, die zich veelal op het niveau van de elementaire doeleinden bevinden. Dit 

betekent dat de afhankelijke variabele geoperationaliseerd kan worden in termen van studiesucces en 

–uitval. Een indicator is effectief te noemen wanneer deze voorspelt: 

 hoe hoog het gemiddelde cijfer is dat studenten halen in het eerste half jaar van hun voltijd 

bachelor; 

 hoeveel studiepunten (EC’s) studenten behalen in het eerste half jaar van hun voltijd bachelor; 

 of studenten in het eerste half jaar van hun voltijd bachelor uitvallen. 

 

De eerste twee afhankelijke variabelen zijn gericht op studiesucces van eerstejaarsstudenten. In het 

eerste half jaar van een voltijd bachelor hebben de studenten normaliter vier cursussen met een 

gemiddeld cijfer afgesloten. Van deze vier cijfers is een gemiddeld resultaat berekend, waarin alle 

cursussen even zwaar meegewogen. Voor deze aanpak is gekozen, omdat de cursussen in het 

eerste jaar de studenten met dezelfde hoeveelheid werk hebben belast. Na de eerste twee blokken 

van een voltijd bachelor hebben de studenten normaliter 30 studiepunten kunnen behalen. Het is 

mogelijk dat ze na het eerste half jaar meer dan 30 studiepunten hebben behaald. Ze hebben dan 

meer cursussen gevolgd dan volgens het standaard curriculum per periode noodzakelijk is.  

 De opleiding Farmacie heeft onvoldoendes in Osiris verwerkt als NVD (Niet Voldaan), 

waardoor de waarden van de afhankelijke variabele ‘gemiddeld cijfer’ hier zijn omgezet in rangen.
4
 

Bovendien moet ten aanzien van de resultaten voor Farmacie gezegd worden dat de 

herkansingscijfers voor één vak uit de tweede periode nog niet in Osiris verwerkt waren op het 

moment dat de data verzameld is. Dit heeft de resultaten mogelijk enigszins vertekend. 

  De derde afhankelijke variabele is gericht op studie-uitval van eerstejaarsstudenten. Onder 

studie-uitval wordt in dit onderzoek het volgende verstaan: een student van een universitaire 

bacheloropleiding in voltijd heeft zich in zijn of haar eerste studiejaar uitgeschreven voor de 

betreffende opleiding aan de onderwijsinstelling (Zijlstra & Noorda, 2011, p. 13). Met betrekking tot dit 

onderzoek zijn studenten die zich voor 1 april 2013 officieel hebben uitgeschreven gecategoriseerd 

als ‘uitgevallen’. Er is voor dit meetmoment gekozen, omdat het een zo recent mogelijk overzicht 

geeft van studievoortgang. In de definitie worden niet alleen de studenten die het hoger onderwijs 

volledig verlaten, maar ook de switchers meegenomen. Switchers zijn studenten die overstappen van 

een onafgemaakte opleiding binnen het hoger onderwijs naar een andere opleiding of andere 

instelling binnen deze sector. Wanneer studenten structureel niet (meer) op komen dagen bij de 

colleges of verplichtingen van hun studie, is er sprake van verborgen uitval. Verbogen uitval is geen 

teken van definitieve beëindiging van een opleiding en daarom niet meegenomen in de definitie.  

  Uit het theoretisch kader is gebleken dat ook het bachelorrendement en excellentie 

onderdelen zijn van studiesucces. In deze masterscriptie kon er niet naar deze factoren worden 

gekeken, omdat de studenten op het moment van onderzoek slechts een half jaar aan het studeren 

waren. Er kan dus nog niet gezegd worden of ze wel of niet (nominaal) zijn afgestudeerd. Omdat de 

inschrijvingen voor honoursprogramma’s pas aan het einde van collegejaar 2012/2013 zullen 

binnenstromen, kan excellentie niet als onderdeel van studiesucces worden meegenomen. 

  In deze masterscriptie zijn de (voorspel)indicatoren van studiesucces en –uitval zoals gezegd 

de onafhankelijke variabelen. Uit het theoretisch kader is gebleken dat onderwijsinstellingen de 

effectiviteit van studenten aan de hand van verschillende indicatoren kunnen voorspellen. Reeds 

                                                           
4
 NVD’s voor individuele vakken zijn omgezet in 5’en. Vervolgens is het gemiddelde cijfer op de universiteit 

berekent en omgezet in rangen. 
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behaalde resultaten van studenten, het niveau van hun vooropleiding en het geslacht blijken goede 

voorspellers te zijn van studiesucces en –uitval (De Koning & Loyens, 2012; Elsen, 1998; Bruinsma, 

2003; Harackiewicz e.a., 2002; Dwyer & Johnson, 1997; Pomerantz e.a., 2002; Kimball, 1989).  

  Van andere mogelijke indicatoren is minder eenduidig aangetoond of ze studiesucces en –

uitval voorspellen. Toch is het op basis van het theoretisch kader aannemelijk dat bepaalde scores op 

deze factoren samenhangen met de studieprestaties en de kans op vroegtijdige uitschrijving van 

studenten. Hierbij moet gedacht worden aan de intensiteit van de voorlichting, het opleidingsniveau 

van de omgeving en de aanwezige steun van de familie van aankomende studenten, de reflectie op 

leerstijlen, motivatie en de psychologische beleving van tijd en tijdsplanning (Ryan & Deci, 2000; 

Vansteenkiste e.a., 2009; Wankowski, 1991; Cassidy & Eachus, 2000; Zimbardo & Boyd, 1999; 

Ishitani, 2003; Torres & Solberg, 2001). Op basis van de theorie zijn daarom negen onafhankelijke 

variabelen te onderscheiden. De verschillende variabelen zijn voor iedere opleiding die onderzocht is 

anders geoperationaliseerd. In de volgende tabel staat daarom een overzicht van de operationalisatie 

van de variabelen voor de opleidingen CIW, Economie en Bedrijfseconomie en Farmacie.  

 

 CIW Economie Farmacie 

1. Eind(examen)- 

cijfers 

Gemiddeld cijfer 

Nederlands 

Engels 

Wiskunde 

Gemiddeld cijfer 

- 

- 

Wiskunde 

- 

- 

- 

- 

2. Vooropleiding Niveau vooropleiding 

Profiel vooropleiding 

Niveau vooropleiding 

- 

Niveau vooropleiding  

- 

3. Voorlichting Voorlichtingsdag(en) 

Meeloopdag(en) 

- 

- 

- 

Voorlichtingsdag(en) 

en/of meeloopdag(en) 

Voorlichtingsdag(en) 

- 

Websites/brochures 

Ouders 

Decaan/mentor 

4. Geslacht Man – vrouw - - 

5. Motivatie Open vraag 

gecategoriseerd naar 

14 stellingen 

Open vraag 

gecategoriseerd naar 

14 stellingen 

External controlled 

Introjected controlled 

Identified autonomous 

Intrinsic autonomous 

6 keuzefactoren 

6. Ambitie Interesse voor 

honoursprogramma 

- - 

7. Reflectie op 

leerstijlen 

- - Cluster van 5 stellingen met 

betrekking tot leerstijlen 

8. Psychologische 

beleving van tijd en 

tijdsplanning 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Future perspective  

Present hedonistic perspective 

Present fatalistic perspective 

9. Thuissituatie - 

- 

- 

- 

Eerste generatie studenten 

Steun van familie 

 

Tabel 2: Een overzicht van de operationalisatie van de verschillende onafhankelijke variabelen 

voor de verschillende onderzochte opleidingen.  
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Voor de opleiding CIW zijn de eindcijfers van de examenvakken van studenten uit Osiris gehaald. Het 

gemiddelde eindexamencijfer per student is vervolgens handmatig berekend, waarbij alle vakken 

even zwaar zijn meegewogen. De eindcijfers voor de drie kernvakken zijn apart meegenomen als 

onafhankelijke variabelen. De variabele ‘vooropleiding’ is ordinaal en valt uiteen in de volgende 

categorieën: hbo-propedeuse, afgeronde hbo-opleiding, vwo-diploma of universitaire opleiding. Er is 

hier slechts gekeken naar de laatst genoten opleiding. In het kader van ‘vooropleiding’ kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen studenten die zijn ingestroomd met en natuurprofiel en 

studenten die zijn ingestroomd met een maatschappijprofiel. Vervolgens wordt de intensiteit van 

voorlichting gemeten aan de hand van de aanwezigheid van aspirant-studenten bij voorlichtingsdagen 

en meeloopdagen. Het geslacht is een dichotome variabele en de motivatie van aankomende CIW-

studenten wordt gemeten aan de hand van de volgende drie open vragen: ‘Wat spreekt je aan in de 

thematiek van de opleiding CIW?’, ‘Waarom kies je voor een universitaire opleiding op dit gebied en 

niet voor een hbo-opleiding?’ en ‘Wat maakt dat je juist voor CIW in Utrecht hebt gekozen en niet voor 

een andere universitaire opleiding in deze richting?’ De antwoorden die de aankomende studenten op 

deze vragen hebben gegeven, zijn gecategoriseerd. Dit is gebeurd door eerst de kernzinnen uit de 

motivatie op de verschillende vragen te extraheren. Hierbij is vastgehouden aan de oorspronkelijke 

woorden van de studenten. De zinnen werden in deze fase niet meer gekoppeld aan de bijbehorende 

vraag. Vervolgens zijn er categorieën gemaakt op basis van de meest voorkomende kernzinnen. De 

categorieen resulteren in dichotome variabelen, die aangeven of een student een bepaalde uitspraak 

wel of niet gedaan heeft. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Ik vind communicatie interessant, omdat het altijd 

en overal aanwezig is’ en ‘Ik ben op zoek naar meer uitdaging’. De ambitie van CIW-studenten wordt 

meetbaar gemaakt aan de hand van hun interesse voor informatie over een honoursprogramma. De 

score op deze variabele zal worden uitgedrukt op een ordinale schaal die van 1 (geen interesse) via 2 

(misschien interesse) naar 3 (interesse) gaat. De reflectie op leerstijlen, psychologische beleving van 

tijd en de thuissituatie van CIW-studenten is helaas niet bekend. 

  Voor de opleiding Economie en Bedrijfseconomie zijn het gemiddelde eindexamencijfer en 

het eindcijfer voor het kernvak wiskunde door de aankomende studenten zelf gerapporteerd. Andere 

cijfers van het voortgezet onderwijs waren bij aanvang van dit onderzoek niet bekend. Het niveau van 

de vooropleiding is met betrekking tot deze studie een dichotome variabele, waarin er een 

onderscheid wordt gemaakt tussen aspirant-studenten met een vwo-diploma en aspirant-studenten 

met een (afgeronde) universitaire diploma. Middels een open vraag is er gevraagd naar de activiteiten 

of middelen die aspirant-studenten hebben gebruikt om aan kennis over de opleiding te komen. Op 

basis van deze gegevens is de dichotome variabele ‘voorlichting’ opgesteld, waarin een onderscheid 

wordt gemaakt tussen studenten die hebben deelgenomen aan (een) voorlichtingsdag(en) en/of (een) 

meeloopdag(en) en studenten die dat niet hebben gedaan. De variabele ‘motivatie’ wordt voor de 

opleiding Economie op dezelfde manier geoperationaliseerd als voor de opleiding CIW. De 

antwoorden die de aankomende studenten op deze vragen hebben gegeven, hebben in de meeste 

gevallen als vanzelfsprekend tot de opstelling van andere stellingen geleid. Scores op de overige 

onafhankelijke variabelen zijn voor Economie-studenten helaas niet bekend. 

  Voor de opleiding Farmacie is de variabele ‘vooropleiding’ nominaal, omdat de volgende 

categorieën worden onderscheiden: vwo met N&G, vwo met N&T, vwo met N&G + N&T, volwaardige 

hbo-diploma en hbo-propedeuse. De variabele ‘voorlichting’ valt uiteen in vier aparte dichotome 

variabelen, waarmee per student kan worden aangegeven of er gebruik is gemaakt van verschillende 

voorlichtingsactiviteiten en –middelen. De variabele ‘motivatie’ is meetbaar gemaakt aan de hand van 

een vragenlijst – de Academic Self-Regulation Questionnaire (ASRQ) – die in eerder onderzoek 

gebruikt is (Grolnick & Ryan, 1989). De aspirant-studenten worden gevraagd om aan te geven in 
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hoeverre ze het eens zijn met zestien stellingen over hun motivatie om te gaan studeren. Deze 

stellingen zijn onder te verdelen in vier categorieën, die ieder een ander type motivatie meten. De 

external controlled motivation wordt gemeten aan de hand van vier stellingen over de mate waarin 

een student door zijn of haar omgeving gedreven wordt om te studeren (α=,76). De introjected 

controlled motivation wordt gemeten aan de hand van vier stellingen over de mate waarin studenten 

belang hechten aan wat de omgeving vindt van studeren (α=,71). De identified autonomous 

motivation wordt gemeten aan de hand van vier stellingen over de mate waarin studenten gedreven 

worden te studeren door persoonlijke doelen. Door een systeemfout is één van deze stellingen (‘Ik 

studeer omdat het voor mij persoonlijk belangrijk is’) niet aan de aankomende studenten voorgelegd. 

De drie resterende stellingen vormen samen een cluster dat net onder de gebruikelijke grens van 

betrouwbaarheid scoort (α=,69). Toch worden de drie stellingen in dit onderzoek behandeld als een 

cluster dat intern consistent is, omdat de lagere alpha waarschijnlijk veroorzaakt is door de 

afwezigheid van de vierde vraag en niet door de zwakheid van de schaal. In ander onderzoek bleken 

de vragen uit de schaal namelijk hetzelfde te meten (Grolnick & Ryan, 1989, p. 146). De intrinsic 

autonomous motivation wordt ten slotte gemeten aan de hand van vier stellingen over de mate waarin 

studenten gedreven worden te studeren door de inhoud van een opleiding (α=,79). Deze vier typen 

motivatie worden uitgedrukt op een schaal van interval niveau, waarin alle waarden tussen 1 (niets 

van het specifieke type motivatie) en 5 (heel veel van het specifieke type motivatie) kunnen worden 

aangenomen. De motivatie van Farmacie-studenten wordt ten slotte gemeten aan de hand van 

aspecten die mogelijk een rol hebben gespeeld bij de studiekeuze. Dit resulteert in zes dichotome 

variabelen, die aangeven of studenten bijvoorbeeld wel of niet hebben aangegeven dat hun 

studiekeuze beïnvloedt is door (de keuze van) hun vrienden (controlled motivation). De reflectie op 

leerstijlen is gebaseerd op een vijftal vragen over de eigen ervaringen met het leren op de middelbare 

school (α=,73). De score op deze interval variabele kan worden uitgedrukt in alle waarden die liggen 

tussen 1 (geen vertrouwen in de eigen leerstijlen) en 5 (heel veel vertrouwen in de eigen leerstijlen). 

De psychologische beleving van tijd en tijdsplanning wordt gemeten aan de hand van achttien 

stellingen over (uitstel)gedrag en manieren van plannen. Deze stellingen zijn onder te verdelen in drie 

categorieën, die ieder een ander type perspectief van tijd meten. Het future perspective wordt 

meetbaar gemaakt aan de hand van tien stellingen over de mate waarin studenten tijdsplanningen 

(kunnen) maken op de lange termijn (α=,77). Het present hedonistic perspective wordt meetbaar 

gemaakt aan de hand van vier stellingen over de mate waarin studenten impulsief zijn en risico’s 

nemen. Deze stellingen zullen afzonderlijk van elkaar worden geanalyseerd, omdat ze samen geen 

betrouwbaar cluster vormen (α=,47). Het present fatalistic perspective wordt meetbaar gemaakt aan 

de hand van vier stellingen over de mate waarin aankomende studenten geloven dat ze 

gedetermineerd worden door hun toekomst. Ook deze stellingen zullen afzonderlijk worden 

geanalyseerd, omdat ze samen geen betrouwbaar cluster vormen (α=,54). Het is mogelijk dat de 

schalen in dit onderzoek niet betrouwbaar zijn, omdat er voor de complexe begrippen relatief weinig 

stellingen gebruikt zijn (Field, 2013, p. 709). Aan de hand van het opleidingsniveau van de ouders en 

eventuele broers of zussen van de aspirant-student wordt bepaald of er sprake is van een eerste 

generatie student. Wanneer de familieleden van de aankomende student geen van allen hoger 

onderwijs hebben genoten, is er sprake van een eerste generatie student. Ten slotte wordt de mate 

waarin de studenten gesteund worden door hun familie bepaald door de score op vier vragen over 

bijvoorbeeld de houding en de verwachting van ouders. Ze worden afzonderlijk bekeken, omdat ze 

samen geen betrouwbaar cluster vormen (α=,50). Het is mogelijk dat de vragen niet alleen steun in 

positieve zin, maar ook bemoeienis en aansporing in negatieve zin hebben gemeten. Scores op de 

overige onafhankelijke variabelen zijn voor Farmacie-studenten helaas niet bekend. 
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5.1.4 Hypothesen  

Voor er conclusies kunnen worden getrokken over voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval, 

zullen er hypothesen getoetst moeten worden. Dit zijn statistische assumpties die op basis van de 

literatuur zijn opgesteld en naar aanleiding van de empirische resultaten aangenomen of verworpen 

worden. Omdat er binnen de drie onderzochte opleidingen verschillende onafhankelijke variabelen 

een rol spelen, worden de hypothesen opgesplitst per studie. Hierdoor kunnen ze wat betreft de 

precieze formulering verschillen van de verwachtingen die er in het theoretisch kader waren 

opgesteld. Sommige hypothesen (Hx) zullen in het empirische hoofdstuk uiteenvallen in drie 

deelhypothesen (Hxa, Hxb en Hxc), waarin de effectiviteit van studenten respectievelijk wordt 

uitgesplitst in behaalde cijfers, gehaalde studiepunten en uitval. Hiervoor is gekozen omdat een 

onafhankelijke variabele bijvoorbeeld significant kan correleren met het gemiddelde cijfer op de 

universiteit, terwijl het niet significant correleert met uitval. Binnen de opleiding CIW zullen de 

volgende hypothesen getoetst worden: 

 

H1: Er is een verschil in de effectiviteit van studenten die hebben deelgenomen aan matching en de 

effectiviteit van studenten die niet hebben deelgenomen aan matching. 

H2: Hoge gemiddelde eindexamencijfers hangen samen met meer effectiviteit van studenten. 

H3: Hoge eindexamencijfers voor Nederlands hangen samen met meer effectiviteit van studenten. 

H4: Hoge eindexamencijfers voor Engels hangen samen met meer effectiviteit van studenten.  

H5: Hoge eindexamencijfer voor wiskunde hangen samen met meer effectiviteit van studenten. 

H6: De vooropleiding van studenten hangt samen met de effectiviteit van studenten. 

H7: Het profiel dat studenten op de middelbare school hebben gekozen, hangt samen met de 

effectiviteit van studenten. 

H8: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) hangt samen met meer 

effectiviteit van studenten. 

H9: Deelname van studenten aan meeloopdagen hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

H10: Het geslacht van studenten hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

H11: De motivatie van studenten hangt samen met de effectiviteit van studenten. 

H12: De ambitie van studenten hangt samen met de effectiviteit van studenten. 

 

Om voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval te ontdekken voor de opleiding Economie, zullen 

de volgende hypothesen getoetst worden: 

 

H13: Hoge gemiddelde eindexamencijfers hangen samen met meer effectiviteit van studenten. 

H14: Hoge eindexamencijfers voor wiskunde hangen samen met meer effectiviteit van studenten. 

H15: Een hogere vooropleiding van studenten hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

H16: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) en/of meeloopdag(en) 

hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

H17: De motivatie van studenten hangt samen met de effectiviteit van studenten. 

 

Ten slotte zullen de volgende hypothesen in het volgende hoofdstuk op waarheid getoetst worden, 

zodat voor de opleiding Farmacie voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval gevonden worden: 

 

H18: Een hogere vooropleiding van studenten hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

H19: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) hangt samen met meer 

effectiviteit van studenten. 
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H20: Intrinsic autonomous motivation hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

H21: Identified autonomous motivation hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

H22: External controlled motivation hangt samen met minder effectiviteit van studenten. 

H23: Introjected controlled motivation hangt samen met minder effectiviteit van studenten. 

H24: De reflectie op leerstijlen hangt samen met de effectiviteit van studenten. 

H25: Het future perspective hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

H26: Het present hedonistic perspective hangt samen met minder effectiviteit van studenten. 

H27: Het present fatalistic perspective hangt samen met minder effectiviteit van studenten. 

H28: Het opleidingsniveau van de omgeving van studenten hangt samen met de effectiviteit van 

studenten. 

H29: Steun van de familie van studenten hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

 

 

5.1.5 Analyses 

De hoofdvraag van deze masterscriptie is met name gericht op samenhang tussen verschillende 

variabelen. Daarom bestaat de basis van het empirische deel van dit onderzoek uit correlatie-

analyses, waarmee wordt gekeken of de scores op de afhankelijke variabelen te maken hebben met 

de scores op de onafhankelijke variabelen. Echter, in sommige gevallen wordt er in dit onderzoek 

gekeken naar (mogelijke) verschillen tussen de scores op de afhankelijke variabelen van bepaalde 

groepen. Hierbij kan er gedacht worden aan de gemiddelde cijfers op de universiteit van studenten 

die het matchingsformulier hebben ingevuld ten opzichte van studenten die het matchingsformulier 

niet hebben ingevuld. Ten slotte worden er regressie-analyses uitgevoerd om te bekijken in hoeverre 

significant correlerende onafhankelijke variabelen studiesucces en –uitval kunnen voorspellen. De 

keuze voor de verschillende correlatie-, verschil- en regressie-analyses hangt af van het meetniveau 

van de variabelen, de steekproefgrootte en specifieke assumpties van de toetsen (waar al dan niet 

aan voldaan wordt). In dit onderzoek zullen de volgende toetsen worden uitgevoerd: 

 Pearson product-momentcorrelatie: berekent mogelijke samenhang tussen variabelen op 

interval niveau. 

 Spearman’s rangcorrelatie: berekent mogelijke consistentie tussen variabelen op minstens 

ordinaal niveau. 

 Punt-biseriële correlatie: berekent mogelijke samenhang tussen dichotome variabelen en 

variabelen op interval niveau. 

 Rank-biseriële correlatie: berekent mogelijke consistentie tussen dichotome variabelen en 

variabelen op ordinaal niveau. 

 Chi-kwadraattoets: berekent mogelijke samenhang tussen nominale variabelen. Wanneer de 

assumpties van deze toets worden geschonden (meer dan 20% van de gevallen kent een 

verwachte frequentie die kleiner is dan 5) wordt gebruik gemaakt van de Fisher’s Exact Test. 

 Onafhankelijke t-toets: berekent of de verschillen tussen de scores op de afhankelijke 

variabelen van twee groepen significant zijn. 

 One-way ANOVA: berekent of de verschillen tussen de scores op de afhankelijke variabelen 

van meer dan twee groepen significant zijn. 

 Meervoudige lineaire regressie-analyse: berekent hoeveel procent van de varianatie in 

interval afhankelijke variabelen (cijfers en EC’s) verklaard wordt door meerdere 

onafhankelijke variabelen. 

 Logistische regressie-analyse: berekent hoeveel procent van de varianatie in dichotoom 

afhankelijke variabele (uitval) verklaard wordt door meerdere onafhankelijke variabelen. 

 

In tabel 3 zijn de gebruikte toetsen per afhankelijke variabele schematisch weergegeven.  



Een vliegende start 

Pagina | 27  

 

 Gemiddeld cijfer Aantal studiepunten Uitval 

1. Cijfers 

     Gemiddeld cijfer 

     Kerncijfer(s) 

 
Pearson 
Pearson 

 
Pearson 
Pearson 

 
Punt-biserieel 
Punt-biserieel 

2. Vooropleiding 

     Niveau 

     Profiel 

 
Spearman  
Punt-biserieel 

 
Spearman  
Punt-biserieel 

 
Rank-biserieel 
Chi-kwadraat 

3. Voorlichting 

     Voorlichtingsdag 

     Meeloopdag 

 
Punt-biserieel 
Punt-biserieel 

 
Punt-biserieel 
Punt-biserieel 

 
Chi-kwadraat 
Chi-kwadraat 

4. Geslacht Punt-biserieel Punt-biserieel Chi-kwadraat 

5. Motivatie 

     Keuzefactoren 

     4 typen motivatie  

Punt-biserieel 
Rank-biserieel 
Spearman 

Punt-biserieel 
Punt-biserieel 
Pearson 

Chi-kwadraat 
Chi-kwadraat 
Punt-biserieel 

6. Ambitie Spearman Spearman Rank-biserieel 

7. Reflectie op 

leerstijlen 

Spearman Pearson Punt-biserieel 

8. Psychologische 

beleving op tijd en 

tijdsplanning 

     Future 

     Present hedonistic 

     Present fatalistic 

 
 
 
Spearman 
Spearman 
Spearman 

 
 
 
Pearson 
Spearman 
Spearman 

 
 
 
Punt-biserieel 
Rank-biserieel 
Rank-biserieel 

9. Thuissituatie 

      Eerste generatie 

      Steun omgeving 

 
Rank-biserieel 
Spearman 

 
Punt-biserieel 
Spearman 

 
Chi-kwadraat 
Rank-biserieel 

 

Tabel 3: Schematische weergave van de gebruikte toetsen voor de verschillende analyses. 

 

Het merendeel van de toetsen was voor specifieke combinaties van afhankelijke en onafhankelijke 

variabelen voor de verschillende opleidingen hetzelfde. Dit geldt echter niet in het geval van de 

variabele ‘vooropleiding’ in combinatie met de afhankelijke variabelen. In het geval van CIW en 

Farmacie zijn de toetsen gebruikt die in de tabel zijn weergegeven. Voor Economie zijn er punt-

biseriële correlaties gedaan met de afhankelijke variabelen van studiesucces, omdat ‘vooropleiding’ 

hier van dichotoom niveau was. Voor de combinatie ‘vooropleiding’ en ‘uitval’ is in het geval van deze 

opleiding gekozen voor een chi-kwadraattoets. Omdat de afhankelijke variabele ‘gemiddeld cijfer’ 

voor de opleiding Farmacie bestaat uit rangen, moet er voor deze specifieke opleiding een rank 

biseriële correlatie uitgevoerd worden tussen deze variabele en ‘voorlichting’. 

  Aan de hand van een verschil-analyse wordt bekeken of het invullen van het 

matchingsformulier voor CIW een positief effect heeft gehad op studiesucces en –uitval. De 

pilotstudenten die in september met CIW begonnen zijn en het matchingsformulier hebben ingevuld, 

zullen hiervoor vergeleken worden met de studenten die in september met CIW begonnen zijn en 

geen matchingsformulier hebben ingevuld. Het effect wordt aan de hand van onafhankelijke t-toetsen 

onderzocht, zodat mogelijke verschillen tussen de groepen studenten vergeleken kunnen worden. 

  Ten slotte worden er verschillende regressie-analyses uitgevoerd, om de samenhang tussen 

significant correlerende onafhankelijke variabelen enerzijds en de afhankelijke variabelen anderzijds 

te onderzoeken. Voor de afhankelijke variabelen met betrekking tot studiesucces (gemiddeld cijfer en 

aantal studiepunten) worden hiervoor meervoudige lineaire regressies gebruikt. Voor de afhankelijke 

variabele ‘uitval’ zal hiervoor een logistische regressie gebruikt worden. Aan de hand van deze 
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toetsen kan bekeken worden wat significant correlerende onafhankelijke variabelen ten opzichte van 

elkaar toevoegen aan de voorspelling van studiesucces. Omdat op basis van de theorie verwacht 

wordt dat gemiddelde eindexamencijfers de beste voorspelindicatoren zijn, worden deze eerst 

hiërarchisch ingevoerd. De rest van de onafhankelijke variabelen zal vervolgens stepwise worden 

ingevoerd, omdat er op theoretische gronden geen uitspraken gedaan kunnen worden over de hoogte 

van de voorspellende kracht van de verschillende variabelen (Field, 2013, pp. 321-324). Ondanks de 

richting die in sommige hypothesen is aangenomen, wordt er tweezijdig getoets. In dit onderzoek 

worden hypothesen aangenomen wanneer het significantieniveau lager is dan α=,05.  

 

 

5.2 Het kwalitatieve deel 

In de vorige paragraaf is besproken op welke manier het statistische gedeelte van dit onderzoek zal 

worden uitgevoerd. Wanneer de resultaten van dit deel bekend zijn, is duidelijk wat effectieve 

voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval voor de verschillende opleidingen aan de UU zijn. 

Aan de hand van interviews met medewerkers van de UvA en de RU wordt er vervolgens gekeken 

naar de indicatoren die in formulieren van deze instellingen aan de orde komen en naar de wijze 

waarop ze worden beoordeeld. Op deze manier kan er gereflecteerd worden op de waarde van de 

kwantitatieve resultaten. Er zal nu uiteen worden gezet hoe het kwalitatieve onderzoek eruit ziet. 

Allereerst zal de keuze voor (interviews aan) de UvA en de RU verantwoord worden. Vervolgens zal 

deze paragraaf aandacht besteden aan het materiaal dat voor de gesprekken is opgesteld. Ten slotte 

wordt er ingegaan op de manier waarop de interviews zijn afgenomen en verwerkt. 

 

 

5.2.1 Verantwoording onderzochte universiteiten en interviews 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval van de UU te 

vergelijken met voorspelindicatoren die aan de UvA en de RU gebruikt worden. Er is voor deze 

onderwijsinstellingen gekozen, omdat ze – ten opzichte van andere instellingen – geruime tijd bezig 

zijn met het afnemen van intakeformulieren om het studierendement te verhogen en uitval zo veel 

mogelijk te voorkomen. Binnen de UvA en de RU worden alle aspirant-studenten die zich aanmelden 

verplicht om een studiekeuzeformulier in te vullen. Op basis van de gegevens uit deze formulieren 

worden de studenten die zich hebben aangemeld bij deze universiteiten gecategoriseerd in 

verschillende groepen: geen risico om uit te vallen, weinig risico om uit te vallen en veel risico om uit 

te vallen. Aan de hand van deze handelswijze en ervaring kan verkend worden of de gevonden 

resultaten in Utrecht ook een rol spelen bij andere instellingen.  

  Er worden niet alleen formulieren van de verschillende onderwijsinstellingen opgevraagd, 

maar ook interviews afgenomen, omdat inzicht in de wijze waarop er met de gevraagde indicatoren 

om wordt gegaan noodzakelijk is voor de reflectie die er met dit deel van het onderzoek beoogd 

wordt. Overeenkomstig gebruik kan de waarde van specifieke indicatoren onderstrepen, terwijl 

verschillen in de boordeling een relevante aanzet kunnen geven voor eventueel vervolgonderzoek. 

 In het kader van dit onderzoek worden er per universiteit drie mensen met verschillende 

functies gesproken. Zowel medewerkers van faculteiten als centrale projectleiders zullen geïnterviewd 

worden. Op deze manier worden voorspelindicatoren van studiesucces en -uitval vanuit verschillende 

invalshoeken belicht en ontstaat er een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid. In tabel 4 

staat een overzicht van de personen die in het kader van dit onderzoek geïnterviewd worden.  
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Instelling Functie Datum Plaats 

UvA Onderwijsdirecteur van Psychologie en voorzitter 

van de universitaire werkgroep ‘Studiesucces’.  

06-05-2013 Amsterdam 

UvA Coördinator van de propedeuse Media en Cultuur 

en nauw betrokken bij de intakeprocedure. 

06-05-2013 Amsterdam 

UvA Coördinator van de propedeuse Economie en nauw 

betrokken bij de intakeprocedure. 

28-05-2013 Amsterdam 

RU Hoofd Studentenbegeleiding van de Dienst 

Studentenzaken en projectleider van de 

‘Studiekeuzecheck’. 

16-04-2013 Nijmegen 

RU Coördinator van de studiekeuzegesprekken aan de 

faculteit Managementwetenschappen. 

01-05-2013 Nijmegen 

RU (ITS) Onderzoeker van de afdeling Onderwijs: Loopbaan 

en Kwaliteitsontwikkeling. 

02-05-2013 Telefonisch 

 

Tabel 4: Een overzicht van de personen die in het kader van dit onderzoek geïnterviewd zijn. 

 

Bij het kiezen van geschikte personen om te interviewen, is er zo veel mogelijk rekening gehouden 

met de mate waarin het gebruik van de indicatoren van de UvA en de RU met dat van de UU 

vergeleken kon worden. De coördinatoren van de propedeuse Economie en de faculteit 

Managementwetenschappen hebben bijvoorbeeld ervaring met de intakeprocedure voor 

economische universitaire opleidingen. De resultaten van de opleiding CIW aan de UU kunnen goed 

vergeleken worden met de informatie die mogelijk uit het interview met de coördinator van de 

propedeuse Media en Cultuur komt. De onderzoeker van het ITS en de voorzitter van de universitaire 

werkgroep ‘Studiesucces’ uit Amsterdam kunnen een bijdrage leveren aan het voorspellen van 

studiesucces en –uitval bij farmaceutisch en/of biologisch georiënteerde opleidingen. Het hoofd 

Studentenbegeleiding van de RU is op centraal niveau betrokken bij het studiekeuzetraject. Door het 

interview met deze persoon wordt hopelijk meer informatie verkregen over voorspelindicatoren van 

studiesucces en –uitval die onafhankelijk zijn van specifieke opleidingen.  

 

 

5.2.2 Interviewmateriaal 

De interviews die in het kader van deze masterscriptie zijn afgenomen, waren gesplitst semi-

gestructureerd. Dit wil zeggen dat een gedeelte van het gesprek bestond uit gesloten vragen en een 

gedeelte uit open vragen. Aan de hand van gesloten vragen werd onderzocht of de 

voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval van de UU ook aan de andere universiteiten gebruikt 

worden. In de open vragen werd hier verder op doorgegaan en werd bovendien gevraagd naar het 

mogelijke gebruik van andere indicatoren door de instellingen. In de kern van het interview werden de 

volgende thema’s aangesneden: 

 Visie: wat is het doel van een studiekeuzetraject? Hoe is de effectiviteit van studenten in het 

eerste jaar van hun bachelor gedefinieerd? Wat zijn primaire en secundaire doelen? Hoe is 

dit zichtbaar in de voorspelindicatoren die er gebruikt worden? 

 Voorspelbaarheid: wordt er aandacht besteed aan de volgende voorspelindicatoren: 

o Cijfers 

o Vooropleiding 

o Voorlichting 

o Geslacht 

o Motivatie 



Een vliegende start 

Pagina | 30  

 

o Reflectie op leerstijlen 

o Psychologische beleving op tijd en tijdsplanning 

o Thuissituatie 

 Motivatie voor keuze van indicatoren: waarom is er juist voor deze indicatoren gekozen 

(evidence-based)? Welke bronnen, artikelen of onderzoeken zijn hiervoor aangeboord?  

 Centraal of opleidingspecifiek: worden er overal dezelfde voorspelindicatoren gebruikt of 

gebruiken verschillende opleidingen verschillende indicatoren? Zijn sommige indicatoren 

belangrijker voor bepaalde opleidingen?  

 Advies: waar wordt er met name naar gekeken als het studiekeuzeadvies voor individuele 

aankomende studenten moet worden opgesteld? Hoe ziet het advies eruit (advies/feedback)? 

Reflecteren studenten op hun studiekeuze of doen de gespreksleiders dat voornamelijk? Is 

het lastig om een goed individueel advies te geven? Waarom wel of niet? 

 Valkuilen: neemt de keuze voor bepaalde voorspelindicatoren risico’s met zich mee? Zijn de 

effectieve indicatoren allemaal bruikbaar? 

 Effectiviteit: zorgt de keuze voor de voorspelindicatoren ervoor dat het doel van de 

studiekeuzeactiviteiten gehaald wordt? Hebben de studiekeuzeadviezen het gewenste effect 

of wordt verwacht dat ze het gewenste effect zullen hebben? Hoe wordt dat gemeten? 

 

 

5.2.3 Procedure en verwerking 

De interviews voor dit onderzoek duurden allemaal ongeveer 60 minuten en zijn één op één 

afgenomen. Het interview met de onderzoeker van het ITS vond telefonisch plaats. Alle andere 

gesprekken werden gevoerd op de locaties waar de betreffende personen werkzaam zijn. De 

geïnterviewden waren tijdens het gesprek op de hoogte van het doel van het onderzoek en hun 

rechten om het interview te mogen beëindigen. Bovendien hadden ze ermee ingestemd dat het 

interview zou worden opgenomen en uitgewerkt. Ter inleiding zijn alle interviews begonnen met een 

vraag naar de huidige werkzaamheden van de geïnterviewden. Vervolgens is er overgegaan tot de 

verschillende thema’s die behandeld moesten worden. Om het natuurlijke verloop van de gesprekken 

te bevorderen, is er niet principieel vastgehouden aan de vastgestelde volgorde van de thema’s uit 

het interviewmateriaal. Wanneer de personen die gesproken zijn zelf een bepaald relevant thema 

aansneden, is daar op doorgevraagd. In dergelijke gevallen is er op een later moment teruggekomen 

op de onderwerpen die om deze reden overgeslagen werden. De interviews zijn niet onderbroken en 

tevens hebben zich geen problemen met de opnameapparatuur voorgedaan. 

  De interviews waren positivistisch van aard, wat wil zeggen dat de kennis die op basis van het 

kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek was opgedaan nadrukkelijk blootgelegd en getoetst werd. 

De ervaringen en onderzoeken van de geïnterviewden bleven hierin een centrale rol spelen. Op basis 

van de antwoorden op de gesloten vragen, is informatie beschikbaar geworden over het bredere 

gebruik van de indicatoren die in Utrecht statistisch onderzocht zijn. De lijsten die ontstonden, konden 

worden aangevuld met gebruikte indicatoren die aan de hand van de antwoorden op de open vragen 

aan het licht zijn gekomen. Vervolgens is schematisch uitgewerkt wat de ervaringen van de UvA en 

de RU zijn met de significant voorspellende indicatoren van de UU. Per indicator werden relevante 

opmerkingen, onderzoeken, ervaringen, voorbeelden, inzichten en mogelijke verklaringen genoteerd. 

Delen van de interviews die inhoudelijk niet bij hebben kunnen dragen aan de beantwoording van de 

hoofdvraag, zijn niet getranscribeerd.  
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6. Indicatoren van succes en uitval aan de Universiteit Utrecht 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek 

gepresenteerd. Allereerst zullen de bevindingen met betrekking tot de opleiding Communicatie- en 

Informatiewetenschappen aan de orde komen. Vervolgens worden achtereenvolgens de resultaten 

van de opleidingen Economie en Bedrijfseconomie en Farmacie uiteen gezet. Naar aanleiding van 

deze resultaten wordt ten slotte schematisch weergegeven welke indicatoren effectieve voorspellers 

van studiesucces en -uitval zijn voor de drie verschillende opleidingen aan de Universiteit Utrecht.  

 

 

6.1 Communicatie- en Informatiewetenschappen 

In deze paragraaf zullen de resultaten van het statistische onderzoek naar effectieve 

voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval voor de opleiding CIW worden besproken. Studenten 

van deze studie hebben in het eerste half jaar gemiddeld een 6,2 gehaald (SD=1,08) en 22,9 

studiepunten (SD=9,64) verdiend. Van de 131 ingestroomde studenten zijn er 15 gestopt voor 1 april 

2013 (die het formulier hadden ingevuld). Omdat het matchingsformulier door de studenten op 

vrijwillige basis is ingevuld, wordt er eerst gekeken naar mogelijke verschillen tussen de resultaten 

van studenten die het formulier wel hebben ingevuld en de resultaten van studenten die dat niet 

hebben gedaan. Vervolgens wordt er gekeken naar de mate waarin verschillende elementen uit het 

formulier correleren met studieprestaties en –uitval. Ten slotte zal er aan de hand van 

regressieanalyses geprobeerd worden om studiesucces en –uitval in het eerste half jaar zo goed 

mogelijk te voorspellen. In iedere subparagraaf zullen de bijbehorende hypotheses – die in het 

voorgaande hoofdstuk op basis van de literatuur zijn opgesteld – worden verworpen of aangenomen.  

 

 

6.1.1 Het invullen van het matchingsformulier 

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat er ten aanzien van dit onderzoek verwacht wordt dat 

er een significant verband bestaat tussen het deelnemen aan matching enerzijds en studiesucces en 

–uitval anderzijds. Vermoedelijk bestaan er dus verschillen tussen de cijfers en het aantal 

studiepunten van CIW-studenten die het matchingsformulier hebben ingevuld en de cijfers en het 

aantal studiepunten van CIW-studenten die dat niet hebben gedaan. Ook wordt er verwacht dat er 

een verschil bestaat in de mate waarin deze studenten uitvallen.  

  Studenten die het matchingsformulier hebben ingevuld, halen gemiddeld een 6,42 (SD=0,85) 

voor hun cursussen en studenten die het matchingsformulier niet hebben ingevuld halen hier 

gemiddeld een 5,71 (SD=1,42) voor. Het verschil tussen deze gemiddelde cijfers is significant 

(t(43,79)=-2,80; p<,01) net als het verschil in variantie (F(124;43,79)=6,31; p=,01). Ruim 15% van de 

variantie in cijfers op de universiteit kan verklaard worden op basis van het al dan niet invullen van het 

matchingsformulier (r
2
=,151). Er bestaat tevens een significant verschil tussen het aantal EC’s van de 

verschillende groepen in het eerste half jaar (t(129)=-2,15; p=,03). Studenten die het 

matchingsformulier hebben ingevuld, behalen gemiddeld 24 studiepunten (SD=9,13) in de eerste 

twee perioden, terwijl studenten die het formulier niet hebben ingevuld gemiddeld 20 studiepunten 

(SD=10,45) behalen in dit tijdsbestek. Of het matchingsformulier voor aanvang van de opleiding wel 

of niet door studenten is ingevuld, kan 3,5% van de variantie in studiepunten in het eerste half jaar 

voorspellen (r
2
=,035). Er kan dus geconcludeerd worden dat het deelnemen aan matching significant 

samenhangt met het studiesucces van CIW-studenten in het eerste half jaar van hun opleiding. De 

volgende hypothesen moeten daarom worden aangenomen: 
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H1a: Er is een verschil tussen de cijfers van studenten die hebben deelgenomen aan matching en de 

cijfers van studenten die niet hebben deelgenomen aan matching. 

H1b: Er is een verschil tussen het aantal EC’s van studenten die hebben deelgenomen aan matching 

en het aantal EC’s van studenten die niet hebben deelgenomen aan matching. 

 

Omdat de studenten niet willekeurig over de twee groepen zijn verdeeld, is het mogelijk dat andere 

factoren (eveneens) van invloed zijn geweest op gevonden verschillen. Het is denkbaar dat de 

studenten die het formulier hebben ingevuld bijvoorbeeld meer gemotiveerd waren dan de anderen. 

  Op basis van de Fisher’s Exact Test moet opgemaakt worden dat CIW-studenten die het 

matchingsformulier hebben ingevuld niet meer of minder uitvallen dan studenten die dit niet hebben 

gedaan (n=131; p=,76). Er bestaat dus geen significante samenhang tussen het invullen van het 

matchingsformulier en uitval in het eerste half jaar. De volgende hypothese wordt daarom verworpen: 

 

H1c: Er is een verschil tussen de mate waarin studenten die hebben deelgenomen aan matching 

uitvallen en de mate waarin studenten die niet hebben deelgenomen aan matching uitvallen. 

 

 

6.1.2 Reeds behaalde resultaten 

Uit het theoretisch kader bleek vooral dat in het verleden behaalde resultaten belangrijke voorspellers 

zijn van studiesucces en –uitval. Daarom wordt er verwacht dat de gemiddelde eindexamencijfers van 

CIW-studenten samen hangen met hun gemiddelde cijfers op de universiteit, het aantal studiepunten 

dat ze behalen en hun kansen om uit te vallen. Omdat de inhoud van de opleiding CIW niet direct 

gekoppeld kan worden aan een specifiek vak dat er in het voortgezet onderwijs wordt aangeboden, 

wordt tevens verwacht dat de eindcijfers voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 

belangrijke indicatoren van studiesucces en –uitval zijn. In onderstaande tabel staat per cijfer dat 

studenten op de middelbare school hebben gehaald, genoteerd wat de correlatiecoëfficiënt, p-waarde 

en eventuele effectgrootte is met het gemiddelde cijfer, het aantal behaalde studiepunten en uitval. 

 

  Gemiddeld cijfer  Aantal studiepunten Uitval 

1 Gemiddeld eindexamencijfer VO r=,350 

n=117 

p<,001  

r
2
=,123 

r=,220 

n=121 

p=,02 

r
2
=,048 

rpb=,058 

n=121 

p=,52 

2 Eindexamencijfer Nederlands r=,242 

n=114 

p=,01  

r
2
=,059 

r=,141 

n=118 

p=,13 

rpb=-,017 

n=118 

p=,85 

3 Eindexamencijfer Engels r=,007 

n=117 

p=,94 

r=,022  

n=121 

p=,81 

rpb=,034 

n=121 

p=,71 

4 Eindexamencijfer wiskunde r=,260 

n=112 

p=,01 

r
2
=,068 

r=,112 

n=117 

p=,23 

rpb=,114 

n=117 

p=,22 

 

Tabel 5: De correlatiecoëfficiënten, p-waarden en eventuele effectgrootten voor de 

onafhankelijke variabelen ‘reeds behaalde cijfers’ en de afhankelijke variabelen ‘gemiddeld 

cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’.  
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Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat de samenhang tussen het gemiddelde eindexamencijfer 

op het voortgezet onderwijs en het gemiddelde cijfer op de universiteit significant is. Dit betekent dat 

CIW-studenten die op de middelbare school een hoger gemiddeld eindexamencijfer hebben gehaald 

in het eerste half jaar van de opleiding gemiddeld hogere cijfers halen. Op basis van deze uitkomst 

moet de volgende hypothese worden aangenomen: 

 

H2a: Hoge gemiddelde eindexamencijfers hangen samen met hoge cijfers op de universiteit. 

 

De correlatiecoëfficiënt in tabel 5 laat echter zien dat er sprake is van een matig verband tussen de 

variabelen. Slechts 12,3% van de variantie in het gemiddelde cijfer van CIW-studenten kan verklaard 

worden op basis van het eindexamencijfer. Het effect van dit cijfer op latere studieresultaten is dus 

aanzienlijk lager dan op basis van de theorie verwacht werd (zie bijvoorbeeld Stemler, 2012, p. 12).  

  Uit de tabel kan eveneens geconcludeerd worden dat de samenhang tussen het gemiddelde 

eindexamencijfer en het behaalde aantal studiepunten van studenten significant is. CIW-studenten 

die in het voortgezet onderwijs goede resultaten hebben behaald, halen op de universiteit gemiddeld 

meer studiepunten. De volgende hypothese wordt op basis van dit resultaat aangenomen: 

 

H2b: Hoge gemiddelde eindexamencijfers hangen samen met meer EC’s op de universiteit. 

 

Ook met betrekking tot deze afhankelijke variabele kan er echter maar een klein gedeelte van de 

variantie in studiepunten verklaard worden op basis van het gemiddeld eindexamencijfer van 

studenten, namelijk 4,8%. De indicator is – voor de opleiding CIW aan de UU – dus minder 

voorspellend dan er op basis van bestaande literatuur werd aangenomen. 

  Uit tabel 5 blijkt bovendien dat het eindcijfer voor Nederlands 5,9% van de variantie in het 

gemiddelde cijfer van CIW-studenten kan voorspellen. 6,8% van de variantie in het gemiddelde cijfer 

kan verklaard worden door het eindcijfer voor wiskunde. Op basis van de correlatieanalyses is nog 

niet duidelijk of deze percentages iets toevoegen aan of overlap hebben met de effectgrootte van het 

gemiddelde eindexamencijfer. Uit de tabel kan wél worden afgeleid dat er hogere cijfers worden 

gehaald, naarmate de student op de middelbare school hogere cijfers heeft gehaald voor Nederlands 

en wiskunde. Op basis van deze resultaten worden de volgende hypothesen aangenomen: 

 

H3a: Hoge eindexamencijfers voor Nederlands hangen samen met hoge cijfers op de universiteit. 

H5a: Hoge eindexamencijfers voor wiskunde hangen samen met hoge cijfers op de universiteit. 

 

Omdat er noch significante samenhang is gevonden tussen het cijfer voor Engels en latere 

studieresultaten noch tussen de eindexamencijfers voor de drie kernvakken en het aantal 

studiepunten in het eerste half jaar van CIW, moeten de volgende hypothesen worden verworpen:  

 

H4a: Hoge eindexamencijfers voor Engels hangen samen met hoge cijfers op de universiteit.  

H3b + H4b + H5b: Hoge eindexamencijfers voor de drie kernvakken hangen samen met meer EC’s 

op de universiteit.  

 

Punt-biseriële correlaties hebben tevens geen significante samenhang tussen behaalde cijfers in het 

voortgezet onderwijs en uitval aan kunnen tonen. Daarom moeten ook de volgende hypothesen 

verworpen worden:  
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H2c + H3c + H4c + H5c: Hoge gemiddelde eindexamencijfers en hoge eindexamencijfers voor de drie 

kernvakken van studenten hangen samen met minder uitval in het eerste half jaar. 

 

 

6.1.3 Vooropleiding en voorbereiding 

Een andere indicator die volgens het theoretisch kader goed in staat is om studiesucces en –uitval te 

voorspellen, is de vooropleiding van de student. In tabel 6 staat per type vooropleiding genoteerd wat 

het gemiddelde behaalde cijfer is, hoeveel studiepunten er gemiddeld zijn behaald en hoeveel 

studenten er van iedere groep zijn uitgevallen.  

 

 Hbo-propedeuse 

(n=10)  

Hbo-diploma 

(n=10) 

Vwo  

(n=98) 

Universitaire opleiding  

(n=6) 

Gemiddeld cijfer 6,05  

(SD=0,65) 

5,34  

(SD=1,42) 

6,54  

(SD=0,70) 

6,90  

(SD=0,69) 

Aantal 

studiepunten 

22,50  

(SD=8,66) 

18,75 

(SD=12,68) 

24,43  

(SD=8,96) 

27,50  

(SD=3,87) 

Uitval n=0 n=3 n=9 n=0 

 

Tabel 6: Het gemiddelde cijfer, het gemiddelde aantal studiepunten en het aantal studenten dat 

is gestopt met CIW, uitgesplitst per type vooropleiding. 

 

Op basis van de Spearman rangcorrelatie kan geconcludeerd worden dat het type vooropleiding van 

de student consistent is met het gemiddelde cijfer dat er in het eerste half jaar op de universiteit wordt 

gehaald (rs=,36; n=91; p=,001). Op basis van dit resultaat moet de volgende hypothese worden 

aangenomen: 

 

H6a: De vooropleiding van studenten hangt samen met de cijfers die ze halen op de universiteit. 

 

De vooropleiding van studenten is niet significant consistent met het aantal studiepunten dat er in het 

eerste half jaar behaald wordt (rs=,17; n=95; p=,10). Op basis van de rank biseriële correlatie kan 

geconcludeerd worden dat er tevens geen sprake is van significante consistentie tussen de variabele 

vooropleiding en de variabele uitval (rrb=-,139; n=95; p=,29). Dit betekent dat CIW-studenten die 

instromen met verschillende vooropleidingen ten opzichte van elkaar gemiddeld even veel 

studiepunten halen en bovendien even vaak uitvallen. De volgende twee hypothesen moeten daarom 

worden verworpen: 

 

H6b: De vooropleiding van studenten hangt samen met het aantal EC’s dat ze behalen. 

H6c: De vooropleiding van studenten hangt samen met uitval in het eerste half jaar. 

 

In het verlengde van de indicator ‘vooropleiding’ is er in dit onderzoek tevens gekeken naar de relatie 

tussen het profiel dat CIW-studenten op de middelbare school hebben gekozen en studiesucces en –

uitval. Er is een onderscheid gemaakt tussen maatschappij-profielen (C&M en E&M) en natuur-

profielen (N&G en N&T). Er kan geconcludeerd worden dat het profiel van een student niet significant 

samen hangt met de cijfers die er op de universiteit gehaald worden (rpb=-,19; n=91; p=,07). Op basis 

van de Fisher’s Exact Test kan er bovendien geconcludeerd worden dat er geen significante 

samenhang bestaat tussen het profiel en uitval (n=94; p=,12). Daarom moeten de volgende 

hypothesen worden verworpen: 
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H7a: Het profiel dat studenten op de middelbare school hebben gekozen, hangt samen met de cijfers 

die ze halen op de universiteit. 

H7c: Het profiel dat studenten op de middelbare school hebben gekozen, hangt samen met uitval in 

het eerste half jaar. 

 

Het profiel van een student hangt echter wel significant samen met het aantal behaalde studiepunten 

(rpb=-,21; n=94; p=,04). Wanneer er met een Levene’s Test wordt gecorigeerd voor gelijke varianties 

(F(92;11,32)=4,14; p=,045), moet echter geconcludeerd worden dat studenten die instromen met een 

natuur-profiel in het eerste half jaar van CIW niet meer of minder studiepunten halen dan studenten 

die instromen met een maatschappij-profiel (t(11,32)=1,60; p=,14). De volgende hypothese wordt op 

basis van dit resultaat verworpen:  

 

H7b: Het profiel dat studenten op de middelbare school hebben gekozen, hangt samen met het aantal 

EC’s dat ze behalen op de universiteit. 

 

Ten slotte is dit onderzoek uitgegaan van het idee dat de mate waarin studenten zich over hun 

opleiding hebben laten voorlichten, samenhangt met studiesucces en –uitval. Er wordt verwacht dat 

studenten die voor aanvang van de opleiding aanwezig waren bij open dagen en meeloopdagen 

hogere cijfers en meer studiepunten halen dan studenten die hierbij niet aanwezig waren. Ook wordt 

er verwacht dat de groep die aanwezig was bij open dagen en meeloopdagen minder uit valt. De 

aanwezigheid van studenten bij voorlichtingsdagen is onafhankelijk gemeten van de deelname aan 

meeloopdagen. Hierdoor kan de samenhang van de verschillende activiteiten met studiesucces en –

uitval apart worden berekend. Dit is interessant, omdat de dagen de aankomende studenten op 

verschillende manieren voorlichten. Gedurende de voorlichtingsdagen worden aspirant-studenten 

passief voorzien van benodigde informatie over het programma van de opleiding, de studielast en 

aanverwante zaken. Een meeloopdag is interactiever en intensiever van aard en laat aankomende 

studenten ervaren hoe het is om daadwerkelijk CIW in Utrecht te studeren.  

  Er is met een punt biseriële correlatie geen significante samenhang gevonden tussen de 

aanwezigheid van studenten bij voorlichtingsdagen en de cijfers die zij op de universiteit gehaald 

hebben (rpb=,07; n=91; p=,50). Tevens is er geen significante samenhang gevonden tussen deze 

variabele en het aantal studiepunten dat studenten op de universiteit hebben behaald (rpb=,19; n=94; 

p=,07). Dit betekent dat er geen verschillen bestaan tussen het gemiddelde cijfer en het aantal 

studiepunten van de groep studenten die bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) aanwezig is 

geweest en de groep studenten die daarbij niet aanwezig is geweest. Ook heeft een punt biseriële 

correlatie geen significante samenhang aan kunnen tonen tussen de deelname van studenten aan 

meeloopdagen en hun cijfers (rpb=,13; n=88; p=,24) of hun studiepunten (rpb=,002; n=92; p=,98). Dit 

betekent dat de volgende hypothesen verworpen moeten worden: 

 

H8a: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) hangt samen met hoge 

cijfers op de universiteit. 

H8b: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) hangt samen met meer 

behaalde EC’s op de universiteit. 

H9a: Deelname van studenten aan meeloopdagen hangt samen met hoge cijfers op de universiteit. 

H9b: Deelname van studenten aan meeloopdagen hangt samen met meer behaalde EC’s op de 

universiteit. 
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Van de studenten die voor de start van de opleiding niet bij een voorlichtingsdag aanwezig zijn 

geweest (n=39), is 23,1% na een half jaar gestopt met de studie. Van de studenten die bij één of 

meerdere voorlichtingsdag(en) aanwezig zijn geweest (n=55), valt slechts 3,6% uit. Op basis van de 

Fisher’s Exact Test kan er geconcludeerd worden dat er significante samenhang bestaat tussen 

voorlichting en uitval (n=94; p=,01). Studenten die voor aanvang van hun studie niet aanwezig zijn 

geweest bij een voorlichtingsdag, vallen dus meer uit dan studenten die daarbij wel aanwezig waren. 

Dit significante verband kon op basis van een Fisher’s Exact Test niet worden aangetoond tussen 

deelname aan meeloopdagen en uitval (n=92; p=1,00). Op basis van deze resultaten moet hypothese 

H8c aangenomen worden en hypothese H9c worden verworpen.  

 

H8c: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) hangt samen met minder 

uitval in het eerste half jaar. 

H9c: Deelname van studenten aan meeloopdagen hangt samen met minder uitval in het eerste half 

jaar. 

 

Het is opvallend dat aanwezigheid bij een voorlichtingsdag wél een goede voorspelindicator is van 

studie-uitval, maar deelname aan een meeloopdag niet. Op basis van de intensiteit van de dagen zou 

een omgekeerd effect aannemelijker zijn. Voor een verklaring van het verschil zal nader onderzoek 

verricht moeten worden. 

 

 

6.1.4 Persoonskenmerken 

Op basis van het theoretisch kader is in de voorgaande hoofdstukken de verwachting uitgesproken 

dat het geslacht van de studenten significant zou samenhangen met studiesucces en –uitval. In dit 

onderzoek is er echter geen significante samenhang gevonden tussen het geslacht en de cijfers die 

er in het eerste half jaar van de opleiding CIW gehaald zijn (rpb=-,16; n=91; p=,12). Tevens is er geen 

significant verschil aangetoond tussen het aantal studiepunten dat deze groepen in de eerste twee 

blokken hebben gehaald (rpb=-,04; n=95; p=,71). Op basis van de Fisher’s Exact Test kan er 

geconcludeerd worden dat er geen significante samenhang bestaat tussen het geslacht en uitval 

(n=95; p=,45). Geslacht is dus geen goede indicator van studiesucces en –uitval in het eerste half 

jaar van de opleiding CIW. Op basis van deze resultaten moet de volgende hypothese daarom 

worden verworpen: 

 

H10: Het geslacht van studenten hangt samen met de effectiviteit van studenten. 

 

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat er met betrekking tot de resultaten van dit onderzoek 

verwacht wordt dat de motivatie van studenten samen hangt met studiesucces en –uitval. Motieven 

die gekenmerkt worden door autonomie van het individu zouden er bijvoorbeeld voor zorgen dat 

studenten een actievere houding aannemen en dus meer studiesucces hebben. Van studenten die 

zichzelf door gevoelens van bijvoorbeeld schaamte of trots onder druk zetten om voor een bepaalde 

studie te kiezen, wordt verwacht dat ze doorgaans minder vastberaden zijn om hun opleiding af te 

maken. In de bijlagen staat in tabel 7 per genoemde motivatie genoteerd wat de correlatie is met het 

gemiddelde cijfer, het aantal behaalde studiepunten en uitval. Voor de correlaties met de laatste 

afhankelijke variabele is de Fisher’s Exact Test gebruikt. De motivatie ‘Ik ben op zoek naar meer 

uitdaging’ is hierop een uitzondering: daarvoor is de chi-kwadraattoets gebruikt. 
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Uit de tabel is af te lezen dat slechts het verband tussen de motivatie ‘uitdaging’ en het gemiddelde 

cijfer significant is (rpb=-,218; p=,04). Wanneer studenten op het matchingsformulier hebben 

aangegeven dat ze op zoek zijn naar een uitdaging halen ze over het algemeen minder goede 

studieresultaten. Daarbij is de determinatiecoëfficiënt r
2
=,048. Dit wil zeggen dat 4,8% van de 

variantie in het gemiddelde cijfer van CIW-studenten verklaard kan worden door hun score op deze 

onafhankelijke variabele. De uitspraak ‘Ik ben op zoek naar meer uitdaging’ zou kunnen getuigen van 

autonomie van de individuele student. De empirische uitkomst is in dat geval in strijd zijn met de 

theoretische verwachting over de richting van de correlatie. De uitspraak zou echter ook kunnen 

betekenen dat verveling bij de betreffende student snel optreedt en om kan slaan in demotivatie en 

improductiviteit. Vervolgonderzoek zou meer inzicht in mogelijke verklaringen kunnen geven. 

  De determinatiecoëfficiënt duidt slechts op een matig verband en de andere dertien motieven 

hangen niet significant samen met het gemiddelde cijfer op de universiteit. Bovendien correleert 

motivatie in geen enkel geval met het aantal studiepunten of uitval. Daarom wordt de volgende 

hypothese verworpen: 

 

H11: De motivatie van studenten hangt samen met de effectiviteit van studenten. 

 

In het verlengde van de indicator ‘motivatie’ wordt er met betrekking tot dit onderzoek verwacht dat de 

ambitie van studenten samenhangt met studiesucces en –uitval. In tabel 8 staat per niveau van 

ambitie genoteerd wat het gemiddelde behaalde cijfer is, hoeveel studiepunten er gemiddeld zijn 

behaald en hoeveel studenten er zijn uitgevallen. 

 

 Interesse voor honoursprogramma Gemiddeld cijfer  Aantal studiepunten Uitval  

1 Geen belangstelling (n=13) 6,30 (SD=,64) 23,65 (SD=7,40) n=1 

2 Misschien belangstelling (n=69) 6,35 (SD=,88) 23,80 (SD=9,45) n=9 

3 Belangstelling (n=10) 6,90 (SD=,79) 26,25 (SD=10,16) n=1 

 

Tabel 8: Het gemiddelde cijfer, het gemiddelde aantal studiepunten en het aantal studenten dat 

is gestopt met CIW, uitgesplitst per niveau van ambitie. 

 

Op basis van de Spearman rangcorrelatie kan er geconcludeerd worden dat de scores op de 

interessevraag significant consistent zijn met de gemiddelde cijfers in de tabel (rs=,225; n=88; 

p=,035). Studenten met meer interesse in het honoursprogramma halen dus significant hogere cijfers 

op de universiteit dan studenten met minder interesse. Er moet gezegd worden dat het merendeel 

van de studenten heeft aangegeven misschien belangstelling te hebben voor meer informatie. 

Wellicht is de vraag dus sociaal wenselijk ingevuld. In dat geval hebben studenten die eigenlijk geen 

interesse hebben in het excellentieprogramma met het oog op de vrijblijvendheid aangegeven 

misschien belangstelling te hebben. Desalniettemin moet op basis van dit resultaat de volgende 

hypothese worden aangenomen: 

 

H12a: De ambitie van studenten hangt samen met de hoogte van de cijfers die ze halen. 

 

De scores op de interessevraag zijn niet significant consistent met het gemiddelde aantal behaalde 

studiepunten (rs=,083; p=,434). Bovendien is er geen significante samenhang gevonden tussen 

ambitie en uitval (rrb=,034; n=92; p=,812). Dit betekent dat CIW-studenten die op basis van deze 

vraag gecategoriseerd worden als ambitieus in het eerste half jaar evenveel studiepunten halen en 
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uitvallen als CIW-studenten die gecategoriseerd worden als minder ambitieus. Ook betekent dit dat 

de volgende hypothesen moeten worden verworpen: 

 

H12b: De ambitie van studenten hangt samen met het aantal EC’s dat ze behalen. 

H12c: De ambitie van studenten hangt samen met uitval in het eerste half jaar. 

 

 

6.1.5 Het voorspellen van studiesucces en –uitval voor CIW 

Uit de voorgaande subparagrafen blijken de cijfers die er in het eerste half jaar gehaald worden voor 

de opleiding CIW significant samen te hangen met het gemiddelde eindexamencijfer op de 

middelbare school, het kerncijfer voor Nederlands, het kerncijfer voor wiskunde, de vooropleiding, de 

ambitie van de student en de mate waarin de student heeft aangegeven op zoek te zijn naar een 

uitdaging. Aan de hand van een meervoudige lineaire regressieanalyse wordt nu onderzocht in 

hoeverre de genoemde onafhankelijke variabelen het gemiddelde cijfer op de universiteit kunnen 

voorspellen. Omdat op basis van de theorie verwacht wordt dat gemiddelde eindexamencijfers de 

beste voorspelindicatoren zijn, worden deze eerst hiërarchisch ingevoerd. De rest van de predictoren 

zullen stepwise worden ingevoerd, omdat er op theoretische gronden geen uitspraken gedaan 

kunnen worden over de hoogte van de voorspellende kracht van de verschillende variabelen (Field, 

2013, pp. 321-324). Daarom bestaat er op voorhand van de analyse geen betrouwbare assumptie 

over de volgorde waarin de overige predictoren moeten worden ingevoerd. 

  De variabelen ‘vooropleiding’ en ‘ambitie’ zijn omgezet in dummy’s, omdat regressies niet met 

ordinale en nominale variabelen kunnen worden uitgevoerd. Alleen dummy’s met minstens dertig 

waarden van één mogen in de analyses worden meegenomen (Baarda, de Goede & Dijkum, 2007). 

In het cohort 2012/2013 van CIW zijn relatief weinig studenten in het bezit van een hbo-propedeuse 

(n=10), volledige hbo-diploma (n=10) of ervaringen met een universitaire studie (n=6). Ook heeft 

slechts een klein aantal studenten expliciet gezegd definitief (n=17) of juist geen (n=16) belangstelling 

te hebben voor informatie over het honoursprogramma. Daarom wordt er met betrekking tot de twee 

gehercodeerde variabelen slechts gekeken naar de aanwezigheid van een vwo-diploma (n=98) en het 

voorkomen van eventuele belangstelling voor informatie over het honoursprogramma (n=87).  

  In onderstaande tabel staan de β- en p-waarden en de effectgrootten van de predictoren die 

in de meervoudige regressieanalyse voor het gemiddelde cijfer van CIW hebben geleid tot een 

significante verandering van F. 

 

 β Significantie niveau F change Adjusted r
2
 

Eindexamencijfer ,838 p=,001 ,112 

Vooropleiding ,636 p=,011 ,168 

Motivatie 3 (uitdaging) -,433 p=,047 ,198 

 

Tabel 9: De β- en p-waarden en de effectgrootte van de significante predictoren uit de 

meervoudige regressieanalyse voor het gemiddelde cijfer op de universiteit. 

 

Uit tabel 9 blijkt dat het gemiddelde eindexamencijfer op de middelbare school de beste voorspeller is 

van het cijfer dat studenten in het eerste half jaar op de universiteit gaan behalen. In de regressie 

verklaart dit cijfer dan ook 11,2% van de variantie. De aan- of afwezigheid van een vwo-diploma bij 

CIW-studenten kan nog eens 5,6% van de variantie in het cijfer voor de studie voorspellen (Adjusted 

r
2
 change=,056; F change (1,84)=6,75; p=,011). Voor de opleiding CIW is de vooropleiding van 
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studenten dus een belangrijke factor om te bekijken als het gaat over studiesucces. De laatste 

predictor die een significante en unieke bijdrage levert aan de vergelijking waarmee het cijfer op de 

universiteit voorspeld kan worden, is motivatie 3 (uitdaging). 3% van de variantie kan verklaard 

worden aan de hand van de motivatie van studenten om voor de universiteit te kiezen in verband met 

hun drang naar uitdaging (Adjusted r
2
 change=,030; F change (1,83)=4,07; p=,047). De drie 

predictoren die als significante voorspeller bestempeld kunnen worden, voorspellen samen 19,8% 

van de variantie in het gemiddelde cijfer op de universiteit (F(3,83)=8,07; p<0,001). De ambitie van 

studenten (p=,15) en de kerncijfers voor Nederlands (p=,68) en wiskunde (p=,95) hebben in de 

regressieanalyse niet geleid tot een significante verandering van F. Om deze reden zijn de laatste 

drie perdictoren niet in het regressiemodel opgenomen. 

  Nu het studiesucces in termen van cijfers voorspeld kan worden, is het tijd om te 

onderzoeken of het succes van studenten in termen van studiepunten ook voorspeld kan worden. 

Daarvoor is een lineaire regressieanalyse gedaan met de enige onafhankelijke variabele die 

significant correleert met het aantal EC’s op de universiteit, namelijk het gemiddelde 

eindexamencijfer. In onderstaande tabel staan de β- en p-waarde en de effectgrootte van de predictor 

die is meegenomen in de regressieanalyse voor het aantal studiepunten van CIW-studenten. 

 

 β Significantie niveau F change Adjusted r
2
 

Eindexamencijfer 4,741 p=,015 ,041 

 

Tabel 10: De β- en p-waarde en de effectgrootte van de predictor uit de regressieanalyse voor 

het aantal behaalde studiepunten op de universiteit. 

 

Uit tabel 10 blijkt dat het gemiddelde eindexamencijfer op de middelbare school een voorspeller is 

van het aantal studiepunten dat studenten in het eerste half jaar op de universiteit behalen. In de 

regressie verklaart dit cijfer meer dan 4% van de veranderingen in deze afhankelijke variabele 

(F(1,119)=6,08; p=,015). Zoals gezegd is deze effectgrootte aanzienlijk lager dan op basis van het 

theoretisch kader verwacht werd (zie bijvoorbeeld Stemler, 2012, p. 12). 

  Ten slotte wordt er gepoogd om te voorspellen welke CIW-studenten in het eerste half jaar uit 

zijn gevallen. Hiervoor wordt er een logistische regressieanalyse uitgevoerd met de variabele 

‘voorlichting’. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten schematisch weergegeven.  

 

 β Significantie niveau Odds Ratio 

Voorlichting -2,073 p=,011 ,126 

 

Tabel 11: Logistische regressie om de kans om het uitvallen van studenten te voorspellen. 

 

Uit de resultaten blijkt dat het model dat deze voorspelindicator bevat statistisch significant is (x
2
(5, 

n=94)=8,54; p=,004). Het model verklaart in haar geheel tussen de 8,7% (Cox and Snell R square) en 

16,9% (Nagelkerke R squared) van de variantie in uitval. Uit de odds ratio in onderstaande tabel blijkt 

echter dat het effect van de factor ‘voorlichting’ erg laag is. Studenten die bij één of meerdere 

voorlichtingsdag(en) aanwezig zijn geweest, hebben slechts iets minder om uit te vallen als studenten 

die bij geen voorlichtingsdagen aanwezig zijn geweest. Het is dus erg lastig gebleken om uitval van 

CIW-studenten in de eerste twee blokken van het eerste jaar goed te voorspellen. 
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6.2 Economie en Bedrijfseconomie 

In deze paragraaf zullen de resultaten van het statistische onderzoek naar effectieve 

voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval voor de opleiding Economie en Bedrijfseconomie 

worden besproken. Studenten van deze studie hebben in het eerste half jaar gemiddeld een 6,2 

gehaald (SD=1,52) en 21,1 studiepunten (SD=10,44) verdiend. Van de 427 ingestroomde studenten 

zijn er 64 gestopt voor 1 april 2013. Het matchingsformulier is binnen deze opleiding alleen ingevuld 

door de laatste aanmelders van het cohort 2012/2013. De studenten die vroeg hun studiekeuze 

hebben gemaakt en zich ruim voor de zomer hebben ingeschreven, zijn hierdoor onderscheiden van 

de studenten die zich net voor het te laat was hebben aangemeld. Eventuele verschillen in 

studiesucces en –uitval tussen deze groepen studenten zouden daarom niet (alleen) toegeschreven 

kunnen worden aan het al dan niet invullen van het matchingsformulier, maar (ook) aan het moment 

waarop de studenten zich hebben aangemeld. Zoals uit de theorie gebleken is, vallen late 

aanmelders door twijfel over hun studiekeuze namelijk meer uit en halen ze bovendien vaker 

teleurstellende studieresultaten. De aselecte steekproeven kunnen dus een vertekend beeld geven 

van deze werkelijkheid. Daarom wordt er niet gekeken naar mogelijke verschillen tussen de resultaten 

van studenten die het formulier wel hebben ingevuld en de resultaten van studenten die dat niet 

hebben gedaan. Er wordt wél gekeken naar de mate waarin verschillende elementen uit het formulier 

correleren met studieprestaties en –uitval. Vervolgens zal er aan de hand van verschillende 

regressieanalyses geprobeerd worden om studiesucces en –uitval in het eerste half jaar van de 

opleiding Economie en Bedrijfseconomie zo goed mogelijk te voorspellen. In iedere subparagraaf 

zullen de bijbehorende hypotheses – die in het voorgaande hoofdstuk op basis van de literatuur zijn 

opgesteld – worden verworpen of aangenomen.  

 

 

6.2.1 Reeds behaalde resultaten 

Uit het theoretisch kader en de empirische bevindingen van de vorige paragraaf is gebleken dat in het 

verleden behaalde resultaten belangrijkste voorspellers zijn van studiesucces. Daarom wordt er 

verwacht dat de gemiddelde eindexamencijfers van Economie-studenten samen hangen met hun 

gemiddelde cijfers op de universiteit en het aantal studiepunten dat ze behalen. Op basis van 

bestaande studies wordt tevens verwacht dat deze cijfers van het voorgezet onderwijs samen hangen 

met de kansen van studenten om uit te vallen. Ten aanzien van deze cijfers wordt nogmaals vermeld 

dat ze door de studenten zelf zijn geraporteerd op het matchingsformulier en niet uit Osiris zijn 

gehaald. 

  De opleiding Economie en Bedrijfseconomie bouwt voort op de kennis die er door scholieren 

gedurende het vak wiskunde op de middelbare school is opgedaan. Vandaar dat verwacht wordt dat 

het eindexamencijfer voor dit vak een belangrijke indicator is van studiesucces en –uitval. In 

tegenstelling tot wat er op basis van de naam wellicht gedacht wordt, sluit het vak economie in het 

voortgezet onderwijs niet goed aan op de inhoud van universitaire economische studies. “Het 

programma [op de middelbare school] is [namelijk] niet in eerste instantie een voorbereiding op een 

economieopleiding in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. [Het is] 

eindonderwijs voor veel leerlingen” (Commissie Teulings, 2002, p. 6). Omdat er ook op het 

matchingsformulier niet naar het betreffende cijfer is gevraagd, wordt het in deze analyse achterwege 

gelaten. 

  In onderstaande tabel staat per cijfer dat studenten op de middelbare school hebben gehaald, 

genoteerd wat de correlatiecoëfficiënt, p-waarde en eventuele effectgrootte is met het gemiddelde 

cijfer, het aantal behaalde studiepunten en uitval. 
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  Gemiddeld cijfer  Aantal studiepunten Uitval 

1 Gemiddeld eindexamencijfer VO r=,509 

n=56 

p<,001  

r
2
=,259 

r=,499 

n=58 

p<,001 

r
2
=,249 

rpb=-,222 

n=61 

p=,085 

2 Eindexamencijfer wiskunde r=,435 

n=55 

p=,001  

r
2
=,189 

r=,471 

n=57 

p<,001 

r
2
=,222 

rpb=-,165 

n=60 

p=,207 

 

Tabel 12: De correlatiecoëfficiënten, p-waarden en eventuele effectgrootten voor de 

onafhankelijke variabelen ‘reeds behaalde cijfers’ en de afhankelijke variabelen ‘gemiddeld 

cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’.  

 

Uit tabel 12 blijkt dat de samenhang tussen het gemiddelde eindexamencijfer op het voortgezet 

onderwijs en het gemiddelde cijfer op de universiteit significant is. Dit wil zeggen dat scholieren die op 

de middelbare school hogere cijfers hebben gehaald, op de universiteit ook vaker hogere cijfers 

halen. De correlatiecoëfficiënt duidt op een sterk verband tussen deze twee variabelen. 25,9% van de 

variantie in het gemiddelde cijfer voor de studie Economie kan verklaard worden door het behaalde 

eindexamencijfer van studenten. Uit de tabel kan eveneens geconcludeerd worden dat de 

samenhang tussen het gemiddelde eindexamencijfer en het behaalde aantal studiepunten van 

studenten significant is. Economie-studenten die in het voortgezet onderwijs goede resultaten hebben 

behaald, halen op de universiteit gemiddeld meer studiepunten. Ook deze correlatiecoëfficiënt duidt 

op en sterk verband tussen de twee variabelen. Bijna een kwart van de variantie in het aantal 

studiepunten kan verklaard worden door het gemiddelde eindexamencijfer. Het effect van dit cijfer op 

latere studieresultaten is dus aanzienlijk hoger voor de opleiding Economie dan voor de opleiding 

CIW. Deze bevindingen zijn meer in lijn met de uitkomsten van de bestaande theorie. Op basis van 

de uitkomsten moeten de volgende hypothesen worden aangenomen: 

 

H13a: Hoge gemiddelde eindexamencijfers hangen samen met hoge cijfers op de universiteit. 

H13b: Hoge gemiddelde eindexamencijfers hangen samen met meer EC’s op de universiteit. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt bovendien dat het eindcijfer voor wiskunde 18,9% van de variantie in het 

gemiddelde cijfer van Economie-studenten kan voorspellen en 22,2% van de variantie in het aantal 

studiepunten. Op basis van de correlatieanalyses is nog niet duidelijk of deze percentages iets 

toevoegen aan of overlap hebben met de effectgrootte van het gemiddelde eindexamencijfer. Uit de 

tabel kan wél worden afgeleid dat er voor Economie hogere cijfers en meer EC’s worden gehaald, 

naarmate de student op de middelbare school hogere cijfers heeft gehaald voor wiskunde. Op basis 

van deze resultaten worden de volgende hypothesen aangenomen: 

 

H14a: Hoge eindexamencijfers voor wiskunde hangen samen met hoge cijfers op de universiteit. 

H14b: Hoge eindexamencijfers voor wiskunde hangen samen met meer EC’s op de universiteit. 

 

Punt-biseriële correlaties hebben geen significante samenhang tussen behaalde cijfers in het 

voortgezet onderwijs en uitval aan kunnen tonen. Dit betekent dat studenten met een hoog gemiddeld 

eindexamencijfer en/of een hoog wiskundecijfer even veel uitvallen als studenten met een lager 

gemiddelde en/of lager wiskundecijfer. Daarom moeten de volgende hypothesen verworpen worden:  
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H13c + H14c: Het gemiddelde eindexamencijfer en het eindexamencijfer wiskunde hangen samen 

met uitval in het eerste half jaar. 

 

 

6.2.2 Vooropleiding en voorbereiding 

De vooropleiding en de voorbereiding van de student zijn volgens het theoretisch kader goede 

voorspellers van studiesucces en –uitval. Ook de resultaten uit de vorige paragraaf hebben dit 

onderschreven. Daarom worden deze indicatoren ook voor de opleiding Economie en 

Bedrijfseconomie bekeken. Verwacht wordt dat studenten die direct vanuit het vwo instromen het 

minst uitvallen en bovendien betere studieresultaten behalen. Tevens wordt er ten aanzien van de 

resultaten gerekend op meer uitval van studenten die zich niet of nauwelijks op hun studiekeuze 

hebben voorbereid. Dit onderzoek gaat ten slotte uit van de hypothese dat studenten die zich 

gedegen hebben laten voorlichten betere cijfers en meer studiepunten behalen dan studenten die niet 

bij voorlichtingsdagen of meeloopdagen aanwezig zijn geweest. Op basis van het matchingsformulier 

van Economie en Bedrijfseconomie kon geen informatie worden opgedaan over het profiel van de 

studenten. Daarom moest deze variabele in dit deel van het onderzoek achterwege worden gelaten. 

  Tussen de vooropleidingen van Economie-studenten aan de UU is enigszins sprake van 

ontbrekende variëteit. Vrijwel alle Economie-studenten van het cohort 2012/2013 die het 

matchingsformulier hadden ingevuld, stroomden direct na de middelbare school in (n=54). Slechts 9 

studenten hadden ervaring met universitair onderwijs. Er zijn geen studenten waar van bekend was 

dat ze instroomden met een hbo-propedeuse of een volledig hbo-diploma. Op basis van de punt-

biseriële correlatie kan geconcludeerd worden dat de vooropleiding van de student niet samen hangt 

met het gemiddelde cijfer dat er in het eerste half jaar op de universiteit wordt gehaald (rpb=-,037; 

n=54; p=,79). Dit betekent dat studenten die direct vanuit het vwo instromen geen hogere of lagere 

cijfers halen als studenten die al eerder een universitaire studie hebben gedaan of zelfs hebben 

afgerond. Hetzelfde kan geconcludeerd worden ten aanzien van het aantal studiepunten dat er in het 

eerste half jaar behaald wordt (rpb=-,034; n=56; p=,80). Studenten die ervaring hebben met 

universitair onderwijs behalen niet meer of minder EC’s dan studenten die direct vanuit het voortgezet 

onderwijs instromen. Op basis van de Fisher’s Exact Test moet afgeleid worden dat er geen 

samenhang bestaat tussen de vooropleiding van studenten en uitval (n=59; p=,33). De volgende 

hypothese moet daarom worden verworpen: 

 

H15: Een hogere vooropleiding van studenten hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

 

In tegenstelling tot wat er verwacht werd, is er geen significante samenhang gevonden tussen de 

aanwezigheid van studenten bij voorlichtings- en/of meeloopdagen en de cijfers die zij op de 

universiteit gehaald hebben (rpb=,123; n=57; p=,36). Tevens is er geen significante samenhang 

gevonden tussen deze variabele en het aantal studiepunten dat studenten op de universiteit hebben 

behaald (rpb=-,131; n=59; p=,32). Dit betekent dat er geen verschillen bestaan tussen het gemiddelde 

cijfer en het aantal studiepunten van de groep studenten die bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) 

en/of meeloopdag(en) aanwezig is geweest en de groep studenten die daar niet aanwezig is 

geweest. Studenten die voor aanvang van hun studie niet aanwezig zijn geweest bij een 

voorlichtingsdag of meeloopdag vallen ten slotte niet meer of minder uit dan studenten die daarbij wel 

aanwezig waren (x
2
(1, n=62)=,252; p=,62). De volgende hypothese moet op basis van deze 

resultaten worden verworpen: 
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H16: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) en/of meeloopdag(en) 

hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

 

 

6.2.3 Persoonskenmerken 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat het geslacht van CIW-studenten niet significant samen hangt 

met studiesucces en –uitval, ondanks dat het op basis van de theorie verwacht werd. Voor de 

opleiding Economie en Bedrijfseconomie kan de mogelijke aanwezigheid van samenhang tussen 

deze factoren niet onderzocht worden, omdat het geslacht van de betreffende studenten onbekend is. 

Hier is in het matchingsformulier voor het cohort 2012/2013 niet naar gevraagd. Echter, er kan wel 

gekeken worden naar de mate waarin motivatie correleert met studieprestaties en –uitval. Hoewel uit 

de vorige paragraaf is gebleken dat slechts één specifieke motivatie significant samenhangt met het 

gemiddelde cijfer op de universiteit, wordt er ten aanzien van de resultaten van deze subparagraaf 

opnieuw verwacht dat alle motieven van studenten significant samen hangen met zowel studiesucces 

als –uitval. Uit het theoretisch kader is namelijk gebleken dat motieven die gekenmerkt worden door 

autonomie van het individu ervoor zorgen dat studenten een actievere houding aannemen en dus 

meer studiesucces hebben. Van studenten die zichzelf door gevoelens van bijvoorbeeld schaamte of 

trots onder druk zetten om voor een bepaalde studie te kiezen, wordt verwacht dat ze doorgaans 

minder vastberaden zijn om hun opleiding af te maken.  

  In de bijlagen staat in tabel 13 per genoemde motivatie genoteerd wat de correlatie is met het 

gemiddelde cijfer, het aantal behaalde studiepunten en uitval. Omdat de motivatie voor de 

studiekeuze op basis van open vragen gecategoriseerd is, verschillen de motieven in tabel 13 soms 

van die in tabel 7. Voor de correlaties met de laatste afhankelijke variabele is de Fisher’s Exact Test 

gebruikt. Motieven 4 en 7 zijn hierop een uitzondering: daarvoor is de chi-kwadraattoets gebruikt. 

  In de tabel is te zien dat de samenhang tussen de motivatie ‘interesse voor economisch 

nieuws, het bankwezen en het bedrijfsleven’ en het gemiddelde cijfer op de universiteit significant is 

(rpb=-,267; p=,04). Daarbij is de determinatiecoëfficiënt r
2
=,071. Dit wil zeggen dat ruim 7% van de 

variantie in het gemiddelde cijfer van Economie-studenten verklaard kan worden door de aan- of 

afwezigheid van deze motivatie. Wanneer studenten op het matchingsformulier hebben aangegeven 

dat ze economisch nieuws leuk vinden en geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld het bedrijfsleven en het 

bankwezen halen zij over het algemeen minder goede studieresultaten. Dit lijkt opvallend, omdat de 

motivatie door de ogenschijnlijk oprechte interesse voor het vakgebied gecategoriseerd zou kunnen 

worden als een vorm van intrinsic autonomous motivation. Autonome motivatie zou op basis van de 

literatuur juist moeten zorgen voor hogere studieresultaten. Echter, het is goed mogelijk dat de 

belangstelling van de studenten niet aansluit op de daadwerkelijke inhoud van de universitaire studie 

Economie. De omschrijving heeft een praktische inslag, terwijl de opleiding Economie en 

Bedrijfseconomie zeer abstract en analytisch kan zijn. Het is dus goed denkbaar dat studenten lagere 

cijfers halen als ze op het matchingsformulier blijk hebben gegeven van motivatie 10, omdat ze in dat 

geval wellicht een verkeerd beeld hebben van de daadwerkelijke inhoud van de opleiding. De 

coëfficiënt duidt echter slechts op een zwakke correlatie en de andere dertien motieven hangen niet 

significant samen met het gemiddelde cijfer op de universiteit. Daarom wordt de volgende hypothese 

verworpen: 

 

H17a: De motivatie van studenten hangt samen met de hoogte van de cijfers die ze halen. 
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In tabel 13 is ten slotte te zien dat de samenhang tussen de motivatie ‘uitdaging’ en het aantal 

behaalde studiepunten op de universiteit significant is (rpb=,269; p=,04). Daarbij is de 

determinatiecoëfficiënt r
2
=,072. Ook hier kan dus 7% van de veranderingen in de afhankelijke 

variabele verklaard worden door de aan- of afwezigheid van deze motivatie. Studenten die hebben 

aangegeven dat ze voor de universiteit hebben gekozen, omdat ze op zoek zijn naar uitdaging halen 

over het algemeen meer EC’s dan studenten die dit niet expliciet hebben vermeld. Dit resultaat is in 

lijn met wat er op basis van de bestaande literatuur verwacht werd van autonoom gemotiveerde 

studenten. Echter, de coëfficiënt duidt slechts op een zwakke correlatie en de andere dertien 

motieven hangen niet significant samen met het aantal behaalde EC’s. Bovendien correleert motivatie 

in geen enkel geval met uitval. Op basis van deze resultaten moeten ook de volgende hypothesen 

worden verworpen: 

 

H17b: De motivatie van studenten hangt samen met het aantal EC’s dat ze behalen. 

H17c: De motivatie van studenten hangt samen met uitval in het eerste half jaar. 

 

 

6.2.4 Het voorspellen van studiesucces en –uitval voor Economie en Bedrijfseconomie 

Uit de voorgaande subparagrafen blijken de cijfers die er in het eerste half jaar gehaald worden voor 

de opleiding Economie en Bedrijfseconomie significant samen te hangen met het gemiddelde 

eindexamencijfer op de middelbare school, het kerncijfer voor wiskunde en de motivatie ‘interesse’. 

Aan de hand van een meervoudige lineaire regressieanalyse wordt nu onderzocht in hoeverre de 

genoemde onafhankelijke variabelen het gemiddelde cijfer op de universiteit kunnen voorspellen. 

Omdat op basis van de theorie verwacht wordt dat gemiddelde eindexamencijfers de beste 

voorspelindicatoren zijn, worden deze eerst hiërarchisch ingevoerd. De rest van de predictoren zullen 

stepwise worden ingevoerd, omdat er op theoretische gronden geen uitspraken gedaan kunnen 

worden over de hoogte van de voorspellende kracht van de verschillende variabelen. Daarom bestaat 

er op voorhand van de analyse geen betrouwbare assumptie over de volgorde waarin de overige 

predictoren moeten worden ingevoerd. 

 In onderstaande tabel staan de β- en p-waarden en de effectgrootten van de predictoren die 

in de meervoudige regressieanalyse voor het gemiddelde cijfer van Economie hebben geleid tot een 

significante verandering van F. 

 

 β Significantie niveau F change Adjusted r
2
 

Eindexamencijfer 1,175 p<,001 ,245 

Motivatie 10 (interesses) -,776 p=,048 ,287 

 

Tabel 14: De β- en p-waarden en de effectgrootten van de verschillende predictoren uit de 

meervoudige regressieanalyse voor het gemiddelde cijfer op de universiteit. 

 

Uit tabel 14 blijkt dat het gemiddelde eindexamencijfer op de middelbare school de beste voorspeller 

is van het cijfer dat studenten in het eerste half jaar op de universiteit gaan behalen. In de regressie 

verklaart dit cijfer dan ook 24,5% van de variantie. De aan- of afwezigheid van motivatie 10 bij 

studenten kan nog eens 4,2% van de variantie in het cijfer voor de studie voorspellen (Adjusted r
2
 

change=,042; F change (1,52)=4,12; p=,048). Het kerncijfer voor het vak wiskunde zal in de 

vergelijking niet worden meegenomen, omdat het geen significante bijdrage kan leveren. De twee 

predictoren die als significante voorspeller bestempeld kunnen worden, voorspellen samen 28,7% 
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van de variantie in het gemiddelde cijfer op de universiteit (F(2,52)=11,86; p<,001). Het kerncijfer voor 

wiskunde heeft niet geleid tot een significante verandering van F (p=,18). 

  Het studiesucces kan nu in termen van cijfers voorspeld worden. Echter, er is ook een model 

nodig dat het studiesucces in termen van studiepunten kan voorspellen. Daarvoor is er een 

meervoudige regressieanalyse gedaan met de onafhankelijke variabelen die significant gecorreleerd 

hebben met het aantal EC’s op de universiteit. Het gaat hier om het gemiddelde eindexamencijfer, het 

cijfer voor wiskunde en de motivatie ‘uitdaging’. De eerste predictor zal hiërarchisch worden 

ingevoerd en de rest zal stepwise worden ingevoerd, omdat er op voorhand van de analyse geen 

betrouwbare assumptie bestaat over de mate waarin ze voorspellende kracht bevatten. 

 In tabel 15 staan de β- en p-waarde en de effectgrootte van het gemiddelde eindexamencijfer, 

omdat dit cijfer in de regressie heeft geleid tot een significante verandering van F. 

 

 β Significantie niveau F change Adjusted r
2
 

Eindexamencijfer 8,206 p<,001 ,235 

 

Tabel 15: De β- en p-waarde en de effectgrootte van de significante predictor uit de 

meervoudige regressieanalyse voor het aantal behaalde studiepunten op de universiteit. 

 

Uit tabel 15 blijkt dat alleen het gemiddelde eindexamencijfer van het voortgezet onderwijs een goede 

voorspeller is van het aantal studiepunten dat studenten in het eerste half jaar op de universiteit 

behalen. In de regressie verklaart dit cijfer bijna een kwart van de veranderingen in deze afhankelijke 

variabele. De overige predictoren voegen niets significants toe aan het model waarmee het aantal 

studiepunten van studenten voorspeld kan worden. Het model met daarin het eindexamencijfer van 

studenten is wél significant (F(1,55)=18,24; p<,001).  

  Uit de voorgaande subparagrafen is gebleken dat geen van de factoren uit het 

matchingsformulier significant correleren met uitval in het eerste half jaar van de studie Economie. 

Wellicht dat dit te verklaren is door het relatief kleine aantal studenten dat het matchingsformulier 

heeft ingevuld. Er zijn 64 Economie-studenten uitgevallen na twee blokken van de opleiding. Dit is 

maar liefst 15,1% van het totaal aantal studenten. Echter, slechts twaalf van de uitgevallen studenten 

hadden het matchingsformulier ingevuld. Alleen van deze studenten zijn de scores op de potentiële 

voorspelindicatoren bekend. Van de overige 52 uitgevallen studenten zijn deze gegevens onbekend. 

De bekende informatie bleek niet afdoende om gedegen correlaties te vinden. Dit betekent dat er 

geen regressieanalyse voor deze afhankelijke variabele kan worden uitgevoerd, en dat uitval na de 

eerste twee blokken op basis van de bekende gegevens niet voorspeld kan worden.  

 

 

6.3 Farmacie 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zullen de resultaten van het statistische onderzoek naar 

effectieve voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval voor de opleiding Farmacie worden 

besproken. Farmacie-studenten behoren gemiddeld tot cijferrang 172,76 (SD=70,89).
5
 Studenten van 

deze studie hebben in het eerste half jaar gemiddeld 18,2 studiepunten (SD=11,51) verdiend. Van de 

373 ingestroomde studenten zijn er 72 gestopt voor 1 april 2013. Omdat het matchingsformulier door 

deze aankomende studenten verplicht moest worden ingevuld, is er geen onderzoek gedaan naar 

mogelijke verschillen tussen groepen die het formulier wel en niet hebben ingevuld. Wel wordt er 

                                                           
5
 De studenten met de laagst behaalde cijfers behoren tot cijferrang 55,75 en de student met de hoogst behaalde 

cijfers behoort tot cijferrang 320,25. 
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gekeken naar de mate waarin verschillende elementen uit het formulier correleren met 

studieprestaties en –uitval. Helaas kunnen eventuele correlaties tussen reeds behaalde resultaten en 

studieprestaties of –uitval door ontbrekende gegevens niet worden berekend. Wel zal er aan de hand 

van verschillende regressieanalyses geprobeerd worden om studiesucces en –uitval in het eerste half 

jaar van de opleiding Farmacie zo goed mogelijk te voorspellen. In iedere subparagraaf zullen de 

bijbehorende hypotheses – die in het voorgaande hoofdstuk op basis van de literatuur zijn opgesteld 

– worden verworpen of aangenomen. 

 

 

6.3.1 Vooropleiding en voorbereiding 

De vooropleiding van de student is volgens het theoretisch kader een goede voorspeller van 

studiesucces en –uitval. Daarom wordt er ten aanzien van de opleiding Farmacie verwacht dat 

studenten die met een vwo-diploma zijn ingestroomd minder uitvallen dan studenten die met een 

volwaardige hbo-diploma of hbo-propedeuse zijn ingestroomd. Bovendien gaat dit onderzoek ervan 

uit dat studenten met een vwo-diploma betere studieresultaten behalen dan studenten die met een 

andere vooropleiding zijn binnen gekomen.  

  Op basis van een Spearman rangcorrelatie kan geconcludeerd worden dat het type 

vooropleiding van de student consistent is met de gemiddelde cijferrang die er in het eerste half jaar 

op de universiteit wordt gehaald (rs=,19; n=279; p<,01). Dit wil zeggen dat studenten met een hogere 

vooropleiding op de universiteit gemiddeld hogere cijfers halen dat studenten met een lagere 

opleiding. De consistentie tussen de vooropleiding van een student en het aantal studiepunten dat er 

behaald wordt, is tevens significant (rs=,15; n=335; p<,01). Studenten met een hogere vooropleiding 

behalen dus tevens meer studiepunten dan studenten met een minder hoge vooropleiding. Op basis 

van deze resultaten kunnen de volgende hypothesen worden aangenomen: 

 

H18a: Een hogere vooropleiding van studenten hangt samen met hogere behaalde cijfers op de 

universiteit. 

H18b: Een hogere vooropleiding van studenten hangt samen met meer studiepunten op de 

universiteit. 

 

In lijn met de voorgaande resultaten, bestaat er ook significante samenhang tussen de vooropleiding 

van studenten en uitval (rrb=-,092; n=350; p=,01). Dit betekent dat Farmacie-studenten die instromen 

met een hogere diploma minder vaak uitvallen dan studenten die instromen met een lagere diploma. 

Op basis van deze uitkomst moet dus ook de volgende hypothese worden aangenomen: 

 

H18c: Een hogere vooropleiding van studenten hangt samen met minder uitval in het eerste half jaar 

op de universiteit. 

 

Deze masterthesis is uitgegaan van de verwachting dat voorlichting van aanstaande studenten 

samenhangt met studiesucces en –uitval. Dit onderzoek gaat daarom uit van de hypothese dat 

studenten die zich gedegen hebben laten voorlichten betere cijfers en meer studiepunten behalen 

dan studenten die dat niet hebben gedaan. Tevens wordt er ten aanzien van de resultaten gerekend 

op meer uitval van studenten die zich niet of nauwelijks op hun studiekeuze hebben voorbereid. In 

tabel 16 zijn de uitkomsten gepresenteerd van de correlatieanalyses tussen de afhankelijke 

variabelen enerzijds en het gebruik van verschillende voorlichtingsmaterialen en –activiteiten 

anderzijds.  
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Ik heb informatie gekregen over de 

studie Farmacie… 

Gemiddeld cijfer 

(n=287) 

Aantal 

studiepunten 

(n=343) 

Uitval 

(n=358) 

…via websites en brochures rrb=-,068 

p=,43 

rpb=-,063 

p=,24 

x
2
(1)=,013 

p=,91 

…door (een) voorlichtingsdag(en) 

te bezoeken 

rrb=,239* 

p<,001 

rpb=,160* 

p=,003 

x
2
(1)=,584 

p=,45 

…van familie en/of kennissen rrb=-,068 

p=,32 

rpb=-,046 

p=,39 

x
2
(1)=1,372 

p=,24 

…van decanen of voorlichters op 

school 

rrb=,037 

p=,65 

rpb=,013 

p=,82 

x
2
(1)=1,265 

p=,26 

* significant: p<,05 

 

Tabel 16: De correlatiecoëfficiënten en p-waarden voor de onafhankelijke variabele 

‘voorlichting’ en de afhankelijke variabelen ‘gemiddeld cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het bezoeken van (een) voorlichtingsdag(en) significant samen hangt 

met het gemiddelde cijfer en het aantal EC’s dat er in de eerste twee blokken voor Farmacie gehaald 

wordt. Studenten die hebben aangegeven dat ze bij minstens één voorlichtingsdag aanwezig zijn 

geweest, halen significant hogere cijfers en meer studiepunten dan studenten die dit niet hebben 

aangegeven. Ruim 5% van de variantie in het gemiddelde cijfer (r
2
=,057) en 2,6% van de variantie in 

het aantal studiepunten (r
2
=,026) wordt verklaard door de aan- of afwezigheid van studenten op 

voorlichtingsdagen. Hoewel de effectgrootten aan de lage kant zijn, moeten de volgende hypothesen 

worden aangenomen:  

 

H19a: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) hangt samen met 

hogere cijfers op de universiteit. 

H19b: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) hangt samen met meer 

behaalde studiepunten op de universiteit. 

 

Omdat er op basis van chi-kwadraattoetsen geen significante correlaties tussen voorlichting en uitval 

zijn gevonden, moet de volgende hypothese worden verworpen: 

 

H19c: Aanwezigheid van studenten bij één of meerdere voorlichtingsdag(en) hangt samen met 

minder uitval in het eerste half jaar op de universiteit. 

 

Uit tabel 16 blijkt ten slotte dat andere bronnen van voorlichting niet in staat zijn om studiesucces of –

uitval in het eerste half jaar van de studie te voorspellen. Studenten die informatie over de opleiding 

Farmacie hebben gekregen via websites, brochures, familie, kennissen, decanen of voorlichters op 

de middelbare school vallen niet meer of minder uit en hebben bovendien niet meer of minder 

studiesucces dan studenten die geen informatie via deze kanalen hebben opgevraagd. Deze 

bevindingen zijn in lijn met de verwachtingen die er op basis van het theoretisch kader waren 

opgesteld. 

  In het matchingsformulier van Farmacie is de aspirant-studenten gevraagd welk van de zes 

onderstaande aspecten een rol hebben gespeeld bij hun keuze voor de opleiding. Ze mochten 

meerdere antwoorden aankruisen. In tabel 17 is een overzicht gepresenteerd van de uitkomsten van 

de correlatieanalyses met deze factoren en de drie afhankelijke variabelen van dit onderzoek. 
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Welke aspecten hebben een rol 

gespeeld bij je keuze voor Farmacie? 

Gemiddeld 

cijfer (n=287) 

Aantal studiepunten 

(n=343) 

Uitval (n=358) 

1 Farmacie sluit aan bij mijn 

belangstelling 

rrb=-,087 

p=,49 

rpb=,013 

p=,81 

x
2
(1)=,045 

p=,83 

2 Farmacie biedt goede 

beroepsperspectieven 

rrb=-,112 

p=,12 

rpb=,004 

p=,94 

x
2
(1)=,078 

p=,78 

3 Het lijkt mij een leuke opleiding rrb=-,181* 

p=,03 

rpb=,096 

p=,08 

x
2
(1)=2,505 

p=,11 

4 De opleiding is mij aangeraden 

door een familielid en/of kennis 

rrb=-,056 

p=,47 

rpb=-,013 

p=,81 

x
2
(1)=,091 

p=,76 

5 Een familielid volgde/volgt deze 
opleiding 

rrb=,020 

p=,85 

rpb=,007 

p=,89 

x
2
(1)=,025 

p=,87 
6 Mijn beste vriend(in) volgt deze 

opleiding 
rrb=-,233 

p=,19 

rpb=-,136* 

p=,01 

Fisher’s Ex. 
p=,06 

* significant: p<,05 

 

Tabel 17: De correlatiecoëfficiënten en p-waarden voor verschillende keuzefactoren en de 

afhankelijke variabelen ‘gemiddeld cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’. 

 

Uit tabel 17 blijkt dat studenten die hebben aangegeven dat ze voor Farmacie hebben gekozen, 

omdat de specifieke opleiding ze leuk lijkt, over het algemeen lagere cijfers halen dan studenten die 

dit niet hebben aangegeven. 3,3% van de variantie in cijfers (r
2
=,033) zou verklaard kunnen worden 

door de uiting van keuzefactor 3. Dit element zou een voorbeeld kunnen zijn van intrinsic autonomous 

motivation. Omdat op basis van de theorie verwacht werd dat studenten meer studiesucces zouden 

hebben naarmate ze intrinsiek gemotiveerd zijn, is het opmerkelijk dat er een negatieve 

correlatiecoëfficient gevonden is. Wellicht dat deze uitkomst te verklaren is aan de hand van het 

sociaal wenselijke karakter van de vraag. De antwoordmogelijkheden waren op het formulier reeds 

voor de aanstaande studenten geformuleerd, waardoor deze zicht kregen op de keuzefactoren die 

(mogelijk) een rol hadden moeten spelen bij hun keuze voor de opleiding Farmacie. Het is goed 

denkbaar dat studenten voor de poort hebben aangegeven dat de studie Farmacie ze leuk lijkt, terwijl 

ze daar in werkelijkheid niet van overtuigd zijn. Hierdoor zou er een vertekend beeld van de 

werkelijkheid hebben kunnen ontstaan. Echter, de derde keuzefactor zou ook opgevat kunnen 

worden als een enigszins oppervlakkige motivatie van de studie-keuze. Aspirant-studenten die 

aangeven dat Farmacie ze een leuke opleiding lijkt, hebben aan de hand van die factor (nog) niet 

goed laten zien dat de keuze voortkomt uit een diepgewortelde passie voor het vakgebied. In dat 

geval zou het gevonden resultaat minder opmerkelijk zijn. 

  Uit tabel 17 blijkt ten slotte dat studenten die hebben aangegeven dat ze voor Farmacie 

hebben gekozen, omdat hun beste vriend of vriendin dit ook doet, over het algemeen minder 

studiepunten behalen dan studenten die dit niet hebben aangegeven. De correlatiecoëfficiënt duidt 

echter op een zwakke samenhang. Slechts 1,8% van de variantie in studiepunten (r
2
=,018) kan 

verklaard worden door de uiting van deze keuzefactor. Desondanks is deze uitkomst in lijn met wat er 

op basis van de theorie verwacht werd. Keuzefactor 6 geeft namelijk blijk van controlled motivation. 

Studenten die op basis van een dergelijke motivatie voor een studie hebben gekozen, hebben 

volgens het theoretisch kader minder studiesucces. Deze verwachting wordt dus onderstreept door 

de empirische bevinding. Er worden bijbehorende hypothesen verworpen of aangenomen, wanneer 

er in de volgende subparagraaf dieper is ingegaan op de motivatie van Farmacie-studenten. 
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6.3.2 Persoonskenmerken 

Net als in de vorige paragraaf kan de mogelijke samenhang tussen geslacht en studiesucces en -

uitval niet onderzocht worden, omdat het geslacht van de Farmacie-studenten onbekend is. Hier is in 

het matchingsformulier voor het cohort 2012/2013 niet naar gevraagd. Echter, er kan wel nader 

onderzocht worden in welke mate motivatie correleert met studieprestaties en –staking.  

 

Motivatie 

Op basis van de theorie werd verwacht dat motieven die gekenmerkt worden door autonomie van het 

individu er bijvoorbeeld voor zorgen dat studenten een actievere houding aannemen en dus meer 

studiesucces hebben. Van studenten die zichzelf door gevoelens van bijvoorbeeld schaamte of trots 

onder druk zetten om voor een bepaalde studie te kiezen (controlled motivation), wordt verwacht dat 

ze doorgaans minder vastberaden zijn om hun opleiding af te maken. In tabel 18 staat per type 

motivatie genoteerd wat de correlatie is met het gemiddelde cijfer, het aantal behaalde studiepunten 

en uitval.  

 

  Gemiddeld cijfer  

(n=284) 

Aantal studiepunten 

(n=340) 

Uitval 

(n=355) 

Intrinsic autonomous motivation rs=-,027 

p=,65 

r=-,012 

p=,82 

rpb=,076 

p=,15 

Identified autonomous motivation rs=-,126* 

p=,03 

r=-,105 

p=,053 

rpb=,043 

p=,42 

External controlled motivation rs=-,068 

p=,25 

r=,015 

p=,78 

rpb=-,035 

p=,51 

Introjected controlled motivation rs=-,006 

p=,92 

r=,024 

p=,66 

rpb=-,068 

p=,20 

* significant: p<,05 

 

Tabel 18: De correlatiecoëfficiënten en p-waarden voor de onafhankelijke variabelen ‘motivatie’ 

en de afhankelijke variabelen ‘gemiddeld cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’. 

 

Uit de vorige subparagraaf is gebleken dat motvatie die geinterpreteerd zou kunnen worden als 

intrinsic autonomous negatief significant correleerde met het gemiddelde cijfer op de universiteit. Ook 

in tabel 18 is de correlatiecoëfficiënt tussen intrinsic autonomous motivation en het gemiddelde cijfer 

negatief. Echter, de samenhang tussen de twee factoren is dit keer niet significant. Omdat de laatste 

resultaten gebaseerd zijn op een cluster van 4 vragen, zijn deze waarschijnlijk beter betrouwbaar. 

Bovendien duidde de correlatiecoëfficiënt van het resultaat uit tabel 13 reeds op een zeer zwak 

verband. Omdat er tevens geen significante samenhang is gevonden tussen deze onafhankelijke 

variabele en het aantal studiepunten of uitval, wordt de volgende hypothese verworpen:  

 

H20: Intrinsic autonomous motivation hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

 

Uit tabel 18 blijkt dat identified autonomous motivation significant samen hangt met het gemiddelde 

cijfer dat studenten behalen in het eerste half jaar op de universiteit. 1,6% van de variantie in het 

gemiddelde cijfer (r
2
=,016) kan verklaard worden door de mate waarin een student identified 

gemotiveerd is. De correlatie moet als volgt geïnterpreteerd worden: studenten behalen gemiddeld 

lagere cijfers, naarmate ze meer identified gemotiveerd zijn. Met andere woorden: wanneer studenten 

aangeven dat ze voor Farmacie hebben gekozen, omdat ze inzien dat de studie voor hen persoonlijk 
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relevant is, hebben ze minder studiesucces. Dit gaat in tegen de verwachting die er op basis van de 

theorie was opgesteld. Naar aanleiding van deze bevinding moet hypothese 21a – ondanks het 

zwakke effect van de indicator – dus verworpen worden: 

 

H21a: Identified autonomous motivation hangt samen met hogere cijfers op de universiteit. 

 

Er is geen significante samenhang gevonden tussen identified autonomous motivation en het aantal 

studiepunten of uitval. Daarom moeten de volgende hypothesen worden verworpen: 

 

H21b: Identified autonomous motivation hangt samen met het meer EC’s op de universiteit. 

H21c: Identified autonomous motivation hangt samen met minder uitval in het eerste half jaar. 

 

Uit de vorige subparagraaf is gebleken dat external controlled motivation significant correleerde met 

het aantal EC’s dat studenten in het eerste half jaar behalen voor Farmacie. Uit de resultaten in tabel 

18 – die gebaseerd zijn op beter betrouwbare clusters – blijkt echter het tegenovergestelde. Er is 

geen significante samenhang zichtbaar tussen motieven die external controlled zijn en de afhankelijke 

variabelen. Hetzelfde geldt voor de afhankelijke variabelen en motieven die introjected controlled zijn. 

Op basis van deze resultaten moeten de volgende hypothesen worden verworpen: 

 

H22: External controlled motivation hangt samen met minder effectiviteit van studenten. 

H23: Introjected controlled motivation hangt samen met minder effectiviteit van studenten. 

 

Reflectie op leerstijlen 

Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat verwacht wordt dat het zelfbeeld wat studenten hebben over hun 

leerstijl samenhangt met uitval, de behaalde cijfers en het behaalde aantal studiepunten in het hoger 

onderwijs. Studenten die zelfverzekerd zijn over hun competenties met betrekking tot leren, zouden 

betere resultaten behalen en hun opleiding minder snel beëindigen dan studenten die hier onzeker 

over zijn. De resultaten van dit onderzoek onderstrepen deze hypothesen. Er bestaat namelijk 

significante samenhang tussen de reflectie op leerstijlen en de cijfers van studenten in het eerste half 

jaar op de universiteit (rs=,211; n=340; p<,001). Dit betekent dat hoge scores op de leerstijlentest 

gepaard gaan met hogere gemiddelde cijfers in de eerste twee blokken van Farmacie. Met andere 

woorden: studenten die bijvoorbeeld hebben aangegeven goed te kunnen plannen en veel aandacht 

aan hun huiswerk besteden, halen in het eerste half jaar van hun studie gemiddeld hogere cijfers dan 

studenten die hebben aangegeven dat ze hier minder goed in zijn. De eerst genoemde studenten 

behalen gemiddeld bovendien meer studiepunten (r=,170; n=284; p=,004). De leerstijlentest 

correleert echter niet erg sterk met het aantal EC’s. Slechts 2,9% van de variantie in het aantal 

studiepunten (r
2
=,029) kan verklaard worden door de score op de leerstijlentest.  

  Ten slotte hangt de reflectie op leerstijlen samen met uitval (rpb=-,110; n=355; p=,04). De 

correlatiecoëfficiënt is negatief, wat betekent dat studenten eerder uitvallen naarmate ze een lage 

score hebben op de leerstijlentest. Als studenten dus hebben aangegeven dat ze zich bijvoorbeeld 

niet goed kunnen concentreren, hebben ze een verhoogde kans om hun studie vroegtijdig te 

beëindigen. Slechts 1,2% van de variantie in uitval (r
2
=,012) kan verklaard worden door de score op 

de leerstijlentest. Toch moet op basis van deze resultaten de hypothese 24 worden aangenomen: 

 

H24: De reflectie op leerstijlen hangt samen met de effectiviteit van studenten. 
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Psychologische beleving van tijd en tijdsplanning 

Een ander onderdeel dat in het matchingsformulier van Farmacie aan de orde is gekomen, is de 

psychologische beleving van tijd en tijdsplanning. Op basis van de theorie werd verwacht dat 

studenten die veel plannen en streven naar toekomstige doelen het meeste studiesucces hebben. Uit 

de correlatie-analyses is echter niet gebleken dat dit het geval is. Studenten die hoog scoren op de 

onafhankelijke variabele ‘future perspective’ halen even hoge cijfers (rs=,061; n=284; p=,31) en even 

veel studiepunten (r=,058; n=340; p=,29) als studenten die laag scoren op deze variabele. Bovendien 

vallen studenten die eerder gericht zijn op de toekomst even veel uit als andere studenten (rpb=,038; 

n=355; p=,48). De volgende hypothesen moeten op basis van deze uitkomsten worden verworpen: 

 

H25: Het future perspective hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

 

In het matchingsformulier is gepoogd om op basis van een aantal stellingen een beeld te krijgen van 

de mate waarin studenten uit gaan van een present hedonistic of present fatalistic perspective. In 

tabel 19 zijn de verschillende stellingen gepresenteerd. De nummers 1 tot en met 4 hebben 

betrekking op het present hedonistic perspective. Studenten die het (volledig) eens zijn met deze 

stellingen zouden zich voornamelijk focussen op het heden en zich weinig zorgen maken over de 

consequenties van hun daden. Verwacht werd dat deze types minder studiesucces zouden hebben. 

  De stellingen met het nummer 5 tot en met 8 hebben betrekking op het present fatalistic 

perspective. Studenten die het (volledig) eens zijn met deze vier stellingen hebben over het algemeen 

het gevoel dat ze geen grip hebben op het heden en de toekomst. Volgens Zimbardo & Boyd (1999) 

halen dergelijke types significant lagere cijfers dan studenten die het gevoel hebben dat ze het heden 

en de toekomst wél (enigzins) kunnen beïnvloeden.  

  

Stellingen met betrekking tot het 

perspectief op de tijd 

Gemiddeld 

cijfer (n=284) 

Aantal studiepunten 

(n=340) 

Uitval (n=355) 

1 Ik doe dingen op een impulsieve 

manier 

rs=-,175* 

p=,003 

rs=-,120* 

p=,03 

rrb=-,030 

p=,68 

2 Ik probeer zoveel mogelijk te leven 

van dag tot dag 

rs=-,115 

p=,054 

rs=-,073 

p=,18 

rrb=,041 

p=,59 

3 Ik kan beslissingen in een oogwenk 

nemen 

rs=-,209* 

p<,001 

rs=-,107* 

p=,049 

rrb=-,046 

p=,53 

4 Het nemen van risico’s houdt het 

leven spannend 

rs=-,025 

p=,68 

rs=-,017 

p=,76 

rrb=-,002 

p=,97 

5 Het maakt niet zoveel uit wat ik 

doe, want ‘whatever will be will be’ 

rs=-,035 

p=,56 

rs=,028 

p=,61 

rrb=,059 

p=,40 

6 Mijn levensloop wordt bepaald door 

krachten die ik niet kan 

beïnvloeden 

rs=-,067 

p=,26 

rs=,003 

p=,95 

rrb=-,078 

p=,29 

7 Het heeft geen zin om over de 

toekomst te piekeren, want je kunt 

er toch niks aan doen 

rs=,033 

p=,58 

rs=-,010 

p=,86 

rrb=,187* 

p=,01 

8 Ik volg meestal eerder mijn hart dan 

mijn hoofd 

rs=-,081 

p=,17 

rs=-,036 

p=,51 

rrb=-,024 

p=,74 

* significant: p<,05 

 

Tabel 19: De correlatiecoëfficiënten en p-waarden voor verschillende stellingen en de 

afhankelijke variabelen ‘gemiddeld cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’. 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de scores op de eerste stelling significant samen hangen met het 

gemiddelde cijfer en het aantal behaalde studiepunten. Studenten die hebben aangegeven dat ze 

dingen op een impulsieve manier doen, presteren in het eerste half jaar van Farmacie dus minder 

goed. Dit is in lijn met wat er op basis van de theorie van Zimbardo en Boyd (1999) verwacht werd. Er 

is in beide gevallen echter slechts sprake van een zwak verband. Er kan namelijk maar 3,1% van de 

variantie in het gemiddelde cijfer (r
2
=,031) en 1,4% van de variantie in studiepunten (r

2
=,014) 

verklaard worden door de score van de studenten op deze stelling.  

  Uit tabel 19 blijkt bovendien dat de scores op stelling 3 significant samen hangen met het 

gemiddelde cijfer en het aantal behaalde studiepunten. Studenten die hebben aangegeven dat ze 

beslissingen in een oogwenk kunnen nemen, doen het minder goed in het eerste half jaar van hun 

opleiding. Ook deze resultaten onderschrijven de bevindingen van Zimbardo en Boyd (1999). Echter, 

ook met betrekking tot deze stelling zijn de verbanden zwak te noemen. Slechts 4,4% van de 

variantie in het gemiddelde cijfer (r
2
=,044) en iets meer dan 1% van de variantie in EC’s (r

2
=,011) kan 

verklaard worden door de score van studenten op stelling 3. 

  Stelling 2 en stelling 4 correleren niet significant met de onafhankelijke variabelen. Omdat er 

geen betrouwbaar cluster kon worden gemaakt en de andere twee stellingen slechts zwakke 

significante verbanden hebben aangetoond, worden de volgende hypothesen verworpen: 

 

H26a: Het present hedonistic perspective hangt samen met lagere cijfers op de universiteit. 

H26b: Het present hedonistic perspective hangt samen met minder EC’s op de universiteit. 

 

Geen van de stellingen met betrekking tot het present hedonistic perspective correleren significant 

met uitval. Daarom moet de volgende hypothese eveneens worden verworpen: 

 

H26c: Het present hedonistic perspective hangt samen met meer uitval in het eerste half jaar. 

 

Uit tabel 19 moet ten slotte worden afgeleid dat stelling 7 significant correleert met uitval. Studenten 

die aangeven dat ze niet piekeren over hun toekomst, vallen vaker uit dan studenten die aangeven 

dat ze dat wel doen. Zimbardo & Boyd (1999) hadden geen verwachtingen uitgesproken ten aanzien 

van studie-uitval van studenten die op een fatalistische manier naar de toekomst kijken. Het is dan 

ook niet opvallend dat het significante verband dat in dit onderzoek is gevonden zwak is. Op basis 

van de correlatiecoëfficiënt kan er slechts 3,5% van de variantie in uitval (r
2
=,035) verklaard worden 

op basis van de score op stelling 7. De overige stellingen hangen niet significant samen met uitval.  

  Naar aanleiding van de theorie werd er verwacht dat studenten minder studiesucces zouden 

hebben als ze het gevoel hadden dat nadenken over de toekomst zinloos is. Dit is niet uit de analyses 

van dit onderzoek naar voren gekomen. Daarom moeten de volgende hypothesen worden verworpen: 

 

H27: Het present fatalistic perspective hangt samen met minder effectiviteit van studenten. 

 

 

6.3.3 Thuissituatie 

In het theoretisch kader is er wisselend aangekeken tegen de uitwerking van de naaste omgeving van 

studenten op studiesucces en -uitval. Billson en Terry (1982) beweerden bijvoorbeeld dat eerste 

generatie studenten lagere cijfers halen dan studenten die uit een gezin komen waarin al eerder 

gestudeerd is. Inman en Mayes (1999) zijn er daarentegen van overtuigd dat dit niet het geval is. In 

het matchingsformulier van Farmacie is er gevraagd naar het opleidingsniveau van de ouders en 
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eventuele broers en zussen van de aspirant-studenten. Op basis van deze gegevens kon worden 

vastgesteld of de studenten in hun naaste omgeving de eerste zijn die hoger onderwijs volgen. 

Vervolgens zijn er correlatie-analyses uitgevoerd om na te gaan of er significante samenhang 

bestaat. 

  Een rank biseriële correlatie heeft uitgewezen dat eerste generatie studenten ten opzichte 

van studenten van een andere generatie gemiddeld even hoge cijfers (rrb=-,020; n=285; p=,81) en 

even veel studiepunten (rpb=,063; n=341; p=,25) behalen. Bovendien vallen studenten van de eerste 

generatie niet meer of minder uit dan studenten van een andere generatie (x
2
(1, n=356)=1,049; 

p=,31). Deze resultaten zijn in lijn met de conclusies van het onderzoek van Inman en Mayes (1999). 

De volgende hypothesen moeten daarom worden verworpen: 

 

H28: Het opleidingsniveau van de omgeving van studenten hangt samen met de effectiviteit van 

studenten. 

 

Naast bovenstaande hypothesen ging dit onderzoek uit van de verwachting dat de aanwezige steun 

van de familie van studenten samen zou hangen met studiesucces en –uitval. In de bijlagen zijn in 

tabel 20 de resultaten gerapporteerd van verschillende stellingen met betrekking tot de ondersteuning 

en aanmoediging van familieleden. Ze worden afzonderlijk bekeken, omdat ze samen geen 

betrouwbaar cluster vormen (α=,50). 

  Uit tabel 20 blijkt dat geen van de stellingen significant correleren met het gemiddelde cijfer, 

het aantal EC’s of uitval. Dit betekent dat studenten die aangeven dat ze door hun familie gesteund 

worden evenveel studiesucces hebben als studenten die aangeven dat hun familie minder achter ze 

staat. Dit betekent ook dat studenten die gesteund worden niet meer of minder uitvallen dan 

studenten die minder gesteund worden. Deze bevinding is in strijd met de verwachtingen die er op 

basis van de literatuur waren opgesteld. De volgende hypothesen moeten op basis van de resultaten 

worden verworpen: 

 

H29: Steun van de familie van studenten hangt samen met meer effectiviteit van studenten. 

 

 

6.3.4 Het voorspellen van studiesucces en –uitval voor Farmacie 

Uit de voorgaande subparagrafen is gebleken dat verschillende indicatoren samenhangen met de 

cijferrangen van Farmacie-studenten. Het gaat hier om de vooropleiding, de aanwezigheid op (een) 

voorlichtingsdag(en), identified autonomous motivation en de reflectie op leerstijlen. Ook gaat het hier 

om de volgende stellingen: ‘[Ik heb voor Farmacie gekozen, omdat] het me een leuke opleiding lijkt’, 

‘Ik doe dingen op een impulsieve manier’ en ‘Ik kan beslissingen in een oogwenk nemen’. Deze drie 

stellingen zijn achtereenvolgens gecategoriseerd als ‘keuzefactor 3’, ‘present hedonistic 1’ en present 

hedonistic 3’.  

  Omdat de gemiddelde cijfers van de Farmacie-studenten zijn omgezet in rangen, is het 

meetniveau van deze afhankelijke variabele tot nu toe vastgesteld op ‘ordinaal’. Vanwege de veelheid 

aan categorieën (155 rangen) wordt er nu echter geen ordinale regressieanalyse maar een 

meervoudige lineaire regressieanalyse uitgevoerd. De predictoren zullen stepwise worden ingevoerd, 

omdat er op theoretische gronden geen uitspraken gedaan kunnen worden over de hoogte van de 

voorspellende kracht van de verschillende variabelen. Er bestaat op voorhand van de analyse dus 

geen betrouwbare assumptie over de volgorde waarin de predictoren moeten worden ingevoerd. 
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Zoals duidelijk is geworden in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk kunnen regressies niet met 

nominale variabelen die niet dichotoom zijn of ordinale variabelen worden uitgevoerd. Daarom 

moesten de variabelen ‘vooropleiding’, ‘present hedonistic 1’ en ‘present hedonistic 3’ gehercodeerd 

worden. Uit paragraaf 6.3.1. is gebleken dat studenten die instromen met een vwo-diploma meer 

studiesucces hebben dan studenten die instromen met een hbo-propedeuse of afgeronde hbo-

opleiding. Daarom is de variabele ‘vooropleiding’ omgezet in een dichotome variabele, waarin wordt 

aangegeven of de student is ingestroomd met een vwo-diploma (0) of vanuit het hbo (1). Op basis 

van deze variabele kunnen er dus geen uitspraken gedaan worden over verschillende hbo-diploma’s. 

Op basis van een correlatie-analyse kan wel gezegd worden dat de gehercodeerde variabele ook 

significant samenhangt met het cijfer op de universiteit (rpb=-,192; n=279; p=,001). Aan de negatieve 

correlatiecoëfficiënt is te zien dat studenten gemiddeld lagere cijfers behalen wanneer ze instromen 

vanuit het hbo. 

 De variabelen ‘present hedonistic 1’ en ‘present hedonistic 3’ zijn omgezet in dummy’s. Alleen 

dummy’s met minstens dertig waarden van één mogen in de analyses worden meegenomen (Baarda, 

de Goede & Dijkum, 2007). In het cohort 2012/2013 van Farmacie hebben relatief weinig studenten 

gezegd dat ze het volledig eens of volledig oneens waren met bepaalde stellingen. Daarom wordt er 

met betrekking tot de twee gehercodeerde variabelen slechts gekeken naar de 

antwoordmogelijkheden ‘mee eens’, ‘neutraal’ en ‘mee oneens’.  

 In onderstaande tabel staan de β- en p-waarden en de effectgrootten van de predictoren die 

in de meervoudige regressieanalyse voor het gemiddelde cijfer op de universiteit hebben geleid tot 

een significante verandering van F. 

 

 β Significantie niveau F change Adjusted r
2
 

Voorlichtingsdag bezocht 23,255 p<,001 ,040 

Reflectie op leerstijlen 34,538 p=,001 ,072 

Identified autonomous motivation -22,518 p=,002 ,101 

Hbo als vooropleiding -49,171 p=,002 ,128 

Eens met present hedonistic 3 -21,097 p=,015 ,143 

 

Tabel 21: De β- en p-waarden en de effectgrootten van de verschillende predictoren uit de 

meervoudige regressieanalyse voor het gemiddelde cijfer op de universiteit in rangen. 

 

Uit tabel 21 blijkt dat de aanwezigheid op (een) voorlichtingsdag(en) het grootste gedeelte van de 

variantie in cijferrangen van studenten kan voorspellen, namelijk 4%. De score van studenten op de 

leerstijlentest kan nog eens 3,2% van de variantie in rangen voorspellen (Adjusted r
2
 change=,032; F 

change (1,276)=10,52; p=,001). Voor de opleiding Farmacie is de reflectie op leerstijlen dus een 

belangrijke factor om te bekijken als het gaat over studiesucces. Een volgende predictor die een 

significante en unieke bijdrage levert aan het model waarmee de gemiddelde rang op de universiteit 

voorspeld kan worden, is identified autonomous motivation. Bijna 3% van de veranderingen kan 

verklaard worden aan de hand van deze predictor (Adjusted r
2
 change=,029; F change (1,275)=9,93; 

p=,002). Vervolgens kan er 1,7% van de variantie in de afhankelijke variabele verklaard worden op 

basis van de vooropleiding van studenten (Adjusted r
2
 change=,017; F change (1,274)=9,52; p=,002). 

De laatste predictor die een significante en unieke bijdrage levert aan de vergelijking, is de vierde 

dummy van present hedonistic 3. 1,5% van de veranderingen in rangen kan verklaard worden door 

het antwoord ‘mee eens’ op deze stelling (Adjusted r
2
 change=,015; F change (1,273)=6,01; p=,015). 

De overige predictoren die in de regressie zijn gegaan, hebben niet geleid tot een significante 

verandering van F. De vijf predictoren die als significante voorspeller bestempeld kunnen worden, 
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voorspellen samen dus 14,3% van de variantie in cijferrangen op de universiteit (F(5,273)=10,30; 

p<,001). Wanneer het gemiddelde eindexamencijfer van Farmacie-studenten als predictor in de 

regressie meegenomen had kunnen worden, zou er waarschijnlijk een groter gedeelte van de 

veranderingen in de afhankelijke variabele voorspeld kunnen worden.  

  Nu het studiesucces in termen van cijferrangen voorspeld is, moet het studiesucces in termen 

van studiepunten voorspeld worden. Uit de voorgaande subparagrafen is gebleken dat verschillende 

indicatoren samenhangen met het aantal EC’s dat Farmacie-studenten in het eerste half jaar behaald 

hebben. Het gaat hier om de vooropleiding, de aanwezigheid op (een) voorlichtingsdag(en) en de 

reflectie op eigen leerstijlen. Hier gaat het om de volgende stellingen: ‘[Ik heb voor Farmacie gekozen, 

omdat] mijn beste vriend(in) deze opleiding volgt’, ‘Ik doe dingen op een impulsieve manier’ en ‘Ik kan 

beslissingen in een oogwenk nemen’. Deze drie stellingen zijn achtereenvolgens gecategoriseerd als 

‘keuzefactor 6’, ‘present hedonistic 1’ en ‘present hedonistic 3’.  

  Aan de hand van een meervoudige lineaire regressieanalyse wordt nu onderzocht in hoeverre 

de genoemde indicatoren het aantal behaalde studiepunten op de universiteit kunnen voorspellen. De 

predictoren zullen stepwise worden ingevoerd, omdat er op theoretische gronden geen uitspraken 

gedaan kunnen worden over de hoogte van de voorspellende kracht van de verschillende variabelen. 

Er bestaat op voorhand van de analyse dus geen betrouwbare assumptie over de volgorde waarin de 

predictoren moeten worden ingevoerd. 

  Aan het begin van deze subparagraaf is duidelijk geworden dat regressies niet met nominale 

variabelen die niet dichotoom zijn of ordinale variabelen worden uitgevoerd. Daarom wordt de 

dichotome variabele ‘vooropleiding’ ingevoerd in plaats van de oorspronkelijke, ordinale variabele 

‘vooropleiding’. Op basis van een correlatie-analyse kan gezegd worden dat de gehercodeerde 

variabele ook significant samenhangt met het aantal behaalde EC’s (rpb=-,153; n=353; p=,005). Aan 

de negatieve correlatiecoëfficiënt is te zien dat studenten gemiddeld minder studiepunten behalen 

wanneer ze instromen vanuit het hbo. ‘Present hedonistic 1’ en ‘present hedonistic 3’ worden 

ingevoerd met dummy’s. Er wordt alleen gekeken naar de antwoordmogelijkheden ‘mee eens’, 

‘neutraal’ en ‘mee oneens’.  

  In onderstaande tabel staan de β- en p-waarden en de effectgrootten van de predictoren die 

in de meervoudige regressieanalyse voor het aantal studiepunten op de universiteit hebben geleid tot 

een significante verandering van F. 

 

 β Significantie niveau F change Adjusted r
2
 

Reflectie op leerstijlen 4,719 p<,001 ,042 

Hbo als vooropleiding -6,405 p=,002 ,066 

Voorlichtingsdag bezocht 2,970 p=,011 ,082 

Keuzefactor 6 (vrienden) -6,675 p=,017 ,095 

 

Tabel 22: De β- en p-waarden en de effectgrootten van de verschillende predictoren uit de 

meervoudige regressieanalyse voor het aantal studiepunten op de universiteit. 

 

Uit tabel 22 blijkt dat de reflectie op leerstijlen het grootste gedeelte van de variantie in behaalde 

studiepunten van studenten kan voorspellen, namelijk ruim 4%. De vooropleiding van een student kan 

nog eens 2,4% van de variantie in het aantal studiepunten voorspellen (Adjusted r
2
 change=,024; F 

change (1,332)=9,78; p=,002). Voor de opleiding Farmacie is de vooropleiding van studenten dus een 

belangrijke factor om te bekijken als het gaat over studiesucces. Een volgende predictor die een 

significante en unieke bijdrage levert aan de vergelijking waarmee het aantal studiepunten op de 

universiteit voorspeld kan worden, is de aan- of afwezigheid bij (een) voorlichtingsdag(en). Bijna 2% 
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van de variantie kan verklaard worden aan de hand van deze predictor (Adjusted r
2
 change=,018; F 

change (1,331)=6,502; p=,011). De laatste predictor die een significante en unieke bijdrage levert aan 

de vergelijking, is keuzefactor 6. 1,3% van de veranderingen in EC’s kan verklaard worden aan de 

hand van de motivatie van studenten om voor Farmacie te kiezen, omdat een vriend of vriendin dat 

heeft gedaan (Adjusted r
2
 change=,013; F change (1,330)=5,780; p=,017). De overige indicatoren die 

in de regressie zijn gedaan, hebben niet geleid tot een significante verandering van F. De vier 

predictoren die als significante voorspeller bestempeld kunnen worden, voorspellen samen dus 9,5% 

van de variantie in het aantal studiepunten op de universiteit (F(4,330)=9,74; p<,001). Zoals al eerder 

is gezegd, zou er waarschijnlijk een groter gedeelte van de veranderingen in de afhankelijke variabele 

voorspeld kunnen worden, wanneer het gemiddelde eindexamencijfer van Farmacie-studenten als 

predictor meegenomen had kunnen worden.  

 Ten slotte wordt er in deze subparagraaf getracht om te voorspellen welke Farmacie-

studenten in het eerste half jaar stoppen met de opleiding. Hiervoor wordt er een logistische 

regressieanalyse uitgevoerd met de variabelen die significant hebben gecorreleerd met uitval, 

namelijk de vooropleiding, de reflectie op leerstijlen en de stelling ‘Het heeft geen zin om over de 

toekomst te piekeren, want je kunt er toch niks aan doen’. De stelling zal in deze subparagraaf 

gecategoriseerd worden als ‘present fatalistic 7’. In tabel 23 staan de uitkomsten schematisch 

weergegeven. 

 β Significantie niveau Odds Ratio 

Hbo als vooropleiding 1,142 p=,011 3,132 

Reflectie op leerstijlen -,464 p=,065 ,629 

Present fatalistic 7 ,292 p=,082 1,340 

 

Tabel 23: Logistische regressie om de kans om het uitvallen van studenten te voorspellen. 

 

Het model dat deze drie voorspelindicatoren bevat, is statistisch significant (x
2
(3, n=544)=14,40; 

p=,002). Het model verklaart in haar geheel tussen de 4,1% (Cox and Snell R square) en 6,5% 

(Nagelkerke R squared) van de variantie in uitval. In tabel 23 laat de odds ratio van de vooropleiding 

zien dat de kans om uit te vallen meer dan drie keer zo groot is voor studenten die met een hbo-

diploma instromen dan voor studenten die met een vwo-diploma instromen. De odds ratio van de 

reflectie op leerstijlen laat zien dat de kans om uit te vallen voor studenten afneemt, naarmate hun 

score op de leerstijlentest hoger is. Voor ieder extra punt op de leerstijlentest neemt de kans dat een 

student uitvalt af met een factor van ,629. De odds ratio van present fatalistic 7 laat zien dat de kans 

om uit te vallen voor studenten toeneemt, naarmate ze het meer eens zijn geweest met de stelling 

‘Het heeft geen zin om over de toekomst te piekeren, want je kunt er toch niks aan doen’. Een student 

die het volledig eens is met deze stelling heeft ten opzichte van een student die het eens is met deze 

stelling 1,340 keer zoveel kans om uit te vallen. 

 

 

6.4 Conclusie 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat het gemiddelde eindexamencijfer van studenten in Utrecht een 

goede voorspeller is van het studiesucces dat ze op de universiteit hebben. Reeds behaalde cijfers 

zeggen echter niets over uitval in het eerste half jaar. Cijfers voor specifieke vakken op de middelbare 

school kunnen voor bepaalde universitaire opleidingen van belang zijn. Hierbij moet er met name 

gedacht worden aan vakken die inhoudelijk aansluiten op specifieke studies. Cijfers voor kernvakken 

kunnen de veranderingen in de effectiviteit van studenten echter niet meer verklaren dan gemiddelde 

eindexamencijfers. De vooropleiding van aanstaande studenten is een tweede voorspeller van 
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studiesucces. Uit verschillende analyses is gebleken dat studenten die instromen met vwo-diploma 

betere studieresultaten halen dan andere studenten. Voorlichting is een indicator die voor opleidingen 

om verschillende redenen belangrijk kan zijn. Binnen CIW blijkt het bijvoorbeeld een voorspeller van 

uitval te zijn, terwijl het binnen Farmacie een indicatie geeft van het aantal studiepunten en de hoogte 

van behaalde cijfers.  

  Naar aanleiding van de resultaten die er in dit hoofdstuk gepresenteerd zijn, blijkt het moeilijk 

om een eenduidige conclusie te trekken over de voorspellende waarde van de indicator ‘motivatie’. Er 

zijn een aantal significante verbanden gevonden tussen bepaalde motieven en studiesucces. Deze 

uitkomsten waren veelal echter in strijd met wat er op basis van de theorie verwacht werd. Bovendien 

is de motivatie vergeleken met andere indicatoren die onderzocht zijn in vrijwel alle gevallen het minst 

goed in staat om een gedeelte van de variantie in de afhankelijke variabelen te verklaren. Opleidingen 

kunnen meer hebben aan informatie over de manier waarop studenten reflecteren op hun eigen 

leerstijlen dan aan informatie over hun motivatie. Studenten die hoog scoren op deze test hebben 

significant meer studiesucces en minder kans om uit te vallen. Aan de uitkomsten van de 

leerstijlentest kan dus ontleend worden of de studenten in staat zijn om hun zelfverklaarde motivatie 

om te zetten in productiviteit. 

  In onderstaande tabel staat een overzicht van de voorspellende kracht van indicatoren die op 

basis van de regressie-analyses in staat bleken om de effectiviteit van eerstejaarsstudenten aan de 

UU te voorspellen. Aan de hand van dit schema kunnen de indicatoren zowel per afhankelijke 

variabele als per opleiding met elkaar vergeleken worden. In veel gevallen blijken er aanzienlijke 

verschillen tussen de onderzochte studies te bestaan. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar dat het 

eindexamencijfer voor de opleiding CIW een minder goede voorspeller is van studiesucces dan voor 

de opleiding Economie. Bovendien zou de vooropleiding van studenten in het geval van CIW een 

groter deel van de verschillen in studieprestaties kunnen voorspellen dan in het geval van Economie 

en Farmacie. In het volgende hoofdstuk wordt er aan de hand van kwalitatieve verbreding 

gereflecteerd op de waarde van de kwantitatieve resultaten. 

 

 Gemiddelde cijfer Studiepunten Uitval 

Gemiddeld 

eindexamencijfer 

CIW: r
2
=,112 

Economie: r
2
=,245 

Farmacie: niet onderzocht 

CIW: r
2
=,041 

Economie: r
2
=,235 

Farmacie: niet onderzocht 

CIW: niet voorspellend 

Economie: niet voorspellend 

Farmacie: niet onderzocht 

Vooropleiding 

 

CIW: r
2
=,056 

Economie: niet voorspellend 

Farmacie: r
2
=,027 

CIW: niet voorspellend 

Economie: niet voorspellend 

Farmacie: r
2
=,024 

CIW: niet voorspellend 

Economie: niet voorspellend 

Farmacie: β=1,142 (hbo) 

Voorlichting CIW: niet voorspellend 

Economie: niet voorspellend 

Farmacie: r
2
=,040 

CIW: niet voorspellend 

Economie: niet voorspellend 

Farmacie: r
2
=,016 

CIW: β=-2,073 

Economie: niet voorspellend 

Farmacie: niet voorspellend 

Motivatie CIW: r
2
=,030 

Economie: r
2
=,042 

Farmacie: r
2
=,029 

CIW: niet voorspellend 

Economie: niet voorspellend 

Farmacie: r
2
=,013 

CIW: niet voorspellend 

Economie: niet voorspellend 

Farmacie: niet voorspellend 

Reflectie op 

leerstijlen 

CIW: niet onderzocht 

Economie: niet onderzocht 

Farmacie: r
2
=,032 

CIW: niet onderzocht 

Economie: niet onderzocht 

Farmacie: r
2
=,042 

CIW: niet onderzocht 

Economie: niet onderzocht 

Farmacie: β=-,464 

Psychologische 

beleving van tijd 

en tijdsplanning 

CIW: niet onderzocht 

Economie: niet onderzocht 

Farmacie: r
2
=,015 

CIW: niet onderzocht 

Economie: niet onderzocht 

Farmacie: niet voorspellend 

CIW: niet onderzocht 

Economie: niet onderzocht 

Farmacie: β=,292 

 

Tabel 24: Een overzicht van effectgrootten van voorspelindicatoren per afhankelijke variabele. 
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7. Verbreding van de relevantie van de voorspelindicatoren 

 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat het gemiddelde eindexamencijfer, de vooropleiding en de 

mate waarin studenten zich hebben laten voorlichten belangrijke voorspellers zijn van studiesucces 

en –uitval. Wat ze precies voorspellen en de mate waarin ze dat doen, is veelal afhankelijk van de 

opleiding en vraagt om maatwerk. Beter presterende studenten kunnen in Utrecht aan de hand van 

een leerstijlentest en specifieke stellingen over motivatie worden opgespoord. De wijze waarop 

studenten (in staat zijn om te) plannen en aankijken tegen de tijd, kan in geringe mate bijdragen aan 

de voorspelling van studiesucces en –uitval. De indicatoren ‘geslacht’ en ‘mate van steun door familie’ 

bleken voor de onderzochte opleidingen geen effectieve voorspellers te zijn. Ook de generatie van 

studenten is in Utrecht niet in staat om een indicatie te geven van studiesucces en –uitval. 

  In dit hoofdstuk zullen deze bevindingen in een breder perspectief worden geplaatst. Aan de 

hand van interviews met verschillende betrokkenen is informatie opgedaan over de indicatoren die in 

studiekeuzeformulieren van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam aan 

de orde komen en naar de wijze waarop deze worden gewaardeerd. Op deze manier wordt verkend 

of de statistische resultaten ook een (grote) rol spelen bij andere instellingen. Overeenkomstig 

gebruik kan de waarde van specifieke indicatoren onderstrepen. Wanneer het gebruik van bepaalde 

voorspelindicatoren door instellingen blijkt te verschillen, kan dit een relevante aanzet geven voor 

eventueel vervolgonderzoek. Bovendien wordt op basis van de kwalitatieve resultaten zichtbaar of er 

aan de Universiteit Utrecht belangrijke voorspelindicatoren over het hoofd worden gezien.  

 In dit hoofdstuk wordt er allereerst stilgestaan bij de manier waarop andere universiteiten 

waarde hechten aan reeds behaalde resultaten van aankomende studenten. Vervolgens komt de 

vooropleiding en de voorlichting van studenten aan de orde. Daarna wordt besproken op welke 

manier verschillende persoonskenmerken van aspirant-studenten worden gewogen door de RU en de 

UvA. Bovendien wordt er in dit hoofdstuk stilgestaan bij de manier waarop de andere universiteiten de 

thuissituatie van aankomende studenten waarderen. Ten slotte zullen er voorspelindicatoren 

gepresenteerd worden die aan de RU en de UvA een rol lijken te spelen, maar tot nu toe niet in dit 

onderzoek aan de orde zijn gekomen. 

 

 

7.1 Reeds behaalde resultaten 

 

In deze paragraaf zal er achtereenvolgens aandacht worden besteed aan gemiddelde 

eindexamencijfers en eindcijfers voor specifieke (kern)vakken als voorspelindicatoren van 

studiesucces en –uitval. 

 

 

7.1.1 Het gemiddelde eindexamencijfer 

Het gemiddelde eindexamencijfer is aan de UU – zoals verwacht – de belangrijkste voorspelindicator 

van studiesucces gebleken. Echter, dit cijfer was niet in staat om eveneens de vroegtijdige 

uitschrijving van studenten in het eerste half jaar te voorspellen. Deze bevinding is ingegaan tegen de 

verwachting die er op basis van het theoretisch kader was opgesteld. Uit de interviews aan de UvA is 

gebleken dat het gemiddelde eindexamencijfer aan deze instellingen wél gebruikt wordt om een 

indicatie te krijgen van de uitvalkansen van aankomende studenten. De UvA vraagt in de 

intakeformulieren naar het cijfer, omdat het wordt gezien als de belangrijkste voorspeller van zowel 

studiesucces als -uitval voor vrijwel alle opleidingen. Binnen de opleiding Media en Cultuur wordt 
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bijvoorbeeld niet alleen verwacht dat studenten die op de middelbare school een lager gemiddeld 

eindexamencijfer hebben gehaald op de universiteit lagere cijfers en minder studiepunten behalen, 

maar ook dat ze vaker uitvallen en minder aanwezig zijn bij colleges. Gemiddelde eindexamencijfers 

lager dan een 6,5 worden voor deze studie dan ook als alarmerend beoordeeld. Aankomende 

studenten die onder deze grens scoren, worden voor de opleiding Media en Cultuur uitgenodigd voor 

een intakegesprek. Ook voor de opleidingen Fiscale Economie en Economie en Bedrijfseconomie in 

Amsterdam is een laag gemiddeld eindexamencijfer van studenten met het oog op de verhoogde 

kans op uitval riskant te noemen.  

  Omdat de UvA het gemiddelde eindexamencijfer als voorspeller van studie-uitval gebruikt en 

deze indicator hiertoe ook in staat wordt geacht op basis van het theoretisch kader is het noodzakelijk 

dat er aan de UU vervolgonderzoek gedaan wordt naar de samenhang tussen deze factoren. Het is 

denkbaar dat het gemiddelde eindexamencijfer geen voorspelindicator van studie-uitval aan de UU is 

gebleken, omdat er alleen naar uitschrijvingen in het eerste half jaar gekeken kon worden. Het is 

mogelijk dat slecht presterende studenten na de eerste twee blokken hebben geprobeerd om hun 

cijfers te verbeteren. Wanneer ze dat niet gelukt is, vallen ze aan het einde van het eerste jaar alsnog 

uit door een negatief bindend studieadvies (BSA). Onderzoek naar de relatie tussen het gemiddelde 

eindexamencijfer en uitval aan het einde van het eerste jaar zou uit kunnen wijzen of de indicator in 

staat is om vroegtijdige beëindiging van de opleiding te voorspellen. Het gebruik van het gemiddelde 

eindexamencijfer als voorspeller van studiesucces wordt breder ondersteund en kan dus relevant zijn 

voor meerdere onderwijsinstellingen. 

 

 

7.1.2 Eindcijfers voor specifieke (kern)vakken 

Uit het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek is gebleken dat eindcijfers voor specifieke 

kernvakken in sommige gevallen samen hangen met studiesucces op de universiteit. Studenten met 

hogere cijfers voor wiskunde behalen voor verschillende opleidingen aan de UU betere 

studieresultaten dan studenten met lagere wiskundecijfers. Het cijfer voor Nederlands blijkt in het 

geval van CIW bovendien samen te hangen met studiesucces. De eindcijfers voor specifieke 

kernvakken kunnen in Utrecht echter geen significante bijdrage leveren aan het gemiddelde 

eindexamencijfer als voorspeller van studiesucces 

  In het intakeformulier dat de RU gebruikt, wordt er niet expliciet gevraagd naar het 

gemiddelde eindexamencijfer van aanstaande studenten. Wel moeten alle studenten die zich voor 

een studie aan de universiteit aanmelden het gemiddelde eindcijfer voor specifieke vakken opgeven. 

Naast het cijfer voor de drie kernvakken wordt er gevraagd naar eventuele cijfers voor Natuurkunde, 

Scheikunde, Biologie, Frans, Spaans en Duits. Universiteitsbreed geldt een laag gemiddeld eindcijfer 

voor één of meerdere vak(ken) niet als een zogenoemde knock-out (KO) factor.
6
 Opleidingen kunnen 

er zelf echter wel voor kiezen om aspirant-studenten die een bepaalde norm op een specifiek vak niet 

halen, uit te nodigen voor een intakegesprek.  

 De studieadviseur van de faculteit Managementwetenschappen van de RU geeft aan dat er in 

Nijmegen veel waarde wordt gehecht aan cijfers voor de drie kernvakken. Studenten die in het 

voortgezet onderwijs niet goed waren in wiskunde, hebben het op de universiteit over het algemeen 

moeilijker in termen van prestaties. De coördinator van de bachelors Fiscale Economie en Economie 

en Bedrijfseconomie aan de UvA onderstreept dat het wiskundecijfer een belangrijke indicator van 

studiesucces en –uitval is, omdat een aanzienlijk onderdeel van de studie bestaat uit statistiek. In het 

                                                           
6
 KO factoren zijn factoren op basis waarvan de RU bepaalt of aankomende studenten een verhoogd risico lopen 

om uit te vallen of verminderd studiesucces te hebben.  
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intakeformulier voor deze opleidingen wordt er dan ook naar dit gemiddelde eindcijfer gevraagd. 

Engels wordt in Nijmegen belangrijk gevonden, omdat veel colleges, tentamens, boeken en artikelen 

Engelstalig zijn. De coördinator van de propedeuse van Media en Cultuur aan de UvA twijfelt aan de 

voorspellende waarde van het eindcijfer Engels. Voor deze studie wordt er niet uitgegaan van 

samenhang tussen het cijfer voor Engels en studieprestaties en –uitval in het eerste jaar. Het 

eindcijfer voor Nederlands is voor de RU van belang, omdat het volgens de studieadviseur iets zegt 

over het vermogen van aspirant-studenten om te goed schrijven en te redeneren. Voor de opleidingen 

Media en Cultuur en CIW in Amsterdam is het cijfer Nederlands om dezelfde reden van belang. Deze 

specifieke opleidingen vragen namelijk een bepaald niveau van de schrijfvaardigheid van studenten.  

 Uit de interviews aan de RU en de UvA is gebleken dat de cijfers voor kernvakken veelal op 

eenzelfde manier samenhangen met studiesucces als uit het kwantitatieve gedeelte van dit 

onderzoek is gebleken. Deze informatie benadrukt de relatie tussen het wiskundecijfer en het cijfer 

voor Nederlands enerzijds en studieresultaten op de universiteit anderzijds. Vervolgonderzoek zou uit 

moeten wijzen voor welke studies het eindcijfer voor Engels samenhangt met studieprestaties op de 

universiteit. Op basis van de interviews en de kwantitatieve analyses moet namelijk gezegd worden 

dat hier verschillen in lijken te bestaan.  

 

 

7.2 Vooropleiding en voorlichting 

In deze paragraaf zal er aandacht worden besteed aan de vooropleiding van aanstaande studenten 

en de mate van voorlichting als voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval. 

 

 

7.2.1 Vooropleiding 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat studenten met een hogere vooropleiding meer studiesucces 

hadden en minder uitvielen voor de opleidingen CIW en Farmacie. De vooropleiding van studenten is 

volgens de RU en de UvA eveneens een belangrijke indicator van studiesucces en –uitval. Het hoofd 

van de afdeling Studentenbegeleiding in Nijmegen heeft verteld dat studenten op basis van het 

formulier gecategoriseerd kunnen worden als risico-studenten. Deze categorisatie is onder andere 

gebaseerd op het niveau dat aanstaande studenten in het voortgezet onderwijs gevolgd hebben. 

Aspirant-studenten die géén vwo als vooropleiding genoten hebben, worden in Nijmegen automatisch 

uitgenodigd voor een intakegesprek. Uit onderzoek van het ITS – het onderzoeksinstituut dat 

verbonden is aan de RU – is namelijk gebleken dat studenten zonder vwo-diploma meer uitvallen en 

minder goede resultaten behalen op de universiteit. Hierbij moet er bijvoorbeeld gedacht worden aan 

studenten die op de middelbare school havo hebben gedaan en met een hbo-propedeuse toegang 

hebben gekregen tot de universiteit. De RU heeft geen teleurstellende ervaringen met studenten die 

vanuit het vwo naar het hbo gaan en vervolgens naar de universiteit komen. De matchingsformulieren 

van de UU vragen in de meeste gevallen slechts naar het diploma dat de aankomende studenten het 

meest recentelijk hebben gehaald of dat ze toegang geeft tot het wetenschappelijk onderwijs. 

Wanneer studenten aangeven dat ze een hbo-propedeuse hebben behaald, is dan niet duidelijk wat 

hun niveau op de middelbare school was. Dit is juist de factor die volgens onderzoek van het ITS 

discriminerend is. Vervolgonderzoek zou uit kunnen wijzen of de indicator ‘vooropleiding’ aan de UU 

beter in staat is om studiesucces en –uitval te voorspellen wanneer er specifiek naar het niveau op de 

middelbare school gekeken wordt. 

 Bovendien gaan andere instellingen ervan uit dat studenten die een eerdere opleiding in het 

hoger onderwijs hebben afgebroken een groter risico lopen om uit te vallen en teleurstellende 
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studieresultaten te behalen. Deze studenten worden door de RU daarom uitgenodigd voor een 

intakegesprek. De studieadviseur van de faculteit Managementwetenschappen merkt dat studenten 

die elders hun BSA niet haalden een negatieve uitwerking hebben op de dynamiek in bijvoorbeeld 

een werkgroep. Er wordt in Nijmegen gedacht dat bij dergelijke individuen studeren in het algemeen 

moeizamer gaat. Ook de coördinatoren van de bachelors Media en Cultuur, Fiscale Economie en 

Economie en Bedrijfseconomie aan de UvA hebben deze verwachting uitgesproken. Voor deze 

opleidingen geldt dan ook dat een afgebroken studie in het wetenschappelijk onderwijs een risico-

factor is. In het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek is er met betrekking tot CIW gekeken naar 

studenten die niet voor het eerst zijn ingestroomd in het hoger onderwijs. Op basis van de 

beschikbare data was echter niet duidelijk of en om welke reden deze studenten hun universitaire 

opleiding vroegtijdig hebben afgebroken. Omdat slechts zeker was dat de studenten ooit in het hoger 

onderwijs begonnen waren, zijn ze in de ordinale variabele ‘vooropleiding’ gecategoriseerd tot de 

hoogste rang. Uit deze analyses is niet gebleken dat studenten met ervaring binnen het hoger 

onderwijs minder studiesucces hadden of meer uitvielen. Vervolgonderzoek zou uit kunnen wijzen of 

de indicator ‘vooropleiding’ in Utrecht beter in staat is om studiesucces en –uitval te voorspellen 

wanneer er hier specifiek naar eventuele afgebroken studies in het hoger onderwijs gevraagd wordt. 

 

 

7.2.2 Mate van voorlichting 

Uit het statistische gedeelte van dit onderzoek is gebleken dat de mate van voorlichting van studenten 

voor uiteenlopende opleidingen om verschillende redenen van belang is. De indicator is soms alleen 

in staat om studiesucces te voorspellen en soms alleen in staat om studie-uitval te voorspellen. Aan 

de RU was de mate van voorlichting tot 2011 één van de belangrijkste universiteitsbrede KO-factoren. 

In 2010 werd namelijk nog verondersteld dat studenten aanzienlijk minder studiesucces hadden en 

meer uitvielen naarmate ze zich slechter hadden laten voorlichten. Omdat dit effect de afgelopen 

jaren minder sterk aanwezig was, is er geconstateerd dat voorlichting niet langer als één van de 

universiteitsbrede KO-factoren behandeld wordt. Het is nu een factor op basis waarvan opleidingen 

zelf mogen bepalen of de aspirant-studenten worden uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van het 

intakeformulier kan er een onderscheid gemaakt worden tussen studenten die zich intensief hebben 

voorgelicht (aan de hand van proefstudeerdagen), matig hebben voorgelicht (aan de hand van 

brochures en/of de websites) of niet hebben voorgelicht. De studieadviseur van de faculteit 

Managementwetenschappen van de RU vertelt dat hij studenten die zich niet of matig hebben laten 

voorlichten altijd uitnodigt voor een gesprek. Hij merkt dat het belangrijk is dat studenten voor de 

poort hun best doen om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de opleiding waar ze aan willen 

beginnen. Deze informatie onderstreept de waarde van de volgende statistische bevinding uit het 

vorige hoofdstuk: studenten verlagen hun uitvalkansen niet door bijvoorbeeld een brochure of website 

te bekijken. 

 Ook aan de UvA is de mate van voorlichting van studenten een indicator waar nadrukkelijk op 

gelet wordt. Voor de Economie-opleidingen wordt verondersteld dat studenten die niet op een 

voorlichtingsdag aanwezig zijn geweest significant lagere cijfers halen en meer uitvallen. Voor de 

opleidingen Media en Cultuur en CIW geldt dat studenten die niet op een voorlichtingsdag aanwezig 

zijn geweest voor een gesprek worden uitgenodigd wanneer ze óók op basis van een andere factor 

als risico-student bestempeld kunnen worden. Deze informatie is in lijn met de empirische resultaten 

die er in het vorige hoofdstuk zijn gevonden aan de UU. Dit onderstreept het belang van de factor 

‘voorlichting’ als voorspelindicator van studiesucces en/of –uitval en geeft aan dat het voor meerdere 

onderwijsinstellingen relevant kan zijn.  
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7.3 Persoonskenmerken 

 

In deze paragraaf zal er achtereenvolgens aandacht worden besteed aan het geslacht, de motivatie, 

de reflectie op leerstijlen en de psychologische beleving van tijd en tijdsplanning als 

voorspelindicatoren van later studiesucces en –uitval. 

 

 

7.3.1 Geslacht 

De indicator ‘geslacht’ bleek voor de onderzochte opleiding in Utrecht opvallend genoeg geen 

effectieve voorspeller van studiesucces of -uitval te zijn. Aan de RU en de UvA speelt deze indicator 

echter een grote rol in de bepaling van risico-studenten. Deze instellingen gaan ervan uit dat mannen 

over het algemeen minder studiesucces hebben dan vrouwen. Bovendien zouden mannen vaak 

langer doen over het afronden van hun opleiding. In de intakeformulieren van de RU en de UvA wordt 

er dan ook gevraagd naar het geslacht van de aspirant-studenten. Echter, het is moeilijk om dit 

gegeven constructief aan mannen terug te koppelen. Daarom wordt er zowel in Nijmegen als in 

Amsterdam in termen van het advies niet specifiek gekeken naar het geslacht, maar naar 

risicofactoren die hier significant mee correleren. Volgens het hoofd van de afdeling 

Studentenbegeleiding moet dan bijvoorbeeld gedacht worden aan studiehouding en tijdsplanning, 

omdat mannen over het algemeen minder ijverig, gestructureerd en planmatig zouden zijn dan 

vrouwen. Dit zijn factoren waar het studiekeuzeadvies gemakkelijker op gebaseerd kan worden. 

Ondanks dat het geslacht in Utrecht niet voorspellend heeft gewerkt, lijkt vervolgonderzoek naar deze 

indicator noodzakelijk. Op basis van het theoretisch kader bestond namelijk een sterke verwachting 

van samenhang. Uit de interviews is tevens gebleken dat de indicator breed gebruikt wordt op andere 

universiteiten.  

 

 

7.3.2 Motivatie 

Naar aanleiding van de resultaten uit het vorige hoofdstuk, blijkt dat op basis van de motivatie van 

studenten geen voorspelling gedaan kan worden over hun uitvalkansen. Studiesucces is in een enkel 

geval zeer gering te verklaren op basis van de aan- of afwezigheid van een bepaald type motivatie. 

Ook andere universiteiten hebben moeite met het eenduidig voorspellen van studiesucces en –uitval 

op basis van motivatie.  

  In het universiteitsbrede intakeformulier dat de RU gebruikt, wordt de studenten gevraagd in 

hoeverre bepaalde onderdelen belangrijk zijn geweest bij hun studiekeuze. Tot de 

antwoordmogelijkheden behoren onder anderen ‘interesse voor het vakgebied’, ‘maatschappelijk 

aanzien’ en ‘betere carrièreperspectieven’. Deze lijst met stellingen kan vergeleken worden met de 

lijst van keuzefactoren die Farmacie-studenten in de pilot van de UU aangeboden hebben gekregen. 

Daarbij zou er bijvoorbeeld sprake zijn van introjected controlled motivation wanneer er voor een 

opleiding gekozen is, omdat het maatschappelijk aanzien geeft. De keuzefactoren zijn 

universiteitsbreed geen KO-factor, maar mogen op opleidingsniveau wel als risico-indicator gewogen 

worden. Er is voor deze aanpak gekozen, omdat het in termen van studiesucces en -uitval heel lastig 

blijkt om een ‘goede’ motivatie of keuzefactor van een ‘slechte’ te onderscheiden. De lijst met 

keuzefactoren die belangrijk zijn geweest voor de studiekeuze hebben ook voor de Economie-

opleidingen aan de UvA geen significante resultaten opgeleverd. Deze informatie is in lijn met de 

gevonden kwantitatieve resultaten. De keuzefactoren met betrekking tot beroepsperspectieven en 
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inhoudelijke belangstelling zijn voor de opleiding Farmacie aan de UU namelijk geen goede 

voorspellers gebleken.  

  Het intakeformulier in Nijmegen eindigt met de open vraag: ‘Wil je hieronder in eigen woorden 

aangeven waarom je gekozen hebt voor deze opleiding aan de RU?’ De studieadviseur van 

Managementwetenschappen geeft aan dat hij alle studenten die hier niets hebben ingevuld, uitnodigt 

voor een gesprek. Hij wil dan weten of ze een idee hebben waar ze aan beginnen en of hun 

verwachtingen realistisch zijn. Economie-studenten aan de UvA worden ook geacht om een dergelijke 

vraag te beantwoorden. De motivatie van studenten wordt door studieadviseurs niet gewogen. Toch 

is de vraag in het formulier opgenomen, omdat verwacht wordt dat studenten reflecteren op hun 

motivatie als ze een antwoord formuleren. De coördinator van Media en Cultuur vindt motivatie een 

discutabel criterium. “Het is geen betrouwbare factor om op te beoordelen, omdat het komt en gaat. 

Motivatie is ‘graag willen’ en eigenlijk willen alle studenten heel graag.” Hij leest de zelf geformuleerde 

antwoorden op de open vragen daarom vooral om de schrijfvaardigheid van studenten te beoordelen. 

Toch is het volgens de coördinator belangrijk om te achterhalen of de verwachtingen en de interesses 

van de aspirant-studenten passen binnen het bereik van de opleiding. Het gaat er dan niet om dat er 

afgerekend wordt met motivatie die kwalitatief minder goed wordt gevonden (controlled motivation), 

maar dat er gezocht wordt naar een mogelijke match tussen wat de student van de opleiding 

verwacht en andersom. Ook deze informatie onderstreept de gevonden kwantitatieve resultaten. De 

negatieve correlatie tussen studiecijfers en de motivatie ‘interesse voor economisch nieuws, het 

bankwezen en het bedrijfsleven’ voor de opleiding Economie aan de UU heeft bijvoorbeeld laten zien 

dat het belangrijk is om met name te kijken naar de mate waarin de motivatie past bij wat de opleiding 

de studenten inhoudelijk kan bieden. 

  De voorzitter van de universitaire werkgroep ‘Studiesucces’ in Amsterdam denkt dat motivatie 

ontwikkeld kan worden, omdat het erg met de inhoud van een studie te maken heeft. Hij beoordeelt 

de zelfverklaarde motivatie van studenten aan de hand van hun (verwachte) gedrag, omdat “studeren 

inhoudt dat je de boeken leest en de tentamens haalt. Als je daartoe niet in staat bent, zie ik dat als 

een gebrek aan motivatie. Er is veel onrealistisch optimisme. Mensen zeggen vaak dat ze niets 

gedaan hebben, maar dat dat nu helemaal goed gaat komen. Dat is zelden het geval.” De voorzitter 

weet uit ervaring dat het omgekeerde eveneens het geval kan zijn, en is daarom uiterst voorzichtig 

met het beoordelen van motivatie. Hij vindt het concreter en eerlijker om bijvoorbeeld te kijken naar 

de hoeveelheid tijd die studenten vrij kunnen en willen maken voor hun studie. Dit is in lijn met een 

conclusie die er in het vorige hoofdstuk getrokken werd: opleidingen kunnen meer hebben aan 

informatie over de manier waarop studenten reflecteren op hun eigen leerstijlen dan aan informatie 

over hun motivatie. Aan de uitkomsten van de leerstijlentest kan namelijk ontleend worden of de 

studenten in staat zijn om hun zelfverklaarde motivatie om te zetten in productiviteit. De volgende 

subparagraaf gaat kort in op deze specifieke voorspelindicator. 

 

 

7.3.3 Reflectie op leerstijlen 

In het universiteitsbrede intakeformulier dat de RU gebruikt, wordt de studenten gevraagd in hoeverre 

ze het eens zijn met veertien stellingen over hun leerstijlen. Enkele voorbeelden zijn: ‘Ik kan in teksten 

makkelijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden’, ‘Ik kan me langere tijd achter elkaar op één 

onderwerp concentreren’ en ‘Ik kan mezelf motiveren om zelfstandig te studeren’. Deze leerstijlentest 

is dus uitgebreider dan die in het formulier voor de opleiding Farmacie aan de UU gebruikt werd. De 

onderzoeker van het ITS vertelt dat specifieke stellingen uit deze lijst significant correleren met 

studiesucces en –uitval. Zo doen studenten die minder zelfstandig zijn het niet zo goed als studenten 
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die meer zelfstandig zijn. Op basis van deze veertien stellingen bepaalt de studieadviseur van de 

faculteit Managementwetenschappen of de aankomende studenten beter bij een universiteit of een 

hbo-instelling passen. Als mensen bijvoorbeeld aangeven dat ze niet over de stof willen en kunnen 

discussiëren, worden ze uitgenodigd voor een gesprek. Ook in Amsterdam wordt er op basis van 

dergelijke stellingen gekeken of aankomende studenten passen bij de manier waarop er aan een 

universiteit wordt lesgegeven. Het overeenkomstige gebruik van deze indicator aan de UU, de RU en 

de UvA kan de waarde van een leerstijlentest dus onderstrepen. 

 

 

7.3.4 De psychologische beleving van tijd en tijdsplanning 

Uit de statistische analyse van dit onderzoek is gebleken dat impulsieve studenten minder 

studiesucces hebben. Bovendien is geconcludeerd dat studenten die niet piekeren over hun toekomst 

een verhoogde kans hebben om uit te vallen. In het universiteitsbrede intakeformulier dat de RU 

gebruikt, wordt de studenten gevraagd in hoeverre ze het eens zijn met de volgende drie stellingen: 

‘Als ik veel huiswerk heb, maak ik eerst een planning’, ‘Voordat ik aan een opdracht begin, kijk ik wat 

er van mij wordt verwacht’ en ‘Voordat ik aan een opdracht begin, bekijk ik hoe lang ik ermee bezig 

zou moeten zijn’. Met deze stellingen kan gemeten worden of de aspirant-studenten uitgaan van het 

future perspective, dat Zimbardo en Boyd (1999) in hun ZTPI gedefinieerd hebben. De stellingen 

worden echter niet op deze manier beoordeeld, omdat ze een onderdeel zijn van een langere lijst, die 

de studieadviseurs een beeld moet geven van de leerstijlen van de aanstaande studenten. De 

stellingen zijn universiteitsbreed geen KO-factoren, maar mogen op opleidingsniveau wel als risico-

indicatoren gewogen worden. De studieadviseur van de RU vertelt dat hij het alarmerend vindt als 

studenten met lage eindcijfers bijvoorbeeld aangeven dat ze moeite hebben met plannen.  

  Ook aan de UvA wordt er in het formulier geen expliciete aandacht besteed aan de 

psychologische beleving van tijd en tijdsplanning. In de leerstijlentest wordt wel gevraagd of plannen 

de studenten op de middelbare school gemakkelijk af ging. Wanneer bijvoorbeeld mannen aangeven 

dat dit niet het geval was, kunnen ze hier in een gesprek op worden aangesproken. De coördinator 

van Media en Cultuur vertelt dat hij het met dergelijke studenten zou willen hebben over 

impulscontrole. Hieruit blijkt dat er in de gesprekken wél aandacht besteed kan worden aan de 

vermeende valkuilen van een present hedonistic of present fatalistic perspectief op de tijd. Op basis 

van ontbrekende ervaring met het ZTPI, kan er aan de hand van de interviews moeilijk op de waarde 

van de psychologische beleving van tijd en tijdsplanning gereflecteerd worden. Omdat andere 

instellingen de concepten niet expliciet beoordelen, terwijl deze op basis van theorie wel voorspellend 

worden geacht, zal hier nader onderzoek naar gedaan moeten worden.  

 

 

7.4 Thuissituatie 

In deze paragraaf zal er aandacht worden besteed aan het opleidingsniveau en de aanwezige steun 

van de familie van studenten als voorspelindicatoren van later studiesucces en –uitval. 

 

 

7.4.1 Eerste generatie studenten 

In het universiteitsbrede intakeformulier dat de RU gebruikt, wordt niet gevraagd naar het 

opleidingsniveau van de familie van aspirant-studenten. Dit betekent dat het voor de beoordeling van 

studiesucces en –uitval aan de RU niet uitmaakt of een student tot de eerste generatie behoort of 

niet. De coördinator van de opleiding Media en Cultuur aan de UvA vertelt dat er in het formulier 
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informatie verzameld wordt over het opleidingsniveau van de ouders en eventuele broers en zussen 

van de aspirant-studenten. Momenteel wordt deze informatie echter niet beoordeeld in termen van 

risico’s. De voorzitter van de universitaire werkgroep ‘Studiesucces’ in Amsterdam zegt deze factor 

ook niet te beoordelen. De coördinator van de Economie-bachelors aan de UvA vertelt dat de relatie 

tussen eerste generatie studenten en studiesucces en -uitval dit jaar voor het eerst onderzocht wordt, 

omdat er aanwijzingen zijn dat deze groep speciale aandacht nodig heeft. Wanneer blijkt dat er een 

verband bestaat tussen de factoren krijgen eerste generatie studenten geen negatief 

studiekeuzeadvies, maar extra begeleiding aangeboden. Omdat er binnen andere instellingen (nog) 

geen gebruik wordt gemaakt van het opleidingsniveau van de familie van aanstaande studenten als 

voorspelindicator van studiesucces en –uitval, kan er geconcludeerd worden dat de kwantitatieve 

resultaten uit het vorige hoofdstuk onderstreept zijn. Dit betekent dat het niet relevant is om 

conclusies te trekken over studiesucces en –uitval op basis van de generatie van aspirant-studenten. 

 

 

7.4.2 De aanwezige steun van de familie van studenten 

Aan de UU zijn studenten die worden gesteund door hun familie niet meer of minder effectief dan 

studenten die minder gesteund worden. In het intakeformulier van de RU, wordt de studenten 

gevraagd of hun ouders, vrienden, docenten en mentoren achter hun studiekeuze staan. Volgens het 

hoofd van de afdeling Studentenbegeleiding is het met name belangrijk dat de ouders hier positief op 

scoren. Ze vindt het persoonlijk van belang dat studenten die in Nijmegen willen gaan studeren hun 

keuze overdacht hebben met hun familie. Echter, de factor kan studiesucces en –uitval in Nijmegen 

op zichzelf niet betrouwbaar verklaren of voorspellen. Binnen de opleiding Media en Cultuur aan de 

UvA is er in het formulier aandacht voor de volgende stellingen: 

 Mijn ouders/verzorgers stimuleren mij om te gaan studeren; 

 Mijn ouders/verzorgers helpen mij bij het maken van een goede studiekeuze; 

 Mijn ouders/verzorgers vinden het vanzelfsprekend dat ik ga studeren; 

 Mijn ouders/verzorgers verwachten dat ik een universitaire studie met succes kan voltooien. 

 

Deze stellingen correleren niet significant met studiesucces of –uitval. Toch worden aankomende 

studenten door de opleiding Media en Cultuur in de gaten gehouden, als blijkt dat ze niet of 

nauwelijks gesteund worden door hun ouders of verzorgers. De ervaring aan de UvA heeft namelijk 

geleerd dat studenten die de studie niet aan kunnen in moeilijkheden komen als ze druk van hun 

ouders ervaren om te studeren. Dit onderstreept een verwachting die in het hoofdstuk 5 van deze 

masterscriptie is uitgesproken. Omdat het cluster van deze indicator bij de UU niet betrouwbaar was, 

werd gedacht dat de vragen niet alleen steun in positieve zin, maar ook bemoeienis en aansporing in 

negatieve hebben kunnen meten. Wellicht dat er met betrekking tot steun van de omgeving dus 

tevens naar external controlled motivation van studenten moet worden gekeken. Op basis van de 

interviews moet nu echter onderschreven worden dat de aanwezige steun van de familie van 

aankomende studenten geen goede voorspelindicator van studiesucces en –uitval is. 

 

 

7.5 Overige relevante voorspelindicatoren 

De interviews met de verschillende betrokkenen van de RU en de UvA hebben niet alleen 

interessante resultaten opgeleverd met betrekking tot het gebruik van de voorspelindicatoren die in 

het vorige hoofdstuk statistisch getoetst zijn. Er is tevens informatie verworven over het gebruik van 

indicatoren die in het vorige hoofdstuk niet gerapporteerd of aan de UU niet onderzocht zijn. In deze 
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paragraaf wordt er daarom achtereenvolgens aandacht besteed aan nevenactiviteiten, ontbrekende 

vakken en doubleren in het voortgezet onderwijs en beslis- en inschrijfmomenten. 

 

 

7.5.1 Nevenactiviteiten 

Zowel aan de UvA als aan de RU wordt aanstaande studenten gevraagd of ze van plan zijn om naast 

hun studie een aanzienlijke hoeveelheid tijd te gaan besteden aan andere activiteiten. Hierbij moet er 

gedacht worden aan een bijbaan, (top)sport of actief lidmaatschap van een (studentengezelligheids) 

vereniging. Binnen de faculteit Geesteswetenschappen aan de UvA schijnen studenten die meer dan 

10 uur per week kwijt zijn aan een bijbaan een verhoogd risico te lopen om uit te vallen. Ook binnen 

de RU worden studenten met plannen voor een flinke bijbaan door sommige opleiding 

gecategoriseerd als risicovol. Binnen de UvA doen studenten die naast hun studie veel tijd besteden 

aan topsport het niet beter of slechter dan andere studenten. Tevens valt deze groep niet meer of 

minder uit. Topsport als nevenactiviteit is hier dan ook geen indicator van studiesucces of –uitval. Aan 

de Universiteit Utrecht zijn de relaties tussen verschillende nevenactiviteiten en studiesucces en –

uitval niet onderzocht. Er is wel gekeken naar samenhang tussen nevenactiviteiten op de middelbare 

school en effectiviteit op de universiteit. Echter, dit heeft geen significante resultaten opgeleverd (zie 

bijlagen, p. 82). Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of tijdsbestedingen naast de studie ook 

binnen andere onderwijsinstellingen samenhangen met studiesucces en –uitval. 

  Een nevenactiviteit die aan de UvA en de RU voor significant minder studiesucces schijnt te 

zorgen, is lidmaatschap van een (studentengezelligheids)vereniging met ontgroening. De voorzitter 

van de werkgroep ‘Studiesucces’ zegt mensen die van plan zijn lid te worden van een vereniging met 

een zware kennismakingstijd om deze reden te waarschuwen. Ook in de formulieren die voor de 

opleidingen van de faculteiten Economie en Geesteswetenschappen gebruikt worden, moeten de 

studenten aangeven of ze van plan zijn om lid te gaan worden. De coördinator van Economie geeft 

aan dat deze factor het afgelopen jaar opvallend genoeg niet significant correleerde met studiesucces 

en –uitval. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat de meeste ontgroeningen dat jaar al in 

augustus georganiseerd werden. Aan de Universiteit Utrecht zijn is de relatie tussen studiesucces en 

–uitval enerzijds en de wens van studenten om lid te worden van een (studentengezelligheids) 

vereniging anderzijds onderzocht. Echter, dit heeft geen significante resultaten opgeleverd (zie 

bijlagen, p. 81). Ten aanzien van deze resultaten moet gezegd worden dat er gevraagd werd naar 

plannen van studenten om bij verenigingen te gaan. Of de studenten tijdens hun studie ook 

daadwerkelijk lid zijn geworden en ontgroend zijn, kan op basis van de beschikbare informatie niet 

gezegd worden. Op basis van de interviews moet nu geconcludeerd worden dat lidmaatschap van 

verenigingen met een ontgroening geen eenduidige voorspelindicator van studiesucces en –uitval is. 

 

 

7.5.2 Ontbrekende vakken en doubleren in het voortgezet onderwijs 

Bij de RU in Nijmegen wordt er door de studieadviseur in sommige gevallen gelet op het ontbreken 

van (het resultaat voor) een bepaald vak. Dit kan een indicator zijn waar hij op let als hij bepaalt wie 

er wel en niet op gesprek hoeven te komen. Voor de UvA is de aan- of afwezigheid van bepaalde 

(resultaten voor) vakken in sommige gevallen ook een indicator van studiesucces en –uitval. 

Studenten die Psychologie willen gaan studeren zonder dat dat ze biologie hebben gevolgd op de 

middelbare school worden bijvoorbeeld geadviseerd om hun achterstand met een bijspijkerpakket in 

te halen. Het gaat hier dus om (keuze)vakken van de middelbare school die inhoudelijk aansluiten op 

een bepaalde studie. In het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek is de samenhang tussen de 
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aan- of afwezigheid van bepaalde vakken en effectiviteit van studenten niet onderzocht. Het zou 

zinvol kunnen zijn om deze effecten in de toekomst nader te bekijken. 

 Bovendien worden scholieren die in het voortgezet onderwijs gedoubleerd hebben in 

Nijmegen gecategoriseerd als risico-studenten. Uit onderzoek van het ITS is namelijk gebleken dat 

studenten die op de middelbare school zijn blijven zitten een verhoogde kans lopen om uit te vallen. 

Een onderzoeker van het ITS heeft tevens verteld dat doubleren correleert met geslacht, wat betekent 

dat jongens vaker zijn blijven zitten dan meisjes. De UU heeft in de matchingsformulieren die voor de 

pilot gebruikt zijn geen informatie over doubleren opgevraagd. Omdat de factor in Nijmegen een grote 

rol speelt en ook op basis van de theorie van Elsen (1998) belangrijk schijnt te zijn, is het van belang 

dat samenhang tussen deze factoren in vervolgonderzoek bestudeerd wordt. 

 

 

7.5.3 Beslis- en aanmeldmomenten 

Aan de UU is de relatie onderzocht tussen studiesucces en –uitval enerzijds en het moment waarop 

de studenten hun keuze voor Farmacie hebben gemaakt anderzijds. Dit heeft echter geen significante 

resultaten opgeleverd (zie bijlagen, p. 81). Het hoofd van de afdeling Studentenbegeleiding vertelt dat 

het beslismoment van studenten geen universiteitsbrede KO-factor is, maar dat opleidingen zelf wel 

kunnen bepalen om studenten uit te nodigen die na een bepaalde tijd de knoop hebben doorgehakt. 

Zij denkt persoonlijk dat het getuigt van bewustheid als scholieren bijvoorbeeld al in de vierde klas 

van het vwo weten wat ze na het behalen van hun diploma willen gaan studeren. Omdat het 

beslismoment in Nijmegen geen KO-factor is en tevens geen voorspellende waarde heeft in Utrecht, 

moet geconcludeerd worden dat het geen effectieve voorspeller van effectiviteit is. 

  Het moment waarop studenten zich hebben aangemeld is in deze masterscriptie niet als 

indicator van studiesucces of –uitval onderzocht. Uit de interviews met betrokkenen van de UvA en de 

RU blijkt echter dat dit een belangrijke voorspelindicator is. Een wetenschappelijk artikel waar met 

betrekking tot dit thema veel naar wordt verwezen, is dat van Van der Heijden, Hessen en Wubbels 

(2012). Uit dit onderzoek – dat aan de UU gedaan is – blijkt dat vroege aanmelders significant hogere 

cijfers halen en bovendien minder vaak uitvallen dan late aanmelders. De coördinator van Media en 

Cultuur categoriseert alle studenten die zich na 14 augustus aanmelden om deze reden als risico-

studenten.  

 

 

7.6 Conclusie 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat het gemiddelde eindexamencijfer van studenten aan de UvA heel 

belangrijk wordt gevonden. De waarde van deze indicator kan dan ook onderstreept worden op basis 

van de informatie die er uit de interviews is voortgevloeid. Ten aanzien van eventueel 

vervolgonderzoek op een later moment wordt verwacht dat gemiddelde eindexamencijfers eveneens 

een aanzienlijk gedeelte van de variantie in studiesucces voor de opleiding Farmacie aan de UU 

kunnen verklaren. Bovendien wordt verwacht dat de cijfers dan in staat zijn om ook studie-uitval te 

voorspellen. De RU en de UvA lijken specifieke cijfers voor (kern)vakken veelal op eenzelfde manier 

te beoordelen als aan de UU zou moeten gebeuren.  

  De interviews hebben nieuwe vragen opgeworpen ten aanzien van de voorspellende kracht 

van de indicator ‘vooropleiding’. Een hogere vooropleiding zorgt aan de UvA en de RU – net als aan 

de UU – in de meeste gevallen voor meer studiesucces en minder –uitval, maar er wordt niet alleen 

gekeken naar vwo- en hbo-diploma’s. Wanneer er vervolgonderzoek wordt gedaan naar de 

voorspellende kracht van het niveau op de middelbare school en onafgemaakte studies in het hoger 
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onderwijs, kan studiesucces en –uitval wellicht beter verklaard worden. Uit de interviews met andere 

universitaire instellingen is gebleken dat intensieve voorlichting – net als aan de UU – in de meeste 

gevallen gepaard gaat met meer studiesucces en minder kans op uitval van studenten. Tevens is 

duidelijk geworden dat matige voorlichting de uitvalkansen van aspirant-studenten niet kan 

verkleinen. De effectiviteit van de voorspelindicator ‘aanwezigheid op (een) voorlichtingsdag(en)’ 

wordt breder ondersteund en kan dus relevant zijn voor meerdere onderwijsinstellingen. 

  De UvA en de RU lijken evenveel moeite te hebben met het voorspellen van studiesucces en 

–uitval op basis van motivatie als in Utrecht het geval is. Uit resultaten van alle drie de instellingen 

blijkt dat het belangrijk kan zijn om te kijken naar de mate waarin de motivatie past bij wat de 

opleiding de studenten inhoudelijk kan bieden. Het gaat dan meer over verwachtingspatronen dan 

over de kwaliteit van motivatie. Bovendien moet geconcludeerd worden dat instellingen en 

opleidingen meer kunnen hebben aan informatie over de wijze waarop studenten hun zelfverklaarde 

motivatie kunnen omzetten in daadwerkelijke productiviteit. Hiervoor kijken andere instellingen – net 

als de UU – naar (de reflectie op) leerstijlen. Er is bij de UvA en de RU niet gekeken naar de 

tijdsperspectieven van Zimbardo en Boyd. Daarom zal er vervolgonderzoek gedaan moeten worden 

naar de voorspellende waarde van de perspectieven op de tijd. Eveneens zal het effect van 

nevenactiviteiten, doubleren en ontbrekende vakken in het voortgezet onderwijs nader bestudeerd 

moeten worden voor er eenduidige uitspraken gedaan kunnen worden over de voorspellende waarde 

van deze indicatoren. Vervolgonderzoek naar de relaties tussen geslacht en het aanmeldmoment van 

studenten enerzijds en hun studiesucces en –uitval anderzijds, zal naar verwachting uitwijzen dat 

beide indicatoren goed in staat zijn om effectiviteit te voorspellen. 

  Ten slotte moet ten aanzien van de resultaten van de interviews onderstreept worden dat het 

opleidingsniveau en de aanwezige steun van familie van aspirant-studenten net als het beslismoment 

geen goede voorspelindicatoren van studiesucces en –uitval te noemen zijn. 
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8. Conclusie en discussie 

 

In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende theoretische deelvragen beantwoord en zijn de 

resultaten van het empirische gedeelte van deze masterscriptie besproken. Daarbij stond de 

volgende hoofdvraag centraal: 

 

Welke indicatoren worden er binnen studiekeuzeformulieren van Nederlandse universiteiten 

gehanteerd en in hoeverre voorspellen deze de effectiviteit van eerstejaarsstudenten? 

 

Uit de statistische resultaten van dit onderzoek is gebleken dat studiesucces van studenten goed 

voorspeld kan worden door reeds behaalde resultaten. Wanneer aanstaande studenten op de 

middelbare school een laag gemiddeld eindexamencijfer hebben gehaald, halen zij ook op de 

universiteit gemiddeld lagere cijfers en minder studiepunten. Dit onderzoek heeft de conclusies van 

Schmitt (2012), Bruinsma (2003), Harackiewicz e.a. (2002) en Elsen (1998) op dit terrein zodoende 

onderschreven. De resultaten van de studie van De Koning & Loyens (2012) kunnen eveneens 

onderstreept worden, omdat uit deze masterscriptie is gebleken dat specifieke cijfers voor kernvakken 

– ondanks aanwezige samenhang met de effectiviteit op de universiteit – geen bijdrage kunnen 

leveren aan het gemiddelde eindexamencijfer als voorspelindicator. In het statistische onderzoek is 

geen significante samenhang gevonden tussen het cijfer voor Engels enerzijds en studiesucces 

anderzijds, terwijl dit op basis van de theorie wel verwacht werd en ook in interviews naar voren is 

gekomen. Vervolgonderzoek dat zich richt op meerdere opleidingen zal uit moeten wijzen of dit cijfer 

zich daadwerkelijk onderscheidt van andere kerncijfers als het gaat over samenhang. 

  In het statistische gedeelte van dit onderzoek is er geen significante samenhang aangetoond 

tussen het gemiddelde eindexamencijfer en uitval op de universiteit. Op basis van het kwalitatieve 

gedeelte van dit onderzoek en van het theoretisch kader kan geconcludeerd worden dat dit een 

opvallende uitkomst van deze studie is. Een mogelijke verklaring zou gezocht kunnen worden in het 

meetmoment van dit onderzoek. De onderzochte populatie was op het moment van onderzoek 

slechts een half jaar aan het studeren. De resultaten van deze masterscriptie kunnen niet eenduidig 

vergeleken worden met de conclusies van de literatuur, omdat die in het laatste geval veelal 

gebaseerd zijn op cohorten die minstens één jaar gestudeerd hebben (Van der Heijden, Hessen & 

Wubbels, 2012). De resultaten van deze scriptie doen vermoeden dat een groot deel van de uitvallers 

zich pas uitschrijft na de eerste twee blokken. Onderzoek naar uitval binnen onderzochte populatie op 

een later moment zal uit moeten wijzen of eindexamencijfers goede voorspelindicatoren zijn.  

  Een andere indicator die in staat blijkt te zijn om de studieprestaties en –stakingen van 

studenten te voorspellen, is ‘vooropleiding’. Op basis van de theorie werd verwacht dat opleidingen 

problemen zouden ervaren met studenten die instromen met een hbo-diploma (Van Onzenoort, 

2010). De resultaten van het statistische gedeelte van dit onderzoek kunnen dit over het algemeen 

onderstrepen. Wat betreft effectiviteit zijn studenten die instromen vanuit het vwo namelijk – zeker in 

het geval van Farmacie – in het voordeel. Naar aanleiding van de interviews moet geconcludeerd 

worden dat het relevant is om vervolgonderzoek te doen naar de voorspellende kracht van het niveau 

op de middelbare school en onafgemaakte studies in het hoger onderwijs. Bovendien is het relevant 

om het effect van doubleren in het voortgezet onderwijs te bestuderen, omdat Elsen (1998) in dit licht 

heeft gewezen op een risico en er door de RU naar deze indicator gekeken wordt.  

  De aanwezigheid van studenten op (een) voorlichtingsdag(en) blijkt een goede voorspeller te 

zijn van studiesucces en –uitval. Studenten die zich op deze manier (intensief) hebben laten 

voorlichten, hebben in het eerste half jaar meer studiesucces en minder kans om een opleiding 
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vroegtijdig te beëindigen. Tevens is duidelijk geworden dat matige voorlichting de uitvalkansen van 

aspirant-studenten niet kan verkleinen. Dit is in lijn met de conclusies van het onderzoek van Van 

Lent en De Beer (2012) en van Warps, Hogeling, Pass en Brukx (2009). De gevonden verschillen 

tussen de onderzochte opleidingen zijn mogelijk te verklaren door de uiteenlopende manieren waarop 

voorlichting wordt vormgegeven. Vervolgonderzoek naar het effect van een breder scala aan 

voorlichtingsmiddelen van verschillende opleidingen zou hier meer duidelijkheid over kunnen geven. 

Dit onderzoek heeft haar wetenschappelijke relevantie met name aangetoond, door de verschillen die 

er tussen verschillende opleidingen aan het licht zijn gekomen met betrekking tot deze indicator. 

  Dit onderzoek heeft statistisch geen verschil tussen studiesucces en –uitval van mannen en 

vrouwen kunnen aantonen. Dit is opvallend, omdat er op basis van verschillende inzichten uit het 

theoretisch kader verwacht werd dat mannen het op de universiteit minder goed zouden doen dan 

vrouwen. Op basis van de resultaten uit de interviews is het goed denkbaar dat er binnen de 

onderzochte populatie pas in een later stadium verschil gaat ontstaan tussen bijvoorbeeld het 

studietempo van mannen en dat van vrouwen. Ook is het mogelijk dat het beeld van studiesucces en 

–uitval van mannen binnen de onderzochte groep niet volledig was, omdat de formulieren vrijwillig 

mochten worden ingevuld. Als verondersteld wordt dat mannen minder gericht zijn op studiesucces 

(Pomerantz e.a., 2002), is het niet ondenkbaar dat zij er relatief vaak voor hebben gekozen om het 

formulier niet in te vullen. Vervolgonderzoek zou meer duidelijkheid moeten geven over de 

daadwerkelijke verklaring van de incongruentie tussen de literatuur en kwalitatieve resultaten 

enerzijds en de statistiek anderzijds. 

  Op basis van de zelfbeschikkingstheorie werd verwacht dat studenten die hun studiekeuze 

autonoom motiveerden meer studiesucces zouden hebben. Bovendien bestond in deze 

masterscriptie de assumptie dat studenten die hun studiekeuze controlled motiveerden minder 

studiesucces zouden hebben en meer uit zouden vallen. De motivatie van studenten bleek echter niet 

in staat om studie-uitval te voorspellen. Studiesucces bleek in een enkel geval gering te voorspellen 

zijn op basis van de aan- of afwezigheid van een bepaald type motivatie. Uit deze bevindingen 

kunnen echter geen eenduidige conclusies over de kwaliteit van verschillende motieven getrokken 

worden. Dit onderzoek plaatst dus vraagtekens bij de bevindingen van Vansteenkiste e.a. (2009), 

Black en Deci (2000) en Vallerand, Fortier en Guay (1997). Op basis van de analyses kan gezegd 

worden dat er beter naar leerstijlen gekeken kan worden. Als studenten reflecteren op hun eigen 

leerstijlen wordt zichtbaar of ze hun zelfverklaarde motivatie kunnen omzetten in productiviteit en of 

ze passen bij de onderwijsstijl van de universiteit. Aan de hand van de leerstijlentest kunnen wél 

eenduidige conclusies getrokken worden: studenten die lager scoren zijn minder effectief in het 

wetenschappelijk onderwijs. Dit is in lijn met wat er op basis van de theorie verwacht werd (Cassidy & 

Eachus, 2000; Wankowski, 1991).  

  De psychologische beleving van tijd en tijdsplanning van studenten wordt in de meeste 

matchingsformulieren niet expliciet gemeten en beoordeeld. Bovendien bleken de meeste schalen 

van het ZTPI van Zimbardo en Boyd (1999) in dit onderzoek niet betrouwbaar. Dit trekt de relevantie 

en de waarde van deze indicator in termen van het studiekeuzeadvies in zekere mate in twijfel. 

Bepaalde stellingen bleken studiesucces en –uitval echter significant te kunnen voorspellen. Zo is 

naar voren gekomen dat impulsieve studenten minder goede resultaten behalen en dat studenten die 

niet piekeren over hun toekomst een verhoogde kans hebben op uitval. Daarom zou er onderzoek 

gedaan moeten worden naar de effecten van bijvoorbeeld impulsiviteit op studiesucces en –uitval.  

  Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het opleidingsniveau en de steun 

van familie van aankomende studenten geen significante bijdrage kunnen leveren aan de voorspelling 

van studiesucces en –uitval. Deze masterscriptie sluit zich dan ook aan bij de resultaten van het 
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onderzoek van Inman en Mayes (1999) en weerlegt de conclusies van Ishitani (2003), Billson en 

Terry (1982) en Torres & Solberg (2001). Omdat de literatuur ten aanzien van de aanwezige steun 

van familie van studenten eenduidig aanstuurde op een positief verband, is het gevonden resultaat 

opvallend. Eerder is gezegd dat het denkbaar is dat de vragen niet alleen steun in positieve zin, maar 

ook bemoeienis en aansporing in negatieve zin hebben gemeten. De stellingen waarmee de mate 

van steun is geoperationaliseerd, zouden daardoor ook een instrument hebben kunnen zijn waarmee 

autonomous controlled motivation gemeten is. Nader onderzoek zou het effect van steun op 

studenten nader moeten uitdiepen. 

  Ten aanzien van de resultaten van deze masterscriptie moet ten slotte geconcludeerd worden 

dat verbreding in sommige gevallen moeilijk is, omdat er grote verschillen zijn tussen universiteiten. 

Zo bestaat een groot deel van de instroom aan de Radboud Universiteit Nijmegen uit buitenlandse 

studenten en zijn de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht een stuk groter. Het is dan 

ook niet ondenkbaar dat de groepen studenten die instromen aan de verschillende 

onderwijsinstellingen ten opzichte van elkaar verschillen vertonen. Ze kunnen over het algemeen niet 

alleen andere verwachtingen, behoeften en capaciteiten hebben, maar ook uiteenlopende 

persoonlijkheidskenmerken vertonen. Het is dan ook lastig gebleken om generieke 

voorspelindicatoren te onderscheiden, buiten reeds behaalde resultaten, voorlichting en (in mindere 

mate) de genoten vooropleiding. Vervolgonderzoek is met betrekking tot dit thema noodzakelijk, 

omdat er waarschijnlijk meerdere manieren zijn waarop Nederlandse universiteiten het 

studiekeuzeadvies effectief vorm kunnen geven. Deze masterscriptie heeft onderwijsinstellingen 

echter wél meer inzicht kunnen bieden in de wijze waarop reeds behaalde resultaten, voorlichting en 

de genoten vooropleiding effectief beoordeeld moeten worden in termen van het studiekeuzeadvies. 

Voor de Universiteit Utrecht worden in het volgende hoofdstuk een viertal aanbevelingen gedaan, 

opdat duidelijk is hoe er met de verschillen tussen opleidingen moet worden omgegaan.  
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9. Aanbevelingen 

 

Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd in opdracht van de Universiteit Utrecht. Deze universiteit is 

op zoek naar meer kennis over de voorspellende waarde van elementen uit matchingsformulieren, 

zodat studiekeuzeadviezen gerichter en meer effectief opgesteld kunnen worden. Door middel van 

goede adviezen zouden studenten minder uitvallen en meer studiesucces hebben, omdat ze op tijd 

behoed kunnen worden voor het maken van een verkeerde studiekeuze. Op basis van de resultaten 

van dit onderzoek wordt de Universiteit Utrecht het volgende aanbevolen: 

 

 

1. Laat het gemiddelde eindexamencijfer centraal staan in het studiekeuzeadvies 

Op basis van dit onderzoek is gebleken dat het studiesucces van eerstejaarsstudenten in het 

wetenschappelijk onderwijs het beste voorspeld kan worden door het gemiddelde eindexamencijfer 

dat ze gehaald hebben op de middelbare school. Voor de onderzochte opleidingen wordt 

respectievelijk 11% en 25% (r
2
=,112; r

2
=,245) van de verschillen in cijfers en 4% en 24% (r

2
=,041; 

r
2
=,235) van de verschillen in studiepunten door dit specifieke cijfer voorspeld. Studenten die in het 

voortgezet onderwijs lagere cijfers hebben gehaald, zijn ook op de universiteit minder succesvol in 

termen van resultaten. In het studiekeuzeadvies moet daarom benadrukt worden dat deze studenten 

een verhoogde kans lopen om teleurstellende studieresultaten te behalen. Tevens moeten de 

(mogelijke) gevolgen van het herhaaldelijk mislopen van studiepunten onderstreept worden (zie 

bijvoorbeeld Van der Heijden, Hessen & Wubbels, 2012). 

 

2. Onderstreep de risico’s van een lagere vooropleiding voor aanstaande Farmacie-studenten 

Uit de resultaten van het statistische gedeelte van dit onderzoek is gebleken dat Farmacie-studenten 

met een lagere vooropleiding minder studiesucces hebben en meer uitvallen dan studenten met een 

hogere vooropleiding. Ruim 2% van de verschillen in studiesucces kunnen op basis van deze 

indicator voorspeld worden (r
2
=,027; r

2
=,024). De predictor is in het model dat uitval voor deze 

specifieke opleiding voorspelt het meest waardevol (β=1,142). De instroom die direct vanuit het vwo 

aan Farmacie begint doet het significant beter in termen van effectiviteit dan de instroom die vanuit 

het hbo begint. In het studiekeuzeadvies moet studenten die afkomstig zijn van het hbo dan ook 

duidelijk gemaakt worden dat ze een verhoogd risico lopen om de studie vroegtijdig te (moeten) 

beëindigen. Voor vervolgonderzoek is het tevens interessant om studenten aan de hand van de 

formulieren expliciet te vragen naar hun niveau op de middelbare school en de eventuele (reden van) 

vroegtijdige beëindiging van een eerdere studie in het hoger onderwijs. 

 

3. Benadruk in het studiekeuzeadvies het belang van gedegen voorlichting 

Uit deze masterscriptie is gebleken dat de mate van voorlichting van studenten voor uiteenlopende 

opleidingen om verschillende redenen van belang kan zijn voor het studiekeuzeadvies. De indicator is 

voor Farmacie in staat om studiesucces te voorspellen (r2
=,040; r

2
=,016) en voor CIW in staat om 

studie-uitval te voorspellen. In het laatste geval ligt de verklarende variantie van de indicator tussen 

de 8,7% en de 16,9%. De afwezigheid van studenten bij intensieve voorlichtingsdagen zorgt voor 

verminderde effectiviteit in het wetenschappelijk onderwijs. Het is dan ook belangrijk dat de UU 

intensieve voorlichting blijft aanbieden en aanwezigheid met het oog op het advies controleert. In het 
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studiekeuzeadvies dat aspirant-studenten wordt aangeboden, moet tevens worden benadrukt dat 

uitvalkansen niet afnemen naarmate er gebruik is gemaakt van voorlichtingsmiddelen als websites, 

brochures of informatieverstrekking van decanen. Hier moet gezegd worden dat dergelijke 

voorlichtingsmiddelen niet onbelangrijk zijn maar op zichzelf onvoldoende basis voor gedegen 

voorbereiding op de studie vormen. Op basis van de bestaande theorie kan deze aanbeveling 

onderstreept worden (Van Lent & De Beer, 2012).  

 

4. Baseer het studiekeuzeadvies niet op motivatie maar op leerstijlen van aspirant-studenten  

Uit de kwantitatieve en kwalitatieve analyses van dit onderzoek is gebleken dat studie-uitval van 

eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs niet voorspeld kan worden op basis van de 

motivatie van de studiekeuze. Studenten die voor een bepaalde opleiding hebben gekozen, omdat ze 

bijvoorbeeld intrinsiek gemotiveerd zijn, vallen niet minder (of meer) uit dan studenten die voor een 

studie kiezen vanwege druk van hun omgeving of gevoelens van trots. De UU wordt dan ook 

geadviseerd om de richting van het studiekeuzeadvies niet van deze indicator te laten afhangen. 

Studiesucces is in een enkel geval slechts zeer gering te voorspellen op basis van de aan- of 

afwezigheid van een bepaald type motivatie. Op basis van nadere analyses kan gezegd worden dat 

er daarom beter naar leerstijlen gekeken kan worden. Als studenten reflecteren op hun eigen 

leerstijlen wordt zichtbaar of ze hun zelfverklaarde motivatie kunnen omzetten in productiviteit en of 

ze passen bij de onderwijsstijl van de universiteit. Studenten die lager scoren op de leerstijlentest zijn 

minder effectief in het wetenschappelijk onderwijs. 3% tot 4% van de verschillen in studiesucces 

kunnen op basis van deze indicator voorspeld worden (r
2
=,032; r

2
=,042). De predictor is in het model 

dat uitval voor Farmacie voorspelt op ‘voorlichting’ na het meest waardevol (β=-,464). 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 – Statistische resultaten 

In deze bijlage staan de resultaten van statistische toetsen, die in hoofdstuk 6 niet (in tabellen) aan de 

orde zijn gekomen. Onderstaande tabel laat allereerst zien hoe de motivatie van CIW-studenten 

samenhangt met studiesucces en –uitval in het eerste half jaar van de studie.  

 

 Motivatie voor studiekeuze Gemiddeld cijfer 

(n=91) 

Aantal studiepunten 

(n=95) 

Uitval  

(n=95) 

1 Ik wil zelfstandig werken rpb=-,026 

p=,80 

rpb=,117 

p=,26 

 

p=,75 

2 Ik wil meer theoretische kennis 

opdoen 

rpb=,130  

p=,22 

rpb=,141  

p=,17 

 

p=,10 

3 Ik ben op zoek naar meer uitdaging rpb=-,218  

p=,04* 

rpb=-,120  

p=,25 

 

p=,54 

4 Ik kies voor CIW aan de UU, 

vanwege de specifieke inhoud van 

de opleiding 

rpb=,175  

p=,10 

rpb=,070  

p=,50 

x
2
(1)=,038 

p=,85 

5 Ik vind communicatie interessant, 

omdat het altijd en overal aanwezig 

is 

rpb=,062  

p=,56 

rpb=,184  

p=,07 

 

p=,60 

6 Ik kies voor een universitaire 

opleiding, omdat ik het een 

logische stap vind na het vwo 

rpb=,072  

p=,50 

rpb=-,031  

p=,77 

 

p=,74 

7 Ik kies voor CIW, omdat het een 

brede opleiding is  

rpb=-,024  

p=,82 

rpb=,008  

p=,94 

 

p=1,00 

8 Ik kies voor CIW aan de UU, omdat 

het dichtbij is 

rpb=-,016  

p=,88 

rpb=,036  

p=,73 

 

p=,69 

9 Ik wil onderzoeken hoe er goed 

gecommuniceerd kan worden 

rpb=,092  

p=,39 

rpb=,033  

p=,75 

 

p=,52 

10 Ik wil CIW studeren, omdat het me 

dichter brengt bij doelen die ik in 

de toekomst wil bereiken 

rpb=,123  

p=,25 

rpb=-,005  

p=,96 

 

p=1,00 

11 Ik kies voor een universitaire 

studie, omdat ik wil leren hoe je 

onderzoek moet doen 

rpb=-,046  

p=,66 

rpb=-,032  

p=,76 

 

p=,48 

12 Ik kies voor CIW, omdat ik 

geïnteresseerd ben in (de invloed 

van) de media 

rpb=-,060  
p=,57 
 

rpb=-,036  

p=,73 

 

p=1,00 

13 Mijn vrienden/kennissen hebben 

gezegd dat CIW een leuke/goede 

opleiding is voor mij 

rpb=-,001  

p=,99 

rpb=,020  

p=,85 

 

p=1,00 

14 Ik kies voor CIW aan de UU, omdat 

ik Utrecht een leuke stad vind 

rpb=,115  

p=,28 

rpb=,122  

p=,24 

 

p=1,00 

* significant: p<,05 

 

Tabel 7: De correlatiecoëfficiënten en p-waarden voor de onafhankelijke variabelen ‘motivatie’ 

en de afhankelijke variabelen ‘gemiddeld cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’.  
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Onderstaande tabel laat zien hoe de motivatie van Economie-studenten samenhangt met 

studiesucces en –uitval in het eerste half jaar van de studie.  

 

 Motivatie voor studiekeuze Gemiddeld cijfer 

(n=57) 

Aantal studiepunten 

(n=59) 

Uitval  

(n=62) 

1 Ik wil zelfstandig werken rpb=-,077 

p=,57 

rpb=-,126 

p=,34 

 

p=1,00 

2 Ik wil meer theoretische kennis 

opdoen 

rpb=-,130 

p=,34 

rpb=-,180 

p=,17 

 

p=,46 

3 Ik ben op zoek naar meer uitdaging rpb=,213 

p=,11 

rpb=,269* 

p=,04 

 

p=1,00 

4 Ik heb met mijn vwo-diploma 

toegang tot de universiteit en vind 

het zonde om daar geen gebruik 

van te maken 

rpb=,109 

p=,42 

rpb=,069 

p=,60 

x
2
(1)=,000 

p=1,00 

5 Ik kies voor een universitaire 

studie, omdat ik dan betere kansen 

heb op de arbeidsmarkt 

rpb=-,031 

p=,82 

rpb=,089 

p=,50 

 

p=1,00 

6 Ik kies voor deze studie, vanwege 

de brede oriëntatie van het vak 

rpb=-,026 

p=,85 

rpb=-,022 

p=,87 

 

p=,33 

7 Ik vond het vak economie leuk op 

de middelbare school en was er 

bovendien goed in  

rpb=,053 

p=,70 

rpb=-,081 

p=,54 

x
2
(1)=1,643 

p=,20 

8 Ik wil economische vraagstukken 

oplossen, verbanden leggen en 

werken met modellen 

rpb=,002 

p=,99 

rpb=-,034 

p=,80 

 

p=1,00 

9 Ik kies voor deze studie aan de 

UU, omdat er mogelijkheden 

bestaan om een minor te kiezen of 

tweede vakgebied te leren 

rpb=,096  

p=,48 

rpb=,062 

p=,64 

 

p=,74 

10 Ik vind het bedrijfsleven, het 

bankwezen en actueel economisch 

nieuws leuk 

rpb=-,267* 

p=,04 

 

rpb=-,032  

p=,81 

 

p=,49 

11 Ik kies voor Utrecht, omdat het 

dichtbij is 

rpb=-,001  

p=,995 

rpb=-,018 

p=,89 

 

p=,33 

12 Ik kies voor Utrecht, omdat het een 

mooie studentenstad is 

rpb=,057  
p=,67 

rpb=,221 

p=,09 

 

p=,48 

13 Ik kies voor Utrecht, omdat ik hier 

een sociaal leven heb opgebouwd 

rpb=-,006 

p=,96 

rpb=,027 

p=,84 

 

p=1,00 

14 De UU vind ik een goede 

universiteit, door bijvoorbeeld het 

internationale karakter, de goede 

sfeer of het kleinschalige onderwijs 

rpb=-,235 

p=,08 

rpb=-,132 

p=,32 

 

p=,20 

* significant: p<,05 

 

Tabel 13: De correlatiecoëfficiënten en p-waarden voor de onafhankelijke variabelen ‘motivatie’ 

en de afhankelijke variabelen ‘gemiddeld cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’.  
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Onderstaande tabel laat zien hoe de mate waarin Farmacie-studenten worden gesteund door hun 

ouders samenhangt met studiesucces en –uitval in het eerste half jaar van de studie. 

 

 Gemiddeld cijfer Aantal studiepunten Uitval 

Mijn ouders stimuleren mij om te 

gaan studeren 

rs=-,029 

n=285 

p=,62 

rs=-,076 

n=341 

p=,16 

rrb=,012 

n=356 

p=,83 

Mijn ouders helpen mij bij het 

maken van mijn studiekeuze 

rs=,055 

n=285 

p=,35 

rs=,050 

n=341 

p=,35 

rrb=,046 

n=356 

p=,54 

Het maakt mijn ouders veel uit wat 

ik ga studeren 

rs=-,074 

n=285 

p=,21 

rs=-,080 

n=341 

p=,14 

rrb=,036 

n=356 

p=,63 

Mijn ouders verwachten dat ik de 

bachelor in 3 jaar afmaak 

rs=-,038 

n=284 

p=,52 

rs=-,032 

n=340 

p=,55 

rrb=-,021 

n=355 

p=,78 

 

Tabel 20: De correlatiecoëfficiënten en p-waarden voor verschillende stellingen en de 

afhankelijke variabelen ‘gemiddeld cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’. 

 

Binnen de opleiding Farmacie aan de UU is er gekeken naar verschillen tussen studiesucces en uitval 

van groepen studenten die op verschillende momenten hun studiekeuze hadden gemaakt. Er is een 

onderscheid gemaakt tussen studenten die in de 4
e
 of 5

e
 klas van het voortgezet onderwijs voor 

Farmacie hadden gekozen, studenten die hier in de 6
e
 klas voor hadden gekozen en studenten die 

hier op een ander moment voor hadden gekozen. Er moet echter geconcludeerd worden dat deze 

groepen in het eerste half jaar van de opleiding ten opzichte van elkaar gemiddeld even hoge cijfers 

(x
2
(2, n=285)=,412; p=,814) en evenveel studiepunten behalen (F(2,338)=,083; p=,92). Ook vallen de 

studenten die hun keuze voor Farmacie op verschillende momenten gemaakt hebben ten opzichte 

van elkaar evenveel uit (x
2
(2)=1,44; p=,49; Cramer’s V=,064; p=,49). 

  De tabel op de volgende pagina laat zien hoe de wens van Farmacie-studenten om lid te 

worden van een vereniging samenhangt met studiesucces en –uitval. 

 

De student wil lid worden van… Gemiddeld 

cijfer (n=287) 

Aantal studiepunten 

(n=343) 

Uitval (n=358) 

1 …de studievereniging van 

Farmacie (U.P.S.V) 

rrb=,246* 

p=,002 

rpb=,136* 

p=,01 

x
2
(1)=,442 

p=,51 

2 …een studentengezelligheids-

vereniging 

rrb=,026 

p=,75 

rpb=-,001 

p=,98 

x
2
(1)=2,252 

p=,13 

3 …een (studenten)sportvereniging rrb=,033 

p=,63 

rpb=,058 

p=,29 

x
2
(1)=2,016 

p=,16 

4 …een muziekvereniging rrb=,021 

p=,89 

rpb=,002 

p=,97 

Fisher’s Ex. 
p=1,00 

* significant: p<,05 

 

Tabel 25: De correlatiecoëfficiënten en p-waarden voor de samenhang tussen het gewenste 

lidmaatschap van verenigingen en ‘gemiddeld cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’. 

 

In tabel 25 is te zien dat studenten die aangeven dat ze lid willen worden van de studievereniging 

significant hogere cijfers en meer EC’s behalen dan studenten die dit niet hebben aangegeven. De 
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correlatiecoëfficiënten duiden echter op zwakke verbanden. Er kan respectievelijk slechts 6,1% en 

1,8% van de variantie in de afhankelijke variabelen verklaard worden door de wens van studenten om 

lid te worden. Bovendien was er op basis van de theorie geen aanleiding om te verwachten dat 

eventueel lidmaatschap van een studievereniging een indicator zou zijn van studiesucces en –uitval. 

Daarom is deze variabele niet meegenomen in de meervoudige regressieanalyses van Farmacie. 

 In onderstaande tabel staan de resultaten van correlatie-analyses tussen verschillende 

nevenactiviteiten van Farmacie-studenten enerzijds en de afhankelijke variabelen anderzijds. De 

studenten is gevraagd of ze naast het regulieren onderwijs van de middelbare school meer dan drie 

uur per week bezig zijn geweest met verschillende activiteiten. In tegenstelling tot de definiëring van 

‘nevenactiviteiten’ van de UvA en de RU, gaat het hier dus niet om bezigheden naar de studie maar 

om activiteit in het verleden. De correlaties hebben geen significante resultaten opgeleverd. 

 

Nevenactiviteiten Gemiddeld 

cijfer (n=287) 

Aantal studiepunten 

(n=343) 

Uitval (n=358) 

1 Beoefenen van een 

muziekinstrument 

rrb=,122 

p=,15 

rpb=,063 

p=,24 

x
2
(1)=,192 

p=,66 

2 Sport in competitieverband rrb=,133 

p=,06 

rpb=,074 

p=,17 

x
2
(1)=,209 

p=,65 

3 Vrijwilligerswerk in de zorg of 

hulpverlening 

rrb=-,216 

p=,09 

rpb=-,036 

p=,50 

x
2
(1)=,204 

p=,65 

4 Bestuurswerk rrb=,006 

p=,95 

rpb=-,022 

p=,69 

x
2
(1)=,231 

p=,64 

5 Betaalde bijbaan rrb=,012 

p=,86 

rpb=-,018 

p=,74 

x
2
(1)=,201 

p=,65 

 

Tabel 26: De correlatiecoëfficiënten en p-waarden voor de samenhang tussen 

nevenactiviteiten en ‘gemiddeld cijfer’, ‘aantal studiepunten’ en ‘uitval’. 
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Bijlage 2 - Studiekeuzeformulieren 

In deze bijlage staan de vragenlijsten die zijn afgenomen in het kader van de pilots bij de Universiteit 

Utrecht. Er wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de formulieren van CIW, Economie en 

Bedrijfseconomie en Farmacie. 

 

Intakeformulier - Universiteit Utrecht 

Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) 

 

Stuur het volledig ingevulde formulier per e-mail naar: Studiepunt.GW@uu.nl. 

Geef het document een bestandsnaam waarin je voor- en achternaam verwerkt is, volgens dit 

voorbeeld: IntakeformulierCIW_Achternaam_Voornaam.doc 

 

Persoonsgegevens 

 

1. Voornaam, achternaam  : 

2. Man/vrouw   : 

3. Geboortedatum   : 

4. Adres    : 

5. E-mailadres   : 

6. Telefoonnummer   : 

7. Wat heb je gedaan voorafgaand aan de opleiding CIW?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

     Periode  Diploma? 

- VWO-opleiding  O  ……  tot  ……  ja/nee 

- Universitaire opleiding in 

Nederland, namelijk: 

 O  ……  tot  ……  ja/nee 

- hbo-propedeuse   O  ……  tot  ……  ja/nee 

- mbo-opleiding  O  ……  tot  ……  ja/nee 

- Buitenlandse opleiding, 

namelijk: 

 O  ……  tot  ……  ja/nee 

- Andere vooropleiding, 

namelijk: 

 O  ……  tot  ……  ja/nee 

- Tussenjaar (reizen, werken, 

anderszins) 

 O  ……  tot  ……   

 

mailto:Studiepunt.GW@uu.nl
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8. Wat is/was je (hoofd)profiel in je middelbare schoolopleiding? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

- Natuur & techniek  O 

- Natuur & gezondheid  O 

- Cultuur & maatschappij  O 

- Economie & maatschappij  O 

- Geen profiel (oude stijl)  O 

 

9. Heb je een voorlichtingsdag bezocht van de opleiding CIW in Utrecht? 

 

 Ja  O  Welk jaar:……….. 

 Nee  O  

 

10.  Heb je een meeloopdag bezocht van de opleiding CIW in Utrecht? 

 

 Ja  O Datum: ………………… 

 Nee  O  

 Ga ik nog doen  O Datum: ………………… 

 

Opleidingskeuze 

 

Het gaat bij het beantwoorden van onderstaande vragen niet om goed of fout. Dit formulier is 

bedoeld om je bewust te worden of deze opleiding goed bij je past en je verwachtingen van de 

opleiding kloppen. Antwoord daarom naar waarheid. Zoek aanvullende informatie als je een vraag 

niet kunt beantwoorden. 

 

11.  Wat spreekt je aan in de thematiek van de opleiding CIW? 
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12.  Waarom kies je voor een universitaire opleiding op dit gebied en niet voor een hbo-opleiding? 

 

 

 

 

 

13.  Wat maakt dat je juist voor CIW in Utrecht hebt gekozen en niet voor een andere universitaire 

opleiding in deze richting (communicatieofmediastuderen.nl)?  

 

 

 

 

 

 

14.  Hieronder staat een aantal stellingen met kenmerken van de opleiding CIW in Utrecht.  

a Bij de opleiding CIW in Utrecht nemen theorie en leren onderzoek doen een centrale 

plaats in.  

 Dit past helemaal niet bij mij  O O O O O  Dit past helemaal bij mij 

  

b De opleiding CIW in Utrecht geeft je niet primair antwoord op de vraag wat goede 

communicatie is, maar je leert die vraag te onderzoeken. 
 Dit past helemaal niet bij mij  O O O O O  Dit past helemaal bij mij 

  

c Bij de opleiding CIW in Utrecht heb je niet van 9 tot 5 college, maar werk je minstens 

tweederde van de week zelfstandig aan leeswerk en opdrachten. 

 Dit past helemaal niet bij mij  O O O O O  Dit past helemaal bij mij 

          

d Bij de opleiding CIW in Utrecht lees je elke week zo’n 150 pagina’s.  

 Dit past helemaal niet bij mij  O O O O O  Dit past helemaal bij mij 

          

e Een student CIW in Utrecht vindt het leuk om veel en goed te schrijven.  

 Dit past helemaal niet bij mij  O O O O O  Dit past helemaal bij mij 

          

f Bij de opleiding CIW in Utrecht is het merendeel van de te lezen teksten Engelstalig. 

 Dit past helemaal niet bij mij  O O O O O  Dit past helemaal bij mij 

          

g Bij de opleiding CIW in Utrecht krijgt elke student een inleiding statistiek.  

 Dit past helemaal niet bij mij  O O O O O  Dit past helemaal bij mij 

          

 

 

http://communicatieofmediastuderen.nl/
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h Bij de opleiding CIW in Utrecht doen studenten actief mee tijdens de colleges.  

 Dit past helemaal niet bij mij  O O O O O  Dit past helemaal bij mij 

          

j De opleiding CIW in Utrecht verwacht dat je de actualiteit bijhoudt.  

 Dit past helemaal niet bij mij  O O O O O  Dit past helemaal bij mij 

 

15.  Welke activiteiten heb je in werk, vrije tijd of studie verricht die met het vakgebied van deze 

opleiding te maken hebben? 

 

 

 

 

 

Informatie voor studiebegeleiding 

 

16. Zou je belangstelling hebben voor een honoursprogramma? 

Toelichting: de faculteit Geesteswetenschappen biedt ambitieuze studenten die meer uitdaging 

willen een honoursprogramma. Dat programma start in het 2e studiejaar.  

 

 Ja  O 

 Misschien  O 

 Nee  O 

 

17.  De opleiding CIW in Utrecht houdt rekening met beperkingen van studenten zoals ADHD, 

Dyslexie, of een lichamelijk beperking. Heb je zulke beperkingen die je studie kunnen 

beïnvloeden? Zo ja, welke? (met de gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan) 
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Intakeformulier Economie en Bedrijfseconomie 

 

Dit intakeformulier maakt onderdeel uit van Studiestart Economie 2012. We willen graag weten 

hoe je tot je keuze voor de opleiding bent gekomen. Om daar meer inzicht in te krijgen, stellen we 

een aantal vragen, dat gaat over de oriëntatiefase en over de motivatie die achter je keuze zit. De 

vragen zijn bedoeld om nog eens na te gaan of deze opleiding goed bij je past en of je 

verwachtingen van de opleiding kloppen. Antwoord daarom naar waarheid. Er zijn ook geen 

‘goede’ of ‘foute’ antwoorden.  

Na opsturen van dit formulier zul je z.s.m. een (niet bindend) advies krijgen over je keuze voor de 

opleiding Economie en Bedrijfseconomie.  

 

1. Naam: 

    Voornaam: 

    Studentnummer: 

    E-mailadres: 

    Straat en huisnummer: 

    Postcode en woonplaats: 

    Mobiele telefoonnummer: 

    Vorige opleiding/school: 

    Gemiddeld eindcijfer van examenvakken: 

    Eindcijfer Wiskunde (VWO-niveau):  

 

 

2. Welke activiteiten of middelen heb je gebruikt om aan kennis over deze opleiding te 

komen?  

 

 

 

 

 

 

3. Waarom heb je voor de universiteit gekozen en niet voor een opleiding aan het hbo? 

 

 

 

 

 

4. Waarom heb je gekozen voor Economie en Bedrijfseconomie? Denk bij het 

beantwoorden van de vraag bijvoorbeeld aan je interesse en motivatie voor de inhoud van 

de opleiding. 

 

 

 

 

 

 

5. Waarom heb je gekozen voor Economie en Bedrijfseconomie in Utrecht? Denk bij het 

beantwoorden van de vraag bijvoorbeeld aan wat Economie en Bedrijfseconomie in Utrecht 

onderscheidt van economieopleidingen in andere steden.  
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6. Wat verwacht je van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie? Denk bij het 

beantwoorden van deze vraag bijvoorbeeld aan hoe een gemiddelde studieweek eruit zal 

zien en hoeveel uur je aan (zelf)studie en nevenactiviteiten zult denken te besteden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wat verwacht je te gaan doen na je bachelor opleiding Economie en Bedrijfseconomie? 

Denk bij het beantwoorden van deze vraag bijvoorbeeld aan een vervolgopleiding of 

carrière mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van dit formulier!   
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Matching Farmacie 2012 

Matchingsactiviteit Farmacie: Vragenlijst 
 

Onderdeel van je verzoek tot inschrijving voor de studie Farmacie is het invullen van onderstaande 

vragenlijst. 

Samen met je eindexamencijfers leveren deze gegevens je Studie Start Profiel op. 

Besteed dus aandacht aan het invullen van de enquête, het proces duurt ongeveer 20 minuten. 

 

Succes en tot ziens op een van de Matchingsdagen bij Farmacie! 

 

Vragen over de Matchingsprocedure? 

- Kijk op: www.uu.nl/bachelors/farmacie 

- Stuur een mail naar: studiepunt.pharm@uu.nl 

- Bel naar: 030 253 7310 

Matchingsactiviteit Farmacie: Vragenlijst 

Persoonlijke gegevens 
Matching Farmacie 2012 

1. Vul hier de datum (ddmmjjjj) van vandaag in: 

 

2. Vul hier de volgende gegevens in: 

Achternaam: 

Voorletters: 

Roepnaam: 

Studentnummer (ontvangen na aanmelding Studielink): 

Geboortedatum (ddmmjj): 

 

3. Deelname aan de Matchingsdag: 

 

Je kan kiezen uit de onderstaande data, geef aan welke 3 dagen je voorkeur hebben. De 

opgegeven dagen moet je vrijhouden. 

 

(Minimaal 2 weken voorafgaand aan de Matchingsdag van je keuze ontvang je een bevestiging 

van je deelname per email) 

Persoonlijke gegevens 

 1e keuze 2e keuze 3e keuze 

6 juni 2012    

19 juni 2012    

27 juni 2012    

3 juli 2012    

4 juli 2012    

5 juli 2012    

21 augustus 2012    

22 augustus 2012    

23 augustus 2012    

 
4. Deelname Individueel Matchingsgesprek: 
 
Je kan kiezen uit de onderstaande data, geef aan welke 2 dagen je voorkeur hebben. De 
opgegeven dagen moet je vrijhouden. 
 
(Minimaal 2 weken voorafgaand aan het Matchingsgesprek ontvang je een uitnodiging 
per email) 
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 1e keuze 2e keuze 

10 juli 2012   

11 juli 2012   

12 juli 2012   

28 augustus 2012   

29 augustus 2012   

30 augustus 2012   

 
5. Welk diploma heb je behaald of denk je te gaan behalen? 
 

 VWO, profiel Natuur en Gezondheid 

 VWO, profiel Natuur en Techniek 

 HBO-opleiding 

 Anders, namelijk 

 

Student en Handicap 
 
Binnen de Universiteit Utrecht zijn voorzieningen voor studenten met een handicap. 
Vul onderstaande vragen in, zodat deze voorzieningen (indien nodig) geregeld kunnen worden vóór 
aanvang van het collegejaar. Op basis van de verstrekte gegevens is het mogelijk dat je wordt 
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de studieadviseur van Farmacie om zo de juiste 
voorzieningen te bepalen. 
Zie voor meer informatie ook: www.uu.nl/handicap. 
 
6. Heb je een functiebeperking (bijvoorbeeld een chronische ziekte, dyslexie, langdurige 
psychische problemen)? 
 

 Nee, n.v.t. (ga naar vraag 8) 

 Dyslexie 

 Lichamelijke beperking 

 Psychische klachten 

 Chronische ziekte 

 Autisme spectrum stoornis 

 Wil ik (nog) niet kenbaar maken 

 Anders, namelijk 

 
7. Denk je dat er tijdens je studie aanpassingen en/of voorzieningen nodig zijn voor de 
genoemde functiebeperking? 
 

 Ja, ik heb voorzieningen en/of aanpassingen nodig 

 Ik weet niet of ik voorzieningen en/of aanpassingen nodig heb 

 Nee, ik heb geen voorzieningen en/of aanpassingen nodig 

 

Studiekeuze 
 
8. Wanneer heb je besloten Farmacie te willen studeren? 
 

 In de 4
e
 of 5

e
 klas van het VWO 

 In de 6
e
 klas van het VWO 

 Anders, namelijk 

 

9. Zijn er naast Farmacie ook andere opleidingen waar je je voor hebt ingeschreven? 
 

 Nee 

 Ja, namelijk 
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10. Is Farmacie je 1e keuze studie? 
 

 Ja 

 Nee, mijn 1
e
 keuze is 

 
11. Op welke manier heb je informatie over de studie Farmacie gekregen? (er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 
 Websites en/of brochures van de Universiteit Utrecht 

 Door het bezoeken van (een) voorlichtingsdag(en) 

 Van familie en/of kennissen 

 Van leraren of voorlichters op school 

 Anders, namelijk 

 
12. Welke aspecten hebben een rol gespeeld bij je keuze voor Farmacie? (er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 

 Farmacie sluit aan bij mijn belangstelling 

 Farmacie biedt goede beroepsperspectieven 

 Het lijkt mij een leuke opleiding 

 De opleiding is mij aangeraden door een familielid en/of kennis 

 Een familielid volgde/volgt deze opleiding 

 Mijn beste vriend(in) volgt deze opleiding 

 Anders, namelijk 

 

13. Hoe kijken je ouders/verzorgers aan tegen je studiekeuze? (Klik het best passende 
antwoord aan) 
 

 volledig mee oneens mee oneens neutraal mee eens volledig mee eens 

Mijn ouders/verzorgers 

stimuleren mij om te 

gaan studeren 

     

Mijn ouders/verzorgers 

helpen mij bij het 

maken van mijn 

studiekeuze 

     

Het maakt mijn 

ouders/verzorgers niet 

veel uit wat ik ga 

studeren 

     

Mijn ouders/verzorgers 

verwachten dat ik de 

bacheloropleiding in 3 

jaar afmaak 

     

 

14. Wat is de hoogste afgeronde vervolgopleiding van de mensen in jouw directe omgeving? 
Opleiding (te vergelijken met): 
 

 Universiteit HBO MBO Geen vervolgopleiding Weet ik niet 

Vader      

Moeder      

Oudere broer(s)/ 

Zus(sen) 
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Studiegewoontes 

 
15. Heb je in de afgelopen 2 jaar naast school nog activiteiten uitgevoerd waar je meer dan 3 
uur per week mee bezig was? (er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Nee 

 Muziek beoefening 

 Sporten in competitieverband 

 Vrijwilligerswerk in de zorg/hulpverlening 

 Ander bestuurs- en of vrijwilligerswerk 

 Betaalde bijbaan in bijvoorbeeld winkel of horeca 

 Anders, namelijk 

 

16. Wat is je eigen ervaring met het leren op de middelbare school? (Klik het best passende 
antwoord aan) 
 

 geheel mee oneens mee oneens neutraal mee eens volledig mee eens 
Het leren gaat mij 
makkelijk af 

     

Ik kan mijn leren goed 
plannen 

     

Ik kan goed hoofd en 
bijzaken onderscheiden 

     

Ik kan mij meestal goed 
concentreren op mijn 
huiswerk 

     

Ik besteed veel 
aandacht aan mijn 
huiswerk 

     

 
17. Hoe belangrijk zijn voor jou de motieven om naar school te gaan en te studeren? (Klik het 
best passende antwoord aan) 
 

 Volledig mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Volledig mee eens 
Ik studeer omdat het 
moet van mijn 
ouders/verzorgers 

     

Ik studeer omdat ik het 
leuk vind 

     

Ik studeer omdat mijn 
klasgenoten dat ook 
doen 

     

Ik studeer omdat ik er 
veel plezier in heb 

     

Ik studeer omdat ik het 
fijn vind dat anderen 
mij slim vinden 

     

Ik studeer omdat dat 
van mij verwacht wordt 

     

Ik studeer omdat ik 
nieuwe dingen wil 
leren 

     

Ik studeer omdat het 
voor mij een grote 
betekenis heeft 

     

Ik studeer omdat ik mij 
anders zou schamen 

     

Ik studeer omdat      
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anderen dat van mij 
verwachten 
Ik studeer omdat ik 
verwacht dat anderen 
mij een goede student 
vinden 

     

Ik studeer omdat dat 
een belangrijk doel in 
het leven is 

     

Ik studeer omdat ik mij 
schuldig zou voelen 
als ik dat niet zou doen 

     

Ik studeer omdat ik er 
erg in geïnteresseerd 
ben 

     

Ik studeer omdat het 
een spannende 
bezigheid is 

     

 
18. In hoeverre zijn de volgende uitspraken op jou van toepassing? (Klik het best passende 
antwoord aan) 
 

 volledig mee oneens mee oneens neutraal mee eens volledig mee eens 
Ik denk dat je de 
indeling van elke dag 
van tevoren moet 
plannen 

     

Ik doe dingen op een 
impulsieve manier 

     

Als ik iets wil bereiken, 
stel ik mijzelf doelen 
en denk na over hoe ik 
die doelen wil bereiken 

     

Het afmaken van 
huiswerk is 
belangrijker dan het ’s 
avonds uitgaan 

     

Het maakt niet zoveel 
uit wat ik doe, want 
‘whatever will be will 
be’ 

     

Ik probeer zoveel 
mogelijk te leven van 
dag tot dag 

     

Ik word zenuwachtig 
als ik te laat dreig te 
komen voor afspraken 

     

Ik kom mijn 
verplichtingen meestal 
op tijd na 

     

Ik kan beslissingen in 
een oogwenk nemen 

     

Ik weeg voor en 
nadelen tegen elkaar 
af voor ik een 
beslissing neem 

     

Het nemen van risico’s 
houdt het leven 
spannend 

     

Mijn levensloop wordt      
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bepaald door krachten, 
die ik niet kan 
beïnvloeden 
Het heeft geen zin om 
over de toekomst te 
piekeren, want je kunt 
er toch niks aan doen 

     

Door regelmatig te 
werken zorg ik ervoor 
dat mijn (huis)werk op 
tijd af is 

     

Ik maak vaak to do 
lijstjes 

     

Ik volg meestal eerder 
mijn hart dan mijn 
hoofd 

     

Ik kan verleidingen 
weerstaan als 
(huis)werk eerst 
gedaan moet worden 

     

Als het mij verder kan 
helpen, werk ik ook 
regelmatig aan 
moeilijke, 
oninteressante klussen 

     

Ik denk na over de 
dingen die ik in mijn 
leven gemist heb 

     

 

Toekomstverwachtingen 
Matching Farmacie 2012 
19. Waar ben je van plan te gaan wonen als je in Utrecht gaat studeren? 
 

 Thuis, bij mijn ouders/verzorgers 

 Op kamers, liefst in de stad Utrecht 

 Op kamers buiten Utrecht 

 Anders, namelijk 

 
20. Van welke verenigingen wil je lid worden als je in Utrecht studeert? (er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 

 De studievereniging van Farmacie, UP 

 Een gezelligheidsvereniging 

 Een sportvereniging 

 Een muziekvereniging, koor of orkest 

 Anders, namelijk 

 
21. Beschrijf hier kort (maximaal 150 woorden) wat je verwacht van de studie Farmacie 
(vakken, onderwijs, tijdsbesteding, medestudenten, docenten, patiënten, etc.) 
 

Toekomstverwachtingen 
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Afronding van de enquête.. 
 
22. Heb je alle vragen ingevuld en ben je tevreden over je antwoorden? NB. Je hebt nu nog de 
mogelijkheid om je antwoorden aan te passen door terug te gaan naar de desbetreffende vraag 
 

 Ja, ik rond hiermee de enquête af 

 
Bedankt voor het invullen van de enquête, je hebt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
vaststellen van je Studie Start Profiel. 
 
Tot ziens op een van de Matchingsdagen! 
 

 


