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Studiekeuzecheck 

Korte geschiedenis project + stand van zaken 

Wie ben ik? 

Inkadering in Leids 8-stappen plan 

De vragenlijst 

Het vervolgtraject  

Ervaring studenten 
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Het project - Geschiedenis 

Van onderzoek naar rendement naar matching 
 
• Pilotfase tussen 2011-2013 
• 42 deelnemende studies 
• 7 faculteiten 
• (ook) deelname loting + numerus fixus studies 
• Nu: 3000 aanmelders, 81% respons 
• Verwachting: 7500 aanmelders 

 
Resultaat 
• Uniforme vragenlijst 
• Terugrapportage op basis van wat de opleiding belangrijk vind 
• Co-creatie van > 33.000 woorden 
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Dustin Schaap 
Economisch Psycholoog  
 
Project ontwikkelaar @ Leiden University 
 
- Stapelaar 
- Stichting Honours Community 



Dustin Schaap 
Economisch Psycholoog  
 
Project ontwikkelaar @ Leiden University 
 
- Stapelaar 

- Begonnen op VWO, gestopt 
- MBO afgerond 
- HBO propedeuse 
- WO bachelor (nominaal) + honours 
- WO master (nominaal) + honours 

 



wat we NIET doen 
 

1) selecteren of afwijzen van studenten  

 

2) pretenderen dat we studiesucces  

kunnen voorspellen 

 

3) extra werk creëren voor opleiding  

en studieadviseurs 
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Voordat ik begin: 

‘Type 1’ vs. ‘Type 2’ fout: Welk percentage 
wil je als instelling het laagst hebben?  

 

1. Onterecht ‘goede’ aanmelders een ‘negatief ’ 
advies geven? 

2. Onterecht ‘slechte aanmelders’ een 
‘positief ’ advies geven? 
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Doelen 

1) Matching 

Verbinding van aanmelder met de opleiding 

(outreach en verwachtingmanagement) 

 

2) Studiebegeleiding 

Vroegtijdige onderkenning aandachtspunten 

Mogelijkheid tot interventie 

 

3) Onderzoek 

Onderzoek naar predictieve waarde vroege kenmerken en 
ontwikkeling student-populatie (longitudinaal onderzoek). 

9 



10 



De procedure – 8 stappen plan 
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De procedure – 8 stappen plan 
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De procedure – 8 stappen plan 
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Vanaf 1 maart 2014 
Geen studiekiezers, maar aanmelders 
 
Hoe match ik met… 
- De verwachting van andere studenten? 
- De verwachting van de opleiding? 

 
Doel 
Aanzetten tot zelfreflectie 
Eventueel een gesprek met studieadviseur 



De procedure – 8 stappen plan 

14 

Vanaf 1 maart 2014 
Voor zowel aanmelders en studenten 
 
Hoe matched de student met… 
- De inhoud van de opleiding? 
- Onze ervaring met succesvolle studenten? 

 
Doel 
Proactief aan de slag met toekomstige studenten 
Realistisch beeld schetsen voor de aanmelder 
Student helpen de studie succesvol af te ronden 

+ 



De procedure – 8 stappen plan 

Vanaf 1 september 2015 
Onderzoek naar vragenlijst + BSA 
 
Zijn er aspecten die studiesucces kunnen 
voorspellen? Zitten hier verschillen tussen 
opleidingen? 

 
Doel 
Risicovolle studenten op tijd hulp bieden 
Studierendement vergroten 
Gefundeerde uitspraken kunnen doen 



Vanaf oktober 2013 

Kandidaat schrijft zich in via StudieLink  

 

Vanaf 3 maart 2014 

Aanmelder krijgt  binnen een week een persoonlijke uitnodiging op mailadres.  

Aanmelder vult gepersonaliseerde vragenlijst in. 

• Binnen 5 dagen automatische dankmail aan aanmelder met terugkoppeling 
kernresultaten. 

• Email naar studieadviseur(s) opleiding 

• Studieadviseur krijgt toegang tot individueel raadpleegbare database 
(dashboard) met een overzicht van aandachtspunten. 
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De procedure – Samengevat 
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Vragenlijst – Basis 

Laagdrempelig 

Verregaande personalisering en heldere instructies zodat het 
aantrekkelijk is om in te vullen. 

 

Inhoud 

Breed scala bekende risico-, en succesfactoren (SURF Startmonitor). 

Dit jaar gekozen voor een uniforme vragenlijst. 

 

Resultaat 

Vragenlijst werkt als interventie, dus niet puur als meting. Optimale 
signalering van aandachtspunten zonder veel aannames. 
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Vragenlijst – Samenstelling 
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Vragenlijst – Format 
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Vragenlijst – Format 
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Vragenlijst – Format 
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Vragenlijst – Format 
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Terugrapportage 

• 42 unieke terugrapportages 

• Matching met opleiding 

• Matching met mede-aanmelders 

 

> 300 criteria scores (check door projectteam) 

Vergelijking middels lopend gemiddelde 

 

Binnen 24 uur 80% respons 
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Na terugrapportage 

Ja? 

Dan zien we je graag bij de start van je studie! 

 

Nee of twijfel? 

Herorienterende activiteiten tot juni 

Gesprek met studieadviseur 

Gesprek met schooldecaan 
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Ervaring 

9/10 is positief, anders: Erg lang, te vroeg? 

 

Reflectie:  

“Het is fijn, omdat je een heel goed zelf beeld krijgt. Je 
stelt jezelf vragen als: Kan ik dit aan? Heb ik genoeg 
motivatie? 

 

“The questions were very interesting and sometimes got 
me thinking about things I never thought about before. 
It was a good self-evaluation test” 
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Bevestiging 

“Ik vond het fijn om de vragenlijst in te vullen 
omdat ik zo een beter beeld heb gekregen van 
wat er precies van me wordt gevraagd als ik 
International Studies ga studeren.” 

 

Twijfel 

“Sommige vragen lieten me denken dat ik echt 
voor de goede studie gekozen heb en sommige 
vragen maakte me juist aan het twijfelen.” 
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Stelling 

 

 

‘SKC heeft alleen zin als je de aspirant 
studenten naar de opleiding haalt’ 
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Stelling 

 

‘Je kunt beter onterecht ‘slechte’ aanmelders 
een ‘positief ’ advies geven. Het is het 
belangrijkste om mensen enthousiast te 
houden, en ze het vertrouwen in zichzelf te 
laten behouden’ 
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Stelling 

 

 

‘SKC zou direct bij aanmelding moeten 
plaatsvinden’ 

36 


