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Toekomstige studenten krijgen voor aanvang van de studie een studiekeuzecheck 

(SKC): dat zorgt voor een bewuste studiekeuze, voorkomt uitval en leidt vanaf het 

eerste moment tot binding met de opleiding. 

 

De SKC is het slotstuk van de fase waarin de student zich oriënteert op zijn/haar 

toekomstige studie, bijvoorbeeld door open dagen te bezoeken en mee te doen aan 

meeloopdagen of proefstuderen. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten meldt de 

student zich voor een of meerdere opleidingen aan en doet hij/zij mee aan de SKC van die 

opleiding(en).   

 

Waarom de studiekeuzecheck? 

De doelstelling van de studiekeuzecheck is voor alle universiteiten gelijk: de juiste student 

op de juiste plek krijgen. Zo begint de student met de juiste verwachtingen aan een 

opleiding die past bij zijn/haar interesses en competenties. Ook willen universiteiten dat 

studenten door de SKC alvast kennismaken met docenten van de opleiding en met 

medestudenten. Universiteiten verwachten dat door de SKC de studie-uitval afneemt en de 

binding met de opleiding toeneemt. De eerste onderzoeksresultaten wijzen daar ook op.  

 

De studiekeuzecheck is maatwerk  

  
   

Vragenlijst Toets Onderwijservaring Gesprek 

 

Elke universiteit biedt toekomstige studenten de mogelijkheid aan om een 

studiekeuzecheck te doen. De manier waarop universiteiten deze SKC organiseren, verschilt 

per instelling en soms ook per faculteit en opleiding. Voor bijvoorbeeld een opleiding 

natuur- en sterrenkunde hebben de toekomstige studenten vaak al een heel bewuste keuze 

gemaakt. Voor een opleiding als rechtsgeleerdheid geldt dat niet alle studenten al zeker 

weten dat dit voor hen de beste keuze is. De SKC zal dan verschillend ingevuld worden, 

afgestemd op de opleiding en de toekomstige studenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatwerk bij de studiekeuzecheck is belangrijk voor student en opleiding:  
.. Studenten • Beter beeld van studie • Advies op maat • Minder kans op uitval • Meer 
binding 
.. Universiteiten • Gemotiveerde studenten • Ambitieuze studiecultuur 
.. Nederland • Studenten zijn beter op hun plek binnen opleiding en instelling • 

Studiesucces vergroot • Minder maatschappelijke kosten door lagere studie-uitval 
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De uitkomst van de SKC is vrijblijvende informatie/een advies aan de student, waarop 

hij/zij reflecteert. De reflectie kan leiden tot verschillende uitkomsten: beginnen met de 

opleiding en dat wellicht bewuster doen, extra bijles volgen of uiteindelijk toch afzien van 

de eerder gemaakte keuze en zich verder oriënteren. 

 

Studiekeuzecheck in de praktijk 

Webklassen – Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG): medische 

wetenschappen en wis- en 

natuurkunde.  

  +  

Onderdeel van de SKC bij deze opleidingen is het volgen 

van een webklas. In een webklas maak je kennis met een 

wetenschappelijke studie in ongeveer 10 (studielast)uren. 

Dit doe je door teksten te lezen, opdrachten te maken en 

met andere deelnemers en de webklasdocent te 

discussiëren. De cursus duurt vier weken.  

Studiekeuzecheckdag – 

Technische Universiteit 

Eindhoven (TU/e): alle 

opleidingen 

+  +  

De SKC bestaat sinds 2015 uit vier onderdelen:  

1) vragenlijst; 

2) feedbackrapport met adviezen;  

en een Studiekeuzecheckdag met: 

3) een representatieve onderwijservaring; 

4) een individueel studiekeuzegesprek.  

Speeddate – Universiteit 

Leiden (LEI): alle opleidingen 

van de faculteit 

Geesteswetenschappen 

+  

Naar aanleiding van het invullen van een vragenlijst 

worden studenten met een negatief advies uitgenodigd 

voor een speeddate met de studiecoördinator van de 

opleiding. Voor andere studenten is dit een optionele 

activiteit.  

Matchingsweek – Universiteit 

van Amsterdam (UvA): alle 

opleidingen  

 +  

De toekomstig student neemt een aantal dagen deel aan 

onderwijs bij de gekozen bacheloropleiding. Aan de hand 

van deze colleges gaat de student zelf studeren. De week 

wordt afgesloten met een toets en op basis daarvan 

ontvangt de student een persoonlijk advies.  

 
De toekomst van de studiekeuzecheck 
De vorm en inhoud van de SKC blijven continu in beweging, zodat deze meegaat met de 
tijd en ontwikkelingen binnen de opleiding. Op deze manier blijft de SKC voldoen aan de 

ambitie om de juiste student op de juiste plek te krijgen.  


