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Onderwerpen: 

�Tutoring/academic advising aan de UC’s

�3 modellen – overeenkomsten en verschillen

�Alleen iets voor UC’s? Relevantie en 

overdraagbaarheid.

�“Over to you”



Tutoring/academic advising aan de UC’s

Studenten ontwerpen in belangrijke mate hun eigen curriculum; grote 

keuzevrijheid in cursussen en minimale beperkingen door programma eisen.

Doel: optimale afstemming op interesses en capaciteiten en leren kiezen.

Reflectie is gecompliceerd:

Ken u zelve – interesses, vaardigheden, capaciteiten, toekomstdromen

Ken uw context – het college curriculum, graduate programma’s, 

toekomstperspectief

Studiebegeleiding is daarom: 

Gelegenheid creëren en middelen aanreiken om zo goed mogelijk keuzes te 

maken resulterend in optimaal studie succes.



3 modellen – overeenkomsten en verschillen

UCM/UCR/UCU: Tutors / Academic Advisors zijn ervaren docenten met gedetailleerde kennis 

van de organisatie van het curriculum. 

UCM: Academic Advisors zijn academische experts in de curriculum focus van hun advisees. 

UCR/UCU: Tutoren adviseren tutees in het kader van Liberal Arts & Sciences en verwijzen 

tutees waar nodig naar experts. 

UCM : Academic advisors, gemiddeld 1:12, en een ‘study advisor’, Master Orientation Tool; 

Milestones workshops.

UCR: 575 studenten, 25 tutoren, 1:17 of 1:34 (5FTE), student advisor, Capstone LAS reflectie.

UCU: 755 studenten, 20 tutoren,  1:33 of 1:44 of 1:55 (6.85 FTE) meeste tutoren doceren in 

hun eigen discipline, enkelen hebben coördinerende onderwijs taken (“fellows”), Capstone: 15 

EC Research Project in een disciplines naar keuze binnen de major. 



3 modellen – overeenkomsten en verschillen

UCM/UCR/UCU Contact momenten:  Start, halverwege tijdens 

cursus registratie en eind van semester zijn momenten voor contact, 

daarnaast op afspraak.

UCM/UCR/UCU: 

Persoonlijk contact, gericht op reflectie en planning

Speciale aandacht voor eerstejaars (“first year experience”)

En oriëntatie op de volgende fase: Master’s programma’s

Verwijzing waar nodig



Alleen iets voor UC’s?

�Eerste jaar – vergt van elke student aanpassing.

�Zorgvuldige planning van studie – draagt voor elke student bij aan studiesucces.

�Reflectie op studie en carrière – dragen voor elke student bij aan studiesucces.

�Persoonlijk contact – bindt student aan opleiding en verlaagt studie uitval.

Is het model van studiebegeleiding aan de UC’s

overdraagbaar naar reguliere programma’s?



Relevantie en overdraagbaarheid

één-op-één

workshops / 

lezingen /  

inpasbaar in 

curriculum

student-to-

student 

Persoonlijk contact √ X X

Reflectie/leren kiezen √ √ √

Life after… √ √ √

Speciale aandacht voor eerstejaars √ √ √

Gelegenheid creëren en middelen 

aanreiken om zo goed mogelijk 

keuzes te maken resulterend in 

optimaal studiesucces



Over to you

Bespreek:

1. Is reflectie op studie en toekomst alleen mogelijk in een kleinschalige 

opzet? Of zijn deze doelstellingen van studiebegeleiding aan de UC’s 

overdraagbaar naar de context van uw opleiding?

2. Hoe draagt studiebegeleiding in uw opleiding nu al bij aan reflectie en 

planning –

wat zijn uw good practices?!)



“Research consistently indicates that academic advising can play a role in students’ 

decisions to persist and in their chances of graduating.”

E.T. Pascarella and P.T. Terenzini (2005), How College Affacts Students, Jossey-Bass

“For both four-year and two-year students, talking to an academic advisor in college 

either ‘sometimes’ or ‘often’ significantly improved their chances to persist. This 

relationship held true across all SES levels and prior achievement as well as for 

students in two- and four-year institutions.”

http://www.centerforpubliceducation.org/, 2013

“Institutions that provide adequate personal and programmatic support through 

orientation, advising, and careful attention to introductory course experiences 

realize lower dropout rates.”

R.S. Levitz, L. Noel, B.J. Richter (1999). Strategic Moves for Retention Success, New Directions for 

Higher Education, 1999/108


