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Drie ambities 

• Kwaliteit: bv. kleinschalig intensief 

• Elk talent een kans 

• Responsieve instellingen 

 



Motivatie 
Percentage studenten dat streeft naar hoogst mogelijke cijfers 

Brennan, Patel & Tang, 2009 

Vergelijk ook Allen, Coenen & van der Velden, 2007 
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Sectorakkoord VO 

• Maatschappelijke ontwikkelingen 

– Individualisering 

– Digitalisering 

– Globalisering 

– Ontgroening en vergrijzing 

 

 



Land met meest Engelsprekenden: China 



Aantal Facebook gebruikers: 

derde land van de wereld 



Voor hun 38e 14 banen 



Onderwijs bereidt voor op technieken  

die er nog niet zijn 



Kennis selecteren 

Interdisciplinariteit 



Sectorakkoord VO 

• Vervolgoriëntatie - Overstap vervolgonderwijs 

• Flexibel; Gepersonaliseerd; ICT 

• Andere inhouden 

• Uitdaging; (top)talenten 

• Samenwerking in de keten 

 

 



Strategische agenda  
 

• Flexibiliteit; maatwerk 

• Toptalenten 

• Andere inhouden 

• Afschaffing loting; selectie 

• Differentiatie tussen 
instellingen 

• Vo mede verantwoordelijk 
voor ho studiesucces 

 

 

 

Flexibel; Gepersonaliseerd 

Uitdaging; (top)talenten 

Andere inhouden 

Vervolgoriëntatie 

Overstap vervolgonderwijs 

Samenwerking in de keten 



Wat weten we over het voorspellen 
van studiesucces? 

Bij inschrijving 

• eindexamencijfers 

• moment van aanmelden 

• geslacht 

 

In eerste jaar 

• behaalde studiepunten in blok 1 



Waarom matching? 

• Studiesucces verhogen 
 

• Op zoek naar studenten die beste uit zichzelf 
willen halen 

 

• Binding met de opleiding en medestudenten 

 



Fase 1  
Oriënteren 

Fase 2 
Inschrijven 

Fase 3  
Matching 

    
Wat is matching? 

Fase 4 
Bevestigen 

Fase 5 
Tutoraat 

 

• een geïntegreerd traject van oriëntatie tot BSA 

 
  

 

 



Fase 1  
Oriënteren 

Fase 2 
Inschrijven 

Fase 3  
Matching 

  Fase 3: matching 

Fase 4 
Bevestigen 

Fase 5 
Tutoraat 

• online vragenlijst 

 

• representatief studeren thuis en op de 
universiteit 

 

• feedback van een docent op ervaringen en 
studieprestaties 

 

• deelname verplicht 

• geen selectie/bindend advies 



Uitval uit 1e jaar 

16 november 2015 
Resultaten monitor matching najaar 2014 



Voorspellers verfijnd 

Minder kans om vervroegd uit te vallen: 

• eindexamencijfer wiskunde  

• nieuw  

– eindexamencijfer Engels 

– oriëntatieactiviteiten: meeloopdag, spreken 
met student of studieadviseur 

 

Meer kans om uit te vallen: 

• inschrijvingen voor meer dan één opleiding 

 



Studiesucces verhogen 
Aansluiting verbeteren 

• Studeren voor de poort 

• Keuze al in december 

• Matching als sluitstuk van LOB 

 



Studiesucces verhogen 
Aansluiting verbeteren 

 

• Selectie i.p.v. loting 

 

 

• Brugjaar 

 



• Samenwerking regionaal 

– Doorlopende leerlijnen bv honours 

– Student op de juiste plek 

– Studiesucces 

• Uitwisseling docenten; PLG 

• Instrumenten in voorbereiding aansluiting 

– Plusdocument naast diploma cijferlijst 

– LOB 

– Gegevensoverdracht 

– Overleg met HO/WO over hoe zij inspelen op 
differentiatie tussen leerlingen 

– Studiekeuzecheck 

– Decentrale selectie 

 

Strategische agenda  


