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SAMENVATTING 

 

De Open Universiteit kent een naar verhouding grote uitval van studenten, vooral gedurende het eerste jaar. 

Om studenten – gemiddelde leeftijd ongeveer 35 jaar - aan een wetenschappelijke opleiding te laten wennen, 

bestaat er al geruime tijd een startpakket. Dit stelt studenten in staat zich een beeld te vormen over de inhoud 

en het niveau van de gekozen opleiding, voordat zij aan het eigenlijke curriculum beginnen. Studenten die na 

het startpakket doorstuderen, kunnen het startpakket in de opleiding inbrengen. Studenten die besluiten om 

niet verder te gaan, kunnen terugkijken op een brede inleiding op belangrijke facetten van ondernemen en 

managen. 

Studenten die een studie aan de Open Universiteit overwegen, hebben in de meeste gevallen al een 

studierichting gekozen. De keuze van een studie sluit meestal nauw aan bij de beroepspraktijk of de interesse 

van toekomstige studenten aan. Studenten zijn veel onzekerder over de vraag of ze de discipline kunnen 

opbrengen om een studie aan de Open Universiteit te volgen en of ze zich de studieaanpak eigen kunnen 

maken. De ervaring is dat studenten veelvuldig geconfronteerd worden met dips in hun motivatie maar dat het 

ook weer vrij gemakkelijk is om ze daaroverheen te helpen. Om deze reden kent de Faculteit 

managementwetenschappen een bachelormentoraat, waarvan het studiekeuzegesprek een onderdeel vormt.  

In april 2010  heeft de Faculteit managementwetenschappen in het kader van het Studiekeuzegesprekken-

project voor alle potentiële bachelorstudenten die hun opleiding starten met het startpakket, 

studiekeuzegesprekken ingevoerd. Deelname aan de gesprekken is voor kandidaten (vooralsnog) vrijwillig en 

vrijblijvend.  

De reacties van deelnemende studenten zijn positief. Ze geven bijna unaniem aan dat het gesprek nuttig voor 

hun was. Een flinke meerderheid geeft aan dat ze een beter beeld hebben gekregen van de succes- en 

faalfactoren van een deeltijdstudie op afstand, en dat ze zich ook bewuster zijn geworden van hun persoonlijke 

kansen op succes. Ze geven in meerderheid aan hun studiegedrag aan te gaan passen, maar niet hun 

studieomstandigheden. 

De resultaten van de groep die studiekeuzegesprekken hebben aangeboden gekregen zijn vergeleken met een 

controlegroep: de groep die precies 1 jaar eerder inschreef, voordat er studiekeuzegesprekken waren. Uit de 

vergelijking met de controlegroep blijkt dat 53% meer studenten actief met de cursus zijn begonnen. Uit eerder 

onderzoek was al bekend dat het feitelijk beginnen met studeren de grootste drempel voor nieuwe studenten 

is. Op basis hiervan kunnen we een cursusrendement na 14 maanden voorspellen van boven de 30% die door 

de faculteit als doel was gesteld. 

Voorafgaand aan het gesprek wordt aan de hand van een korte vragenlijst een risicoprofiel opgesteld. De 

risicoprofielen zijn een goed hulpmiddel bij het doorvragen en gericht adviseren tijdens de gesprekken. 

Doordat er uiteindelijk te weinig studenten overbleven, en in die kleine groep geen overtuigende correlaties 

aangetoond konden worden, is het te vroeg om op basis van risicoprofielen studenten een negatief advies te 

geven of te discrimineren tussen studenten voor de mate waarin ze extra advies en/of begeleiding aangeboden 

krijgen. 
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DEEL 1: CONTEXT BESCHRIJVING  

 

Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidingscontext waarin de studiekeuzegesprekken worden 

gehouden. 

Dit hoofdstuk van de praktijkbeschrijving beoogt inzicht te geven in de context waarbinnen de pilot 

Studiekeuzegesprekken bij de OU plaatsvindt. Het gaat hier om alle (niet-beïnvloedbare) contextvariabelen.  

De situatie van de OU is afwijkend van andere universiteiten. De enige instroomeis die voor 

bacheloropleidingen wordt gesteld is een leeftijd van 18 jaar of ouder. Het curriculum van de bacheloropleiding 

Bedrijfskunde kent een grote keuzevrijheid. Kandidaten die met de opleiding willen beginnen wordt sterk 

aanbevolen te starten met het startpakket. De overgrote meerderheid volgt dit advies op. Vervolgens mag men 

naar eigen inzicht cursussen kiezen en deze in eigen tempo afronden. De propedeuse mag men aanvragen 

zodra men een combinatie van 39 vakinhoudelijke studiepunten en 13 studiepunten op het gebied van 

academische vaardigheden heeft behaald. 

Bij de Bacheloropleidingen van de Open Universiteit is het onduidelijk wanneer iemand zich echt committeert 

om de opleiding te volgen. Iedereen mag een cursus uit een bacheloropleiding kopen, volgen en afronden, 

zonder zich eerst voor de opleiding in te schrijven. De studiekeuzegesprekken vinden plaats met 

ingeschrevenen voor het startpakket. Het startpakket is bedoeld om kandidaten te laten ervaren of het 

inhoudelijk gebied van bedrijfskunde (zoals de opleiding dit vormgeeft) aan hun verwachtingen voldoet, en of 

ze de intellectuele/cognitieve capaciteiten hebben om een studie op wo-niveau te volgen. Dit lijkt op een 

studiekeuze-arrangement, echter, het startpakket is tevens de eerste cursus van de opleiding, en staat ook als 

zodanig in het onderwijs- en examenreglement. De student betaalt het wettelijk collegegeld voor de cursus - bij 

de OU wordt het collegegeld per cursus betaald, en niet per inschrijvingsjaar. Kandidaten worden ca 2 weken 

na inschrijving uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek. De gesprekken vinden dus na de poort plaats. Echter, 

studenten die door het gesprek echt terug zouden schrikken voor de studie kunnen hun inschrijving nog 

ongedaan maken, In de beschreven pilot heeft geen van de studenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
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Instelling  

Soort instelling Open Universiteit, faculteit Managementwetenschappen 

WO 

Soort opleiding Bachelor of science Bedrijfskunde 

Locatie Landelijk opererende universiteit. Centrale locatie is Heerlen. 

Verder zijn er op 16 locaties in Nederland studiecentra:  

Groningen, Leeuwarden, Emmen, Zwolle, Enschede, Nijmegen, Utrecht, Almere, Amsterdam, Alkmaar, Den 

Haag, Rotterdam, Breda, Vlissingen, Eindhoven, Parkstad Limburg – Heerlen. 

In België  zijn er 6 studiecentra:  Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk, Diepenbeek - Hasselt, Leuven. 

Aanmeldingen Kandidaten komen het gehele jaar ‘binnendruppelen’. Het project heeft  betrekking op de kandidaten die zich 

in de maanden april  t/m oktober  inschrijven voor het startpakket.  

Algemene kenmerken van 

de studenten 

binnen deze opleiding 

Studenten in de bacheloropleiding variëren in leeftijd van 18 – ca 70 jaar. Een groot deel volgt onderwijs 

nadat men enkele jaren werkzaam is in een administratieve of (lagere) leidinggevende positie.   

Men combineert de studie meestal met werk en een druk gezins- en sociaal leven.   

Uniek is dat de studie in eigen tempo, plaats en tijd kan plaatsvinden. Dit betekent onder meer dat het 

studiedoel in de tijd ook kan veranderen. Eerst een aantal cursussen, later pas doorgaan voor de 

bachelortitel. De behaalde cursuscertificaten blijven onbeperkt geldig.  

Datum instroom  Kan op elk moment plaatsvinden. 

Gemiddeld 

Propedeuserendement 

Niet relevant en niet bekend: wegens de grote keuzevrijheid in de bachelor Bedrijfskunde wordt de 

propedeuse niet automatisch toegekend – studenten kunnen het zelf aanvragen als ze de benodigde 

combinatie van studiepunten hebben behaald. Lang niet iedereen doet dit. 

Gemiddeld percentage 

uitvallers 
Eenheid van analyse voor dit project is het startpakket. Voordat studiekeuzegesprekken werden ingevoerd 

viel ca 85% van de instromers in het startpakket uit. 

Beginnende studenten wordt aanbevolen de studie te beginnen met het startpakket, en men volgt dit advies 

meestal op. Uitzonderingen zijn studenten die hun ‘studieloopbaan’ als cursist beginnen, met bijv. een cursus 

boekhouden, en daarna ‘de smaak te pakken krijgen’, of studenten die een vrijstelling voor het startpakket 

krijgen. 

Voor het startpakket is het rendement 15%. Dit betekent dat 85% van de studenten die één cursus bestellen 

niet meer verder gaan. Het op afstand studeren bij de OU is veelal onbekend (men is namelijk van vroeger 

het frontaal onderwijs gewend), het (universitair) niveau van het materiaal valt tegen of  het voor langere tijd 

studeren heeft nog een vaste plaats gekregen in het leven. Dit zijn op zichzelf niet allemaal negatieve 

factoren.  

Wel is het zaak dat men als men eenmaal bezig is met de opleiding en de bachelortitel wil behalen,  dan de 

risicofactoren onderkent en niet alsnog in een later stadium afhaakt. 

Het niet laten afhaken van deze studenten staat centraal in dit project.   

Specifieke risicogroepen Kandidaten met weinig  of lage vooropleiding; 

Kandidaten zonder voldoende gerichte studiemotivatie,  –doelstelling of –planning; 

Kandidaten met ontoereikende studieomstandigheden (geen eigen werkplek, geen vaste studiemomenten, 

etc.); 

Kandidaten die weinig tot geen steun krijgen vanuit hun werk, gezin en/of sociale omgeving; 

Kandidaten met feitelijk (tijdelijk) te weinig tijd voor een studie (drukke baan, veranderende 

gezinssamenstelling, etc.). 
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Bijzonderheden We hebben tot doel om startende bachelorstudenten in beeld te krijgen.  

In het algemeen is niet het probleem dat de kandidaten die kiezen voor de Open Universiteit geen motivatie 

hebben. Integendeel, in het algemeen weet men wat men wil en welke opleiding daarbij hoort. Men past dit 

toe op de eigen behoefte bij werk of toekomstig werk. 

Het zijn veelal de onervarenheid met studeren op afstand en in deeltijd, de omstandigheden (thuis, werk) en 

de lange studietijd die de oorzaak zijn, dat men afhaakt of stopt. Zodoende haalt een lager percentage 

kandidaten de eindstreep. 

 

 



OPEN UNIVERSITEIT STUDIEKEUZEGESPREKKEN MET VOLWASSEN STUDENTEN 

 

8  

 

 

DEEL 2: REDENEERKETEN 

 

Doel: inzicht geven in de vooronderstellingen met betrekking tot de manier waarop de gesprekken zullen leiden 

tot het gewenste resultaat. 

 

1 DIAGNOSE VAN HET PROBLEEM 

 

De bacheloropleidingen van de Open universiteit (OU) zijn per definitie/wet open en vrij toegankelijk voor 

iedereen met een leeftijd van 18 jaar en ouder. Dit betekent in principe dat de instroom een grote diversiteit 

aan typen kandidaten kent. Om kandidaten een inhoudelijk weloverwogen keus voor een studierichting te 

laten maken, biedt de OU kandidaten  startpakketten  aan, die de kandidaat inhoudelijk zeer breed laten 

kennismaken met de inhoud van de opleiding. Tevens filteren deze ’startpakketten  op een minimaal 

benodigde hoeveelheid intelligentie om de opleiding te voltooien.  

 

De faculteit Managementwetenschappen (MW) ervaart het als een probleem dat slechts 15% van deze 

kennismakers het startpakket afrond en verder gaat met de opleiding. 

 

Het hoogste rendement van een startpakket binnen de OU is ca 30%. MW zou tevreden zijn als dit rendement 

bij het startpakket van de opleiding bedrijfskunde benaderd kan worden. 

Dit probleem past in het ruimere probleemgebied van het relatief lage rendement in de wo-bacheloropleiding 

van MW. Want ook al rondt een student het startpakket af en gaat deze student verder met de 

bacheloropleiding, dan nog is de kans dat de opleiding niet wordt afgemaakt relatief hoog. 

In het startpakket wordt de kandidaat als het ware in het diepe gegooid, en als hij kan zwemmen of op een 

andere wijze blijft drijven dan mag hij verder, en anders valt hij af. Bij het oppakken van een studie door 

volwassen mensen met een reeds ingericht vol leven, spelen echter naast cognitieve capaciteiten veel andere 

zaken een rol.  

De OU houdt geregeld enquêtes onder haar studenten
1
, en MW heeft een jaar geleden open (niet-

voorgestructureerde) startgesprekken met kandidaten ingevoerd. Mede hieruit komen de volgende mogelijke 

oorzaken van studie-uitval bij OU-studenten naar voren: 

1 Overschatting van eigen kunnen/intelligentie 

                                                           

1
 Student InZicht, 2006-2008; Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO), Open Universiteit 
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2 Inhoud van de opleiding niet wat men verwachtte 

3 Onvoldoende studievaardigheden 

4 Dips in motivatie en doorzettingsvermogen 

5 Onvoldoende inrichting/structurering persoonlijke omstandigheden 

6 (Onvoorziene) crisis in persoonlijke omstandigheden na aanvang studie 

 

MW wil aan de hand van enkele interventies de volgende doelstellingen (outcomes) bij de kandidaat bereiken: 

— Kandidaten zijn zich bewust van hun (persoonlijke) uitvalrisico’s 

— Beheersbare individuele uitvalrisico’s zijn verlaagd 

— Kandidaat zoekt tijdig hulp als ‘het toch misgaat’ 

 

MW wil aan de hand van dezelfde interventies de volgende doelstellingen (outcomes) bij de opleiding 

bereiken: 

— De uitvalrisico’s zijn bekend en gecategoriseerd 

— Per kandidaat kan een risicoprofiel worden opgesteld 

— De opleiding wil in de toekomst aan de hand van risicoprofielen kunnen beslissen waar ze haar 

beperkte middelen maatschappelijk-efficiënt in kan zetten met betrekking tot de advisering en extra 

begeleiding van startende studenten. 

 

Interventies dienen dus gericht te zijn op inschatting van individuele risico’s, verlaging van individuele risico’s 

en het bewerkstelligen van een sociale binding tussen opleidingsconsulenten en studenten die 

drempelverlagend kan werken bij optredende problemen. 
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2 VISUEEL SCHEMA VAN DE INTERVENTIES, MECHANISMEN EN OUTCOMES 

 

Omdat studeren op afstand bij MW een individuele activiteit is, is gekozen voor individu-gerichte interventies, 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld groepsinterventies zoals kringgesprekken en voorlichtingsbijeenkomsten. 

Uit oogpunt van efficiency ( outcome III) dient een eerste relatief arbeidsextensieve interventie plaats te vinden 

die een eerste inschatting van het individuele risicoprofiel van betrokken kandidaat mogelijk maakt. In het 

arrangement is gekozen voor een relatief korte vragenlijst die de kandidaat intuïtief en zonder het moeten 

opzoeken van feitelijkheden kan beantwoorden binnen 5 minuten. De ervaring leert dat kandidaten bij langere 

vragenlijsten afhaken.  Bij de vragenlijst wordt een digitaal ‘tooltje’ geleverd waarmee de kandidaat zijn dag- en 

weekindeling kan maken, en een planning kan maken van een aan het volgen van de studie aangepaste 

indeling. 

Deze eerste interventie is een eerste aanzet tot bewustwording van de uitvalsrisico’s, en daarmee een eerste 

stap in de verlaging daarvan. Aan de hand van de antwoorden ontstaat bij de opleiding een beeld van het 

individuele risicoprofiel. Aan de hand daarvan kan gericht worden geadviseerd m.b.t. verlaging van de 

geconstateerde risico’s, maar er kan ook een besluit worden genomen over de intensiteit van de vervolg-

interventies. Die intensiteit zou bij hele lage en hele hoge risico’s relatief laag kunnen zijn, waardoor zoveel 

mogelijk kandidaten met een gematigd risico gericht advies en begeleiding krijgen en daardoor succesvol 

kunnen gaan studeren. 

Een tweede en derde interventie vinden plaats binnen het studiekeuzegesprek. In het studiekeuzegesprek 

worden twee typen interventies per risicofactor alternerend toegepast: eerst wordt het ingeschatte risico met 

betrekking tot de desbetreffende risicofactor gefinetuned door het stellen van verdiepingsvragen. Directe 

outcome is dat de opleiding meer weet van het individuele afbreukrisico, en dat de kandidaat zich meer van 

dat risico bewust is. Er ontstaat bij zowel de opleidingsconsulent als de kandidaat een beeld van de 

adviesbehoefte op diverse gebieden, van feitelijke vragen met betrekking tot de opleiding,  tot vragen over hoe 

om te gaan met geconstateerde afbreukrisico’s.  

De derde interventie is per risicofactor (waar relevant) het geven van een concreet en gericht advies. Dit 

gebeurt per risicofactor tijdens het studiekeuzegesprek, volgend op de verdieping in de tweede interventie. De 

directe outcome is dat de kandidaat een persoonlijk advies heeft. De bedoeling is uiteraard dat de kandidaat 

daar wat mee doet, en dat de uiteindelijke outcome is, dat zijn individuele uitvalrisico verlaagd is.  

Door het voeren van een persoonlijk gesprek wordt tevens de drempel verlaagd om bij moeilijkheden contact 

op te nemen met de opleidingsconsulent. Deze moeilijkheden kunnen variëren tussen een dip in de motivatie 

en een ernstige gebeurtenis in de familiesfeer. Het mechanisme hierbij is dat door het gesprek zowel ‘de weg’ 

als ‘het gezicht’ bekend zijn geworden. Beide zaken zijn bij afstandstudenten veel minder vanzelfsprekend 

bekend dan bij contactonderwijs, en gebleken is bij eerdere proeven
2
, dat dit doorslaggevende factoren zijn.    

                                                           

2
 Invoering zgn. Bachelormentoraat bij de bacheloropleiding Bedrijfskunde van de faculteit MW in 2008. 
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Tenslotte is als vierde interventie een gesprek na ca 4 maanden studie voorzien. In dit gesprek wordt 

gecontroleerd
3
 wat de kandidaat met de gegeven adviezen heeft gedaan. (De studentenadministratie geeft 

reeds inzicht in de studievoortgang.)  Eventueel kan impliciet nog aanvullend advies worden gegeven. Feitelijk 

zijn dit de iteraties van interventies twee en drie. Naast de daar genoemde outcomes heeft de opleiding door 

interventie vier een beter inzicht in de (voorspellende) waarde van de individuele risicoprofielen, hetgeen van 

belang is voor de uiteindelijke gewenste outcome III: selectie van kandidaten voor   adviestraject.  

In de onderstaande schema’s zijn de verschillende interventies met bijbehorende mechanismen en outcomes 

in beeld gebracht. Wegens de overzichtelijkheid is gekozen voor zeer korte omschrijvingen. Zie voor 

uitgebreidere beschrijvingen (met name bij de procesbeschrijving van de mechanismen) de teksten in de 

paragrafen 1 en 3.  

De outcomes zijn opgesplitst in outcomes voor/bij de kandidaat/student en outcomes voor/bij de opleiding. 

 

 

 

 

                                                           

3
 Bij de uitvoering is afgeweken van het plan directe controlerende vragen te stellen, wegens het verwachte negatieve effect daarvan op de 

motivatie bij de studenten. Zie ook deel 5: Procesevaluatie. 
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3 BESCHRIJVING VAN DE INTERVENTIES, MECHANISMEN EN OUTCOMES 

 

 

 

Diagnose en 

referenties: 

De OU houdt geregeld enquêtes onder haar studenten, en MW heeft een jaar geleden open (niet-

voorgestructureerde) startgesprekken met alle kandidaten ingevoerd. Mede hieruit komen de volgende 

mogelijke oorzaken naar voren: 

1. Overschatting van eigen kunnen/intelligentie 

2. Inhoud van de opleiding niet wat men verwachtte 

3. Onvoldoende studievaardigheden 

4. Dips in motivatie en doorzettingsvermogen 

5. Onvoldoende inrichting/structurering persoonlijke omstandigheden 

6. (Onvoorziene) crisis in persoonlijke omstandigheden na aanvang studie 

 

MW wil aan de hand van enkele interventies de volgende doelstellingen (outcomes) bij de kandidaat 

bereiken: 

— Kandidaten zijn zich bewust van hun (persoonlijke) uitvalrisico’s 

— Beheersbare individuele uitvalrisico’s zijn verlaagd 

— Kandidaat zoekt tijdig hulp als ‘het toch misgaat’ 

 

MW wil aan de hand van dezelfde interventies de volgende doelstellingen (outcomes) bij de opleiding 

bereiken: 

— De uitvalrisico’s zijn bekend en gecategoriseerd 

— Per kandidaat kan een risicoprofiel worden opgesteld 

— De opleiding kan aan de hand van risicoprofielen beslissen waar ze haar beperkte middelen 

maatschappelijk-efficiënt in kan zetten met betrekking tot de advisering en extra begeleiding 

van startende studenten. 

 

 

Onderstaand worden in tabelvorm de vier interventies in beeld gebracht en beschreven. 

 

 

 

Interventie  Mechanismen: Outcome: 

(S= voor studenten; O= voor de 

opleiding) 
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1) Kandidaat 

vult  een 

korte 

vragenlijst in 

Kandidaten worden geconfronteerd met wat allemaal komt kijken 

bij een studie. Zo moeten ze hun tijd anders gaan indelen om tijd 

vrij te maken voor hun studie, moeten ze hun sociale en fysieke 

omgeving op de studie afstemmen, etc..  

S: Bewust(er) van hun afbreukrisico’s 

Kandidaat geeft informatie op basis waarvan per risicofactor het 

risico in beeld kan worden gebracht. 

O: Informatie/risicoprofiel over/van 

de kandidaat dat straks kan worden 

gebruikt in het gesprek 

 

 

Interventie  Mechanismen: Outcome: 

(S= voor studenten; O= voor de 

opleiding) 

2) Start-

gesprek: 

finetunen van 

individueel 

risicoprofiel 

De kandidaat wordt uitgedaagd (geholpen met) te reflecteren op 

zijn antwoorden op de vragen uit de vragenlijst, en de betekenis 

daarvan voor het te verwachten studiesucces. De kandidaat wordt 

zich door het gesprek meer bewust van zijn omstandigheden, en 

het mogelijk effect daarvan op zijn studie. 

S: Bewust(er) van hun afbreukrisico’s 

O: Verbetering inzicht in risico’s en 

risicoprofielen in algemene zin 

O: Met meer zekerheid vastgesteld 

risicoprofiel van betreffende 

kandidaat  

Door ‘doorvragen’ krijgt de opleidingsconsulent een beeld van de 

impliciete adviesbehoefte van de kandidaat qua kennis van de 

opleiding en qua afbreukrisico’s  

 

S: Concrete vragen over opleiding en 

omgaan met afbreukrisico’s  

O: Inzicht in de adviesbehoefte  van 

desbetreffende kandidaat  

 

 

 

 

Interventie  Mechanismen: Outcome: 

(S= voor studenten; O= voor de 

opleiding) 

3) Start-

gesprek: 

Kandidaat krijgt concrete adviezen (informatieoverdracht) over 

studievaardigheden, inrichting werkplek, studieritme, workshops 

S: Bewust(er) van hun afbreukrisico’s 
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kandidaat 

krijgt advies 

m.b.t. studievaardigheden, etc.. Dit advies wordt besproken met 

de kandidaat, waarbij concrete voorbeelden worden gezocht 

waarmee de kandidaat kan beginnen. Zo wordt de kandidaat 

geholpen de stap van ‘denken’ naar ‘doen’ te maken. 

O: Met meer zekerheid vastgesteld 

risicoprofiel van betreffende 

kandidaat 

Kandidaat gaat nadenken over het advies en er ook concreet ‘wat 

mee doen’. 

 

S:Afname afbreukrisico. 

O: Opleidingsrendement hoger 

Kandidaat maakt persoonlijk kennis met opleidingsconsulent en 

ervaart sociale binding: MW krijgt “een gezicht”. Tevens heeft de 

kandidaat nu persoonlijke contactgegevens om direct contact te 

krijgen met deze nu bekende consulent. De ervaring is dat dit 

drempelverlagend werkt, waardoor kandidaat wanneer nodig zelf 

ook gemakkelijker hulp zal vragen. 

S: Vraagt tijdig hulp 

O: Verbetering kennis en inzicht in 

afbreukrisico’s en risicoprofielen in 

het algemeen 

O: Opleidingsrendement hoger 

 

Interventie  Mechanismen: Outcome: 

(S= voor studenten; O= voor de 

opleiding) 

4) Evaluatie-

gesprek 

voeren 

De kandidaat wordt geconfronteerd met – en wordt zich bewust 

van - de tijd die is verstreken sinds zijn start met de opleiding. Dit 

kan zowel gebeuren indien de kandidaat geen voortgang maakt in 

het startpakket, blijkend uit het niet inleveren van opdrachten, als 

indien tijdens het startgesprek is afgesproken dat de kandidaat 

eerst voorafgaand aan de studie ‘orde op zaken zal stellen’.  

O:Verbetering inzicht in risico’s en 

risicoprofielen in algemene zin bij 

MW. 

S: Bewust(er) van risico’s 

Kandidaat wordt uitgedaagd te reflecteren op de eerder gegeven 

adviezen en zijn wijze/mate van implementatie van die adviezen. 

O:Verbetering inzicht in risico’s en 

risicoprofielen in algemene zin bij 

MW. 

S: Bewust(er) van risico’s 

Het gesprek zal de kandidaat aanzetten tot hernieuwd nadenken 

over de gesprekken, mede gegeven de recente ervaring met de 

studie. (Verwacht wordt dat dit evaluatiegesprek vervolgens 

aanleiding zal zijn alsnog, of op andere manieren, uitvoering aan 

de gegeven adviezen te geven – binnen het tijdskader van dit 

SURF-SKG-project kon hiervan geen effectmeting plaatsvinden.)   

S: Toename studievaardigheden en 

afname afbreukrisico. 

O: Opleidingsrendement hoger 
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DEEL 3: OPERATIONALISERING VAN HET GEKOZEN ARRANGEMENT  

 

Doel: beschrijven van de ontworpen aanpak voor het doen van studiekeuzegesprekken  

 

 

 

1 SCHEMATISCHE WEERGAVE IN TABELVORM 

 

Ten bate van verder vergelijkend onderzoek m.b.t. de diverse projecten is onderstaand schema weergegeven. 

 

M
e

t 
w

ie
 g

e
sp

re
k
?

 

Soort kandidaat Pas ingeschreven voor het startpakket 

Alle kandidaten, alleen risicogroepen, 

anders 

Gesprekken met alle kandidaten 

Maken risicoprofielen op basis  van Relatief korte vragenlijst met vragen betreffende: 

- vooropleiding; 

- studiemotivatie,  –doelstelling en –planning; 

- studieomstandigheden (eigen werkplek, vaste studiemomenten); 

- steun vanuit werk, gezin en/of sociale omgeving; 

- beschikbare tijd voor de studie  cq bereidheid tijd hiervoor vrij te maken.(zie bijlage 2 

voor de vragenlijst) 

 

Initiatief voor gesprek Initiatief komt van de opleiding. Iedere inschrijver wordt uitgenodigd. 

 

W
a

n
n

e
e

r?
 

Voor/na start studie Na de start van de studie, aan begin van startpakket. 

Welke instroom Kandidaten schrijven zich het gehele jaar door individueel in en kunnen dan direct met 

een cursus (in dit geval het startpakket) beginnen. Voor de testperiode zijn de 

kandidaten die zich van april  t/m oktober voor het startpakket inschrijven  relevant.  

Welke maand(en)  Instroom is het hele jaar door mogelijk. Voor de testperiode zijn de maanden april t/m 

oktober relevant. 

Spreiding Gesprekken verspreid over gehele jaar 

Duur Duur van het gesprek is ½ uur In de testfase is uitloop tot 1 uur toegestaan. 

  



OPEN UNIVERSITEIT STUDIEKEUZEGESPREKKEN MET VOLWASSEN STUDENTEN 

 

17  

 

H
o

e
?

 

Vorm Individueel gesprek. Wegens het karakter van het onderwijs (afstandsonderwijs) vinden 

de gesprekken op afstand plaats. De kandidaat kan kiezen tussen telefoon  (alleen 

geluid) of skype (beeld en geluid). 

W
a

a
rt

o
e

?
 

Doel Doelen ten aanzien van  (individuele) kandidaten: 

— Inventarisatie van de afbreukrisico’s van elke startende kandidaat 

—   Kandidaat bewust maken van deze afbreukrisico’s, en adviseren over de 

vermindering hiervan 

— Realiseren van een sociale binding met de opleiding/opleidings-consulenten  

(minder ‘alleen op een zolderkamertje-gevoel’) 

 

Doelen ten aanzien van de opleiding: 

— De uitvalrisico’s zijn bekend en gecategoriseerd 

— Per kandidaat kan een risicoprofiel worden opgesteld 

— De opleiding kan aan de hand van risicoprofielen beslissen waar ze haar beperkte 

middelen maatschappelijk-efficiënt in kan zetten met betrekking tot de advisering 

en extra begeleiding van kandidaten. 

 

W
a

t?
 

Inhoud Aan de hand van de risicoanalyse worden de risico’s doorgesproken en wordt de 

kandidaat geadviseerd hoe deze risico’s te verkleinen. Tevens wordt waar relevant 

geadviseerd m.b.t. vrijstelling. 

 Het risicoprofiel is ingedeeld in 5 factoren: 

1. Voorkennis en opleidingsniveau 

2. Studiedoel en -planning 

3. Studie-omstandigheden 

4. Steun uit omgeving 

5. Afleiders en beschikbare tijd 

 

Wordt gebruik gemaakt van een 

gespreksprotocol? 

 Er is een geautomatiseerd gespreksprotocol ontwikkeld dat de gespreksvoerder aan de 

hand van het risicoprofiel van de individuele kandidaat door het gesprek voert, inclusief 

de bij de risico’s  te bespreken adviezen. 

D
o

o
r 

w
ie

?
 

Gespreksvoerder Opleidingsconsulenten. De opleidingsconsulenten zijn allen tevens docent bij de 

startcursus. Het zijn zeer ervaren docenten op het gebied van afstandsonderwijs  en 

bedrijfskunde. 

Leeftijd Gemiddelde leeftijd gespreksvoerder is ca 50 jaar. 

V
o

o
ra

fg
e

g
a

a
n

 d
o

o
r?

 

Methode van uitnodigen Telefonisch en e-mail. 

Kandidaten worden telefonisch uitgenodigd deel te nemen. Ze krijgen vervolgens de 

vragenlijst per e-mail toegestuurd. Op de vragenlijst kunnen ze momenten aangeven 

waarop ze gebeld of ‘geskyped’ willen worden voor het gesprek. Als de lijst niet binnen 

2 weken wordt teruggestuurd volgt een herinneringstelefoon, of bij 3x geen gehoor een 

e-mail. 

Inbedding in overige voorlichting Voorlichtingswebsite van startpakket en studiegids 

In
 s

a
m

e
n

h
a

n
g

 m
e

t?
 

Voorlichtings-dagen n.v.t. 

Introductieweek n.v.t. 

Breder specifiek voorlichtings-

programma voor kandidaten   

Het startpakket is bedoeld om kandidaten te laten ervaren of het inhoudelijk gebied van 

bedrijfskunde (zoals de opleiding dit vormgeeft) aan hun verwachtingen voldoet, en of 

ze de intellectuele/cognitieve capaciteiten hebben om een studie op wo-niveau te 
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volgen. De startcursus kan daarom in zekere zin ook als een vorm van voorlichting (een 

soort proefstuderen) worden gezien.  

Onderwijs  De opleidingsconsulenten zijn allen tevens docent in de startcursus, waardoor een 

zekere vervlechting met het onderwijs ontstaat. 

Vindt arrangement plaats in relatie 

met selectie? 

Nee, per wet staat de Open Universiteit open voor iedereen boven de 18 jaar. 

G
e

v
o

lg
d

 d
o

o
r?

 

Summerschool / bijscholing Kandidaten die extra inhoudelijke begeleiding nodig hebben (of wensen) wordt 

gewezen op de virtuele klas bij de cursus. 

Voor kandidaten die extra hulp bij het ‘leren studeren’ nodig hebben heeft de OU 

diverse virtuele en face-to-face workshops  

Studieloopbaanbegeleiding De studiekeuzegesprekken vormen het begin van het Bachelormentoraat In het 

Bachelormentoraat wordt elke mogelijke vertraging geregistreerd en wordt actief 

contact opgenomen met desbetreffende kandidaat. Ook wordt contact opgenomen bij 

studiegebeurtenissen die uitvalrisico met zich meebrengen, zoals het vaker zakken voor 

tentamens. Uiteraard kan de kandidaat ook op eigen initiatief contact opnemen met de 

opleidingsconsulenten. 

O
rg

a
n

is
a

ti
e

?
 

Werkproces Zie bijlage 3  

Opleidingsconsulent krijgt wekelijks een lijst met nieuwe kandidaten. Een secretaresse 

belt deze kandidaten op, legt in enkele zinnen de bedoeling van de 

studiekeuzegesprekken uit en kondigt een uitnoding inclusief korte vragenlijst aan die 

de kandidaat per e-mail zal ontvangen. Tevens wordt gevraagd of het e-mailadres nog 

correct/actueel is.  

Als de kandidaat geen bezwaar tegen deelname heeft gemaakt wordt vervolgens  een 

mail met de elektronische vragenlijst toegestuurd 

Zodra het formulier is ingevuld en terugontvangen door desbetreffende consulent 

koppelt hij/zij hier het analysetool en gespreksprotocol aan, en neemt na bestudering 

contact op met de kandidaat. 

Het ingevulde protocol wordt door consulent centraal toegankelijk opgeslagen ter info 

bij vervolggesprekken. 

 

Wie heeft de lead in het proces? Opleidingsconsulent. 

Training In de testfase worden de gesprekken opgenomen en besproken in het projectteam. 

Eventuele nieuwe opleidingsconsulenten/gespreksvoerders krijgen een individuele 

introductie en ze krijgen de gelegenheid gesprekken van diverse gespreksvoerders te 

beluisteren. 

Gespreksvoerders  opleidingsconsulenten) zijn ervaren docenten die reeds goede 

communicatieve en coachende eigenschappen hebben. Als dat niet het geval zou zijn, 

dan zou aparte training in communicatie en coachen nodig zijn. 
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2 TOELICHTING: BESCHRIJVING VAN HET ARRANGEMENT 

 

Hieronder volgt een beschrijving van het gekozen arrangement in aanvulling op de tabel. 

 

MET WIE? 

De Open Universiteit kent voor de wo-bachelor-opleidingen een systeem van open inschrijving. Iedereen boven 

de leeftijd van 18 jaar mag zich inschrijven, ongeacht zijn of haar vooropleiding. Een behoorlijk aantal 

studenten stroomt bijvoorbeeld na een aantal jaren werkervaring door met een mbo-diploma.  

Hierdoor kende de OU reeds langer de behoefte aan een startpakket. Dit is vorm gegeven in een cursus die een 

breed overzicht geeft van het inhoudsgebied van de opleiding. De kandidaat kan aan de hand van deze cursus 

testen of de inhoud van de studie datgene is wat hij ervan verwacht, en of hij het niveau aankan. 

Wat echter ontbreekt in deze setting is aandacht voor het feit dat veel van deze startende studenten al vaak 

geruime tijd van school zijn, en inmiddels een gezin en een drukke baan hebben. Weer gaan studeren zal dus 

een flinke impact op hun leven hebben, en daarvan zijn ze zich vaak maar zeer ten dele bewust. Ook het 

studeren op afstand is iets geheel anders dan het groepsleren (‘in de klas’) dat ze zich van vroeger herinneren. 

Deze beginnende studenten zijn dus vaak onbewust onbekwaam in het studeren op afstand en in deeltijd. Het 

project studiekeuzegesprekken met volwassenen is op deze groep kandidaten met deze problematiek gericht.  

 

WANNEER? 

Zodra men zich inschrijft  voor de startcursus in het startpakket, wordt men uitgenodigd voor een gesprek. De 

faculteit heeft drie opleidingsconsulenten aangesteld die o.a. deze gesprekken voeren. De 

opleidingsconsulenten krijgen wekelijks een signaleringslijst van nieuw-ingeschreven kandidaten. 

Het gesprek dient tevens als verplichte intake voor het bachelormentoraat. Dit is een systeem waarin de 

opleiding automatisch signalen ontvangt bij situaties waarin kandidaten een verhoogde kans hebben om uit te 

vallen. Triggers zijn niet verschijnen op tentamens, regelmatig zakken, niet inschrijven voor vervolgcursussen, 

etc. De opleiding neemt in deze gevallen actief contact op met desbetreffende kandidaat. Het gesprek is geen 

verplichting om deel te mogen nemen aan het startpakket. 

Kandidaten die deel willen nemen aan de gesprekken wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Deze 

lijst wordt ingevuld op een elektronisch formulier, dat naderhand door de opleidingsconsulent aan een 

interactief gespreksprotocol wordt gekoppeld. In dit protocol wordt dat direct een risicoprofiel zichtbaar.  Als 

blijkt dat deze profielen voldoende voorspellende waarde hebben, zal in de toekomst vooral gefocust worden 

op kandidaten met een verhoogd risico in maximaal 2 à 3 factoren. Kandidaten met een laag risico worden wel 
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standaard gemonitord, maar krijgen verder geen speciale coaching. Kandidaten met een hoog risico in meer 

dan 3 factoren wordt geadviseerd eerst ‘een aantal zaken op orde te krijgen’ alvorens met de studie te 

beginnen.  

Kandidaten schrijven zich het gehele jaar door individueel in en kunnen dan direct met een cursus (in dit geval 

het startpakket) beginnen. De opleidingsconsulenten krijgen wekelijks een signaleringslijst van nieuw 

ingeschreven kandidaten. 

De duur van het gesprek is gepland op een half uur. In de praktijk blijkt dit nogal eens uit te lopen naar een uur. 

Vier tot vijf maanden na hun inschrijving wordt opnieuw met de kandidaten contact opgenomen. In een 

gesprek wordt nagegaan of het risicoprofiel veranderd is. Bij kandidaten die ondanks risico’s goede vorderingen 

hebben gemaakt wordt gekeken hoe met de gesignaleerde risico’s is omgegaan, en bij kandidaten die slechte 

vorderingen hebben gemaakt, wordt gekeken wat de oorzaak is, en in hoeverre dit verband houdt met de 

eerder gesignaleerde risico’s. Uiteraard krijgen de kandidaten waar nodig ook hulp en advies. 

 

HOE? 

Wegens het karakter van het onderwijs (afstandsonderwijs) vinden de gesprekken in principe ook op afstand 

plaats, tenzij er aanleiding is tot een face to face gesprek. De kandidaat kan kiezen tussen telefoon  (alleen 

geluid) of Skype (beeld en geluid). 

WAARTOE? 

In paragraaf 2 – Redeneerketen – zijn reeds de doelen van de gesprekken aangegeven. De doelen kunnen 

worden opgesplitst naar doelen ten aanzien van individuele kandidaten, en doelen ten aanzien van de 

opleiding: 

Doelen ten aanzien van  (individuele) kandidaten: 

— Inventarisatie van de afbreukrisico’s van elke startende kandidaat 

— Kandidaat bewust maken van deze afbreukrisico’s, en adviseren over de vermindering hiervan 

— Realiseren van een sociale binding met de opleiding/opleidings-consulenten  (minder ‘alleen op een 

zolderkamertje-gevoel’) 

Doelen ten aanzien van de opleiding: 

— De uitvalrisico’s zijn bekend en gecategoriseerd 

— Per kandidaat kan een risicoprofiel worden opgesteld 

— De opleiding kan aan de hand van risicoprofielen beslissen waar ze haar beperkte middelen 

maatschappelijk-efficiënt in kan zetten met betrekking tot de advisering en extra begeleiding van 

kandidaten 
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WAT? 

Aan de hand van de door de kandidaat ingevulde vragenlijst wordt in het interactieve gespreksprotocol een 

risicoprofiel berekend en getoond aan de gespreksvoerder. Het risicoprofiel is ingedeeld in 5 factoren: 

1. Voorkennis en opleidingsniveau 

2. Studiedoel en -planning 

3. Studieomstandigheden 

4. Steun uit omgeving 

5. Afleiders en beschikbare tijd 

Tevens worden de relevante vragen in het gespreksprotocol aangegeven. Dit betreffen vooral de factoren 

waarvan uit de vragenlijst blijkt dat de kandidaat problemen heeft met elementen uit desbetreffende factoren. 

De gespreksvoerder vult nadere antwoorden van de kandidaat tijdens het gesprek in. In het gespreksprotocol 

worden vervolgens automatisch adviessuggesties gegeven.  

De vragenlijsten, gespreksprotocollen en overige studie-informatie, en bij voorkeur het cv van de kandidaat, 

worden opgeslagen in een elektronisch studentendossier. Dit dossier kunnen de opleidingsconsulenten 

raadplegen bij vervolggesprekken. Het dossier is alleen toegankelijk voor “hulpverleners’, d.w.z. OU-

functionarissen die rechtstreeks advies en hulp geven aan kandidaten. 

 

DOOR WIE? 

De gesprekken worden gevoerd door opleidingsconsulenten. De faculteit heeft drie opleidingsconsulenten 

aangesteld. Het zijn allen zeer ervaren docenten met een brede inhoudelijke kijk op de opleiding, en 

belangstelling voor het begeleiden en coachen van studenten. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 50 jaar. 

 

VOORAFGEGAAN DOOR? 

Kandidaten worden telefonisch uitgenodigd deel te nemen. Ze krijgen vervolgens de vragenlijst per e-mail 

toegestuurd (zie bijlage 2). Op de vragenlijst kunnen ze momenten aangeven dat ze gebeld of ‘geskyped’ willen 

worden voor het gesprek. Als de lijst niet binnen 2 weken wordt teruggestuurd volgt een herinnering.
4
 

Na testfase worden de studiekeuzegesprekken op de voorlichtingswebsite van het startpakket cq de 

startcursus aangekondigd, en in zowel de digitale als de papieren studiegids vermeld. 

 

 

                                                           

4
 Er is overleg gaande om hier nog meer aandacht aan te besteden. Na de projectperiode zal hiermee verder worden geëxperimenteerd. Zie 

ook deel 5 van deze Praktijkbeschrijving. 
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GEVOLGD DOOR? 

Kandidaten die extra inhoudelijke begeleiding nodig hebben (of wensen) worden gewezen op de virtuele klas 

bij de cursus. Na een college blijft de virtuele klas open voor kandidaten die met medekandidaten willen 

napraten. Het fungeert daardoor tevens als ontmoetingsplaats voor het vinden van ‘studiemaatjes’. 

Voor kandidaten die extra hulp bij het ‘leren studeren’ nodig hebben heeft de OU diverse virtuele en face-to-

face workshops. Zo kent de OU momenteel de volgende workshops: 

— Studienet 

— Vind wetenschappelijke informatie 

— Schrijven 

— Studeren met functiebeperking 

— Engels 

— Motivatie 

— Timemanagement 

— Geheugentraining 

— Mindmappen  

— Presenteren  

— Tentamenvrees 

— Tentamen doen 

— Studie en dyslexie 

— Autisme  

— Mindfulness 

— Stressmanagement 

 

Het aanbod van workshops is steeds in beweging en wordt afgestemd op de vraag van studenten. 

Uiteraard hebben de opleidingsconsulenten ook persoonlijke tips en adviezen voor de kandidaten.  

 

WAT KOST DAT? 

Zie bijlage 1 

 

ORGANISATIE? 

Uitgegaan wordt van de huidige organisatie. In de toekomst kan het werkproces worden geautomatiseerd en 

dus arbeidsextensiever worden gemaakt. Nadeel is dat de responsrate zal dalen, en met name de kandidaten 

met een verhoogd risico niet aan de gesprekken deelnemen.  

Een geautomatiseerd proces kan de volgende vorm hebben: Kandidaat die inschrijft voor het startpakket krijgt 

automatisch een welkomstmail met o.a. de link naar het vragenformulier. Zodra het formulier is ingevuld krijgt 

desbetreffende consulent een signaal vanuit het studentdossier en bereidt hij/zij gesprek voor en belt 

kandidaat. Ingevulde vragenlijst, risicoprofiel, gespreksprotocol en gegeven adviezen maken deel uit van het 

studentdossier. 
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Het werkproces in de testfase was als volgt: Elke opleidingsconsulent krijgt wekelijks een lijst met nieuwe 

kandidaten, en stuurt elke kandidaat een mail met de elektronische vragenlijst. Zodra het formulier is ingevuld 

en terugontvangen door desbetreffende consulent koppelt deze consulent hier het analysetool en 

gespreksprotocol aan, en neemt na bestudering contact op met de kandidaat. Het ingevulde protocol wordt 

door consulent centraal toegankelijk opgeslagen ter info bij vervolggesprekken.  

Vier tot vijf maanden na hun inschrijving wordt opnieuw met de kandidaten contact opgenomen. In een 

gesprek wordt nagegaan of het risicoprofiel veranderd is. Bij kandidaten die ondanks risico’s goede vorderingen 

hebben gemaakt wordt gekeken hoe met de gesignaleerde risico’s is omgegaan, en bij kandidaten die slechte 

vorderingen hebben gemaakt, wordt gekeken wat de oorzaak is, en in hoeverre dit verband houdt met de 

eerder gesignaleerde risico’s. Uiteraard krijgen de kandidaten waar nodig ook hulp en advies. 

Al vrij snel werd duidelijk dat met deze benaderingswijze vooral goede kandidaten reageren. De kandidaten 

voor wie het gesprek bedoeld is, worden dus nauwelijks bereikt. Het uitnodigingsproces werd dus als volgt 

aangepast: een secretaresse belt elke kandidaat binnen 2 weken na inschrijving, legt kort het project uit, en 

vraagt of de kandidaat wil deelnemen aan de gesprekken. Zo ja, dan wordt de elektronische vragenlijst 

opgestuurd. Als de kandidaten vervolgens niet meer reageren, wordt na 2 weken een herinnering gegeven, bij 

voorkeur telefonisch, maar als de kandidaat niet goed te bereiken is, per email. Als de kandidaat het 

vragenformulier invult, kan hij aangeven wanneer hij gebeld wil worden voor het gesprek. De consulent neemt 

op het gewenste moment (meestal ’s avonds) contact op, en het gesprek wordt gevoerd. Deze aangepaste 

benaderingswijze heeft effect. Het is echter te vroeg om aan te geven of dit voldoende is. 

 

Zie het werkproces in bijlage 3. 

 

De opleidingsconsulent heeft de lead in het werkproces. Hij wordt daarbij getriggerd door signalen uit het 

geautomatiseerde systeem, en ondersteund door het secretariaat. De opleidingscoördinatoren en 

studieadviseurs voeren één keer per maand overleg. Naast de studiekeuzegesprekken komen daarbij zaken aan 

de orde als bijzondere studentcases, nieuwe regelgeving en tips en trucs in de dagelijkse werkwijze.  Nieuwe 

consulenten krijgen op deze wijze ook training on the job. Tevens zijn er een aantal opnamen van gesprekken 

aanwezig die als voorbeeld en discussiemateriaal kunnen dienen. Alleen ervaren docenten die reeds goede 

communicatieve en coachende eigenschappen hebben komen voor de functie van opleidingsconsulent in 

aanmerking. Als dat niet het geval zou zijn, dan zou aparte training in communicatie en coachen nodig zijn. 

De werkzaamheden van de opleidingsconsulenten worden gecoördineerd door de coördinator-

opleidingsconsulent. De opleidingsconsulenten vallen onder de opleidingsmanager, die lid is van het 

managementteam van de faculteit en direct onder de decaan valt. 
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DEEL 4: RESULTAATEVALUATIE 

 

Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. 

 

Bij de effectmeting en enquêtes zal onderscheid worden gemaakt tussen variabelen die nodig zijn voor de 

vergelijkbaarheid van de onderzoeken, en variabelen die specifiek en veelzeggend zijn voor afstandleren door 

volwassenen zoals dat aan de OU gebeurt. 

Immers: de studiekeuzegesprekken (SKG) zijn bij de OU gevoerd met kandidaten die het startpakket hebben 

gekocht. Het startpakket is op zichzelf al een maatregel om studenten tijdens hun eerste cursus inhoudelijk 

kennis te laten maken met bedrijfskunde, zodat ze kunnen bepalen of de inhoud van de studie met hun 

verwachtingen overeenkomt. Tevens is het startpakket een test of ze een academische studie cognitief en 

intellectueel aankunnen. Dit is van extra belang, want bij de OU staat inschrijving in de wo-bacheloropleiding 

open voor iedereen met een leeftijd van 18 jaar of ouder.  

Het doel van de SKG is dus veel minder op bovengenoemde gebieden gelegen, maar meer op het gebied van 

afstandleren. Studeren op afstand en in deeltijd is een vaardigheid die de meeste studenten niet bezitten, en 

waarvan ze zich vaak ook niet bewust zijn dat die vaardigheid nodig is. Veel kandidaten zijn dus onbewust 

onbekwaam op dit gebied. De ‘hypothese’ is dat veel studenten hierdoor ‘onnodig’ afvallen. ‘Onnodig’, omdat 

de eerder genoemde gebieden –  interesse in bedrijfskunde en voldoende cognitieve en intellectuele bagage – 

(ruimschoots) aanwezig zijn. 

In totaal zijn in de testperiode van 2 april 2010 tot 22 oktober 2010 tweehonderdzestien (216) starters 

uitgenodigd voor een SKG. Hiervan zijn 74 personen ingegaan op de uitnodiging. Deze personen hebben een 

korte vragenlijst ingevuld, en hebben vervolgens aan de hand van een gespreksprotocol een gesprek gehad 

met een opleidingsconsulent. Aan de hand van de vragenlijst werd een risicoprofiel opgesteld, en in het 

gesprek werden op basis van het risicoprofiel gerichte adviezen gegeven. Na vijf maanden hebben 26 

kandidaten van deze groep een tweede gesprek gehad, waarin gekeken werd hoe ver ze in de cursus gevorderd 

waren, en in welke mate hun risicoprofiel bijgesteld kon worden. 
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1 EFFECTMETING 

Via een viertal interventies is gepoogd het cursusrendement te verhogen van de startcursus Ondernemen en 

Managen in de wo-bacheloropleiding. De effectmeting van de vierde interventie valt buiten het bestek van het 

SURF-SKG-project, omdat de looptijd van dit project te kort is om het effect te kunnen meten. De vierde 

interventie is tevens gebruikt om effecten van de eerdere interventies te meten. 

De gedachte achter de interventies is dat een flink aantal kandidaten onbewust onbekwaam is in het volgen 

van afstandonderwijs in deeltijd. Doel van de eerste twee interventies is om de kandidaat bewust te maken van 

deze onbekwaamheid. Doel van de derde en vierde interventie, en van de overige begeleiding bij de 

startcursus, is om de kandidaat ook te bekwamen in het volgen van deze vorm van onderwijs. 

 

VARIABELEN 

 Het cursusrendement kan verhoogd worden door te stimuleren dat de kandidaten beter presteren, en/of door 

te zorgen dat kandidaten waarvan voorspeld kan worden dat ze zullen falen zich niet voor de cursus gaan 

inschrijven. 

Eén van de doelstellingen van dit SKG-project is te komen tot indicatoren die een redelijk  betrouwbaar beeld 

geven van de slaagkansen van een kandidaat. Omdat deze gegevens nu dus (nog) niet bekend zijn, is de studie 

niet actief ontraden aan kandidaten.  

STUDIESUCCES 

Om de verschillende arrangementen onderling te vergelijken, wordt gevraagd tenminste één, maar liefst alle 

drie de volgende variabelen te meten: behaalde studiepunten, BSA’s en percentage uitvallers/omzwaaiers. 

Voor de startcursus kan men 8,6  studiepunten (EC) behalen. Vergelijking van het aantal studiepunten in het 

OU-arrangement met het aantal studiepunten in arrangementen van instellingen voor voltijds onderwijs is 

uiteraard problematisch. We presenteren daarom het percentage kandidaten dat in de meetperiode de cursus 

heeft afgerond als een operationalisatie van studiesucces.  

De OU kent geen preadviezen of BSA’s. 

De OU kent geen formele start of stop van de opleiding door studenten. Men begint met de startcursus die een 

doorlooptijd van enkele maanden heeft voor deeltijdstudenten. Men mag zelf het tempo bepalen, en men kan 

de cursus afronden tot maximaal 1 jaar na het uit het aanbod gaan van de cursus. Het kan dus gebeuren dat 

een student twee jaar wegblijft en daarna alsnog een cursus afrond. Hierdoor is het moeilijk om ‘uitvallers’ of 

‘omzwaaiers’ hard te definiëren zoals gebruikelijk in reguliere voltijdsopleidingen. In onderstaande tabel is voor 

het percentage ‘uitvallers’ het percentage opgenomen van kandidaten die nooit actief aan de desbetreffende 

startcursus begonnen is. Het is niet duidelijk waarom deze mensen niet aan de startcursus begonnen zijn. 
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Alternatief is voor de OU van belang welk percentage van de kandidaten daadwerkelijk ‘de boeken uit de folie 

haalt’, ofwel daadwerkelijk start met studeren. Dit blijkt in de praktijk van het deeltijd afstandsleren een flinke 

stap te zijn. Als die stap eenmaal is genomen, blijkt het rendement vrij hoog te liggen (ca 85%). 

Wegens de vrijheid van tempo is bij de OU de doorstroomsnelheid ofwel doorlooptijd een operationalisatie van 

studiesucces. Dit wordt gedefinieerd als het aantal maanden van moment van inschrijving tot het moment van 

slagen voor een cursus. 

 

INSTROOM 

Bij een succesvol  SKG-arrangement zullen relatief meer kandidaten inzien dat ze de verkeerde keus hebben 

gemaakt voordat ze daadwerkelijk voor de studie inschrijven. Bij de OU is de startcursus is bedoeld als een 

mogelijkheid om uit te proberen hoe het studeren in deze opleiding bevalt. Men schrijft zich alleen voor de 

cursus in, niet voor de gehele opleiding.  

Het doel van het SKG-arrangement bij de OU  is om kandidaten die de studie intellectueel aankunnen, maar die 

wegens onvoldoende vaardigheden met betrekking tot afstandsstudie in deeltijd zouden falen, binnen de 

looptijd van de cursus in deze vaardigheden te bekwamen zodat ze ook in het vervolg van hun studie bij de OU 

succesvol zullen zijn.  

In het kader van de vergelijkende casestudie worden voor de OU-populatie de volgende definities opgesteld: 

• niet-starters zijn degenen die niet actief aan de startcursus beginnen; 

• uitvallers en omzwaaiers zijn degenen die de startcursus niet afmaken. 

Gezien het doel van de studiekeuzegesprekken bij de OU wordt een daling van de hoeveelheid niet-starters als 

positief gezien zolang de hoeveelheid uitvallers en omzwaaiers niet toeneemt. Deze uitkomst zou betekenen 

dat de studenten zich door de gesprekken meer bewust raken van hun risico’s op uitval, en daar effectief wat 

aan doen.  

Gegeven de systematiek van de OU is pas ca twee jaar na de inschrijving met redelijke zekerheid te beoordelen 

of een student gaat uitvallen. In het kader van het SURF-projectonderzoek is slechts een timeframe van 5 

maanden beschikbaar. Het slagingspercentage in vijf maanden en de gemiddelde doorlooptijd van de 

geslaagden kunnen een voorzichtige indicatie zijn van de hoeveelheid uitvallers en omzwaaiers. Als er meer 

studenten binnen 5 maanden slagen, kan verwacht worden dat er ook meer studenten binnen 2 jaar slagen. En 

als de doorstroomsnelheid van de goede studenten stijgt, kan verwacht worden dat de doorstroomsnelheid 

van de populatie stijgt.  

BENCHMARK 

De OU werkt niet met traditionele cohorten. Kandidaten kunnen op elk moment starten. De groep die een SKG 

is aangeboden bestaat uit kandidaten die zich tussen 2 april 2010 en 22 oktober 2010 heeft ingeschreven. Op 1 

januari 2011 zijn de vorderingen van deze groep vastgelegd. Het betrof in totaal 216 kandidaten, waarvan er 74 

daadwerkelijk een (facultatief) SKG hebben gehad. Van 26 kandidaten kon geen status worden vastgesteld. 
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De controlegroep bestaat uit kandidaten die zich tussen  2 april 2009 en 22 oktober 2009 heeft ingeschreven. 

Op 1 januari 2010 zijn de vorderingen van deze groep vastgelegd. Deze groep telde 174 kandidaten. Van 27 

kandidaten kon geen status worden vastgesteld. 

Beide groepen volgen dezelfde cursus met dezelfde docent. Ook de werving was voor beide groepen gelijk. 

EFFECTEN 

In onderstaande tabel staat de effecten van SKG op het studiesucces weergegeven. 

         

Variabele Operationalisatie Benchmark Uitkomst Oordeel 

  
Indicatoren die worden gebruikt om de 
variabele meetbaar te maken 

zelfde opleiding in een 
eerder jaar waarin 
geen 
studiekeuzegesprekken 
werden gevoerd 
(n=174) 

(n=216)   

Effect van 
studiekeuzegesprekken 
op studiesucces 

Gemiddeld aantal behaalde 
studiepunten (EC’s) 

0,94 1,04 + 

 

Percentage uitvallers en omzwaaiers niet bekend niet bekend  

 

Percentage geslaagd binnen 5 
maanden 
(proxi voor stijging/daling 
uitvallers en omzwaaiers) 

12% 13% + 

 

Gemiddelde doorlooptijd 
geslaagden in meetperiode in 
maanden 
(proxi voor stijging/daling 
uitvallers en omzwaaiers) 

3,5 2,7 + 

Effect van 
studiekeuzegesprekken 
op de instroom 

Percentage niet-starters 67% 50% ++ 

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de studiekeuzegesprekken succesvol genoemd mogen worden.  Het 

percentage niet-starters is flink gezakt. Het percentage dat daadwerkelijk start met de bestudering van de 

cursus is gestegen van 33% naar 50%, hetgeen een stijging van 53% t.o.v. de benchmark inhoudt. Het 

slagingspercentage is met 10% gestegen. Daarbij moet bedacht worden dat het hier gaat om kandidaten die 

snel en zelfstandig kunnen studeren. De studenten die gebruik maken van de aangeboden begeleiding via de 

virtuele klas, welke een langere doorlooptijd heeft dan de hier gemeten doorlooptijd van minimaal 5 maanden 

kunnen dus nog niet geslaagd zijn. Opvallend is dat de gemiddelde doorlooptijd van de groep geslaagden 

duidelijk lager is dan bij de benchmark. Uit beide laatste gegevens mag hoop worden gevestigd dat het 

percentage uitvallers en omzwaaiers zal dalen. 
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De deelname aan de gesprekken was vrijwillig. Daarmee is de groep kandidaten waarmee een gesprek is 

gevoerd niet  a-select samengesteld. Toch is het informatief om de groep waarmee gesprekken is gevoerd te 

vergelijken met de groep die niet op gesprek is  gekomen. Daarbij moet er wel rekening mee worden gehouden 

dat een betere performance van de groep die op gesprek is gekomen niet alleen te danken is aan de goede 

adviezen die gegeven zijn, maar ook aan de kennelijk actievere en/of meer serieuze houding van 

desbetreffende kandidaten – een houding die ook hun deelname aan het gesprek kan hebben veroorzaakt. De 

groep die aan de gesprekken heeft deelgenomen presteert veel beter dan de groep niet-deelnemers. 

          

Variabele Operationalisatie Benchmark Uitkomst Oordeel 

  
Indicatoren die worden 
gebruikt om de variabele 
meetbaar te maken 

groep kandidaten in 
zelfde jaar, die geen 
SKG hebben gehad 
(n=142) 

Groep waarmee 
SKG is gevoerd  

(n=74) 
  

Effect van 
studiekeuzegesprekken 
op studiesucces 

Percentage niet-
starters 

66% 11% ++ 

 Percentage geslaagd 6% 29% ++ 

  Percentage gestart 34% 89% ++ 

 

 

RISICOPROFIELEN 

Het vooraf gedefinieerde risicoprofiel is opgebouwd uit 5 factoren: 

1. Voorkennis en opleidingsniveau 

2. Studiedoel en -planning 

3. Studie-omstandigheden 

4. Steun uit omgeving 

5. Afleiders en beschikbare tijd 

 

METING BIJ GROEP DIE DEELNAM AAN EERSTE GESPREK 

De groep kandidaten die een SKG hebben gehad, en waarvoor dus een risico-inschatting is gemaakt, is gevolgd. 

Er is bepaald wie minimaal 5 maanden na inschrijving is geslaagd, wie nog bezig is, en wie minimaal 5 maanden 

na inschrijving nooit actief is geweest. Als de risicoprofielen voorspellende waarde hebben, mag verwacht 

worden dat de groep geslaagden vooraf gemiddeld het laagste risico op falen hadden, de groep die niet actief 
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is gemiddeld het hoogste risico, en degenen die nog bezig zijn daar tussenin liggen. Door ook per risico-factor 

te kijken, kan beoordeeld worden welke factoren een positieve bijdrage leveren aan de totale risico-

inschatting.  

Zo ontstaat het volgende beeld, waarbij per kolom de rode kleur het hoogste risico aangeeft, en de groene 

kleur het laagste. Geel zit er tussenin. 
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geslaagd 19 56% 25% 25% 47% 56% 42% 

bezig 18 49% 36% 34% 49% 63% 46% 

niet actief 4 46% 38% 47% 48% 58% 46% 

standaarddeviatie 18% 20% 27% 33% 26% 15% 

 

We zien dat vooral de factoren Studiedoel en –planning en Studieomstandigheden een redelijke voorspellende 

waarde lijken te hebben. De conclusies moeten met de nodige omzichtigheid getrokken worden omdat er per 

groep slechts een beperkt aantal kandidaten zijn. Tevens moet bedacht worden dat op basis van het 

risicoprofiel gerichte adviezen ter verbetering worden gegeven. Als die adviezen goed werken, zal het 

risicoprofiel na het gesprek al anders zijn dan het vooraf gemeten profiel.  

METING BIJ SUBGROEP DIE TEVENS DEELNAM AAN TWEEDE GESPREK 

Vijf maanden na de inschrijving is elke kandidaat die een SKG heeft gehad, benaderd voor een tweede gesprek. 

In totaal is met 26 kandidaten een tweede gesprek gevoerd. Tijdens deze gesprekken is gekeken hoe ver de 

kandidaat in de cursus is gevorderd, en is op basis van de korte vragenlijst is het risicoprofiel opnieuw bepaald. 

Het gemiddelde totale risico per kandidaat was na vijf maanden 4% lager ten opzichte van de eerste meting. 

Van de groep kandidaten die geslaagd waren of met de eindopdracht bezig waren, was het gemiddeld risico 

14% afgenomen, en van de overigen was het gemiddeld risico 5% toegenomen. Een correlatie-analyse op deze 

statistisch (te) kleine selectie van 26 kandidaten levert een samenhang tussen vordering in de cursus en afname 

van het risico van 43% met een R
2
 van 0,2. 

Per risico-factor kunnen op basis van correlatie geen verbanden worden gelegd. Er is vervolgens op een 

alternatieve manier gepoogd inzichten te onttrekken aan de statistisch kleine aantallen. 
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Per kandidaat is beoordeeld of een risico-factor een goede voorspelling gaf voor vordering in de cursus. Daarbij 

is ruimte gelaten voor de mogelijkheid dat verschillende factoren verschillende soorten vordering voorspellen. 

Als grens voor succes of falen bleek een risico van 45% in de meeste gevallen de beste voorspellende waarde te 

hebben. Een lager risico dan 45% voorspelt succes, een risico van 45% of hoger voorspelt slagen. Op basis 

hiervan kunnen onderstaande tentatieve conclusies worden getrokken. 

 

 

 

Het voorafgaand aan het eerste gesprek gemeten totale risico heeft geen voorspellende waarde. 
 

De risico-factor Voorkennis en opleidingsniveau heeft geen voorspellende waarde. 

De risico-factor Studiedoel en –planning geeft in 69% (18) van de (26) gevallen een goede voorspelling of een 

kandidaat zal starten met de cursus. 

De risico-factor Studieomstandigheden geeft in 65% (17) van de (26) gevallen een goede voorspelling of een 

kandidaat binnen vijf maanden tot circa halverwege de cursus zal vorderen. 

De risico-factor Steun uit de omgeving geeft in 58% (15) van de (26) gevallen een goede voorspelling of een 

kandidaat zal starten met de cursus. 

De risico-factor Afleiders en beschikbare tijd geeft in 58% (15) van de (26) gevallen een goede voorspelling of 

een kandidaat binnen 5 maanden aan de eindopdracht van de cursus zal beginnen of zal slagen. 

 

 

Vervolgens is gekeken of het na vijf maanden studie bijgestelde risicoprofiel een betere voorspelling zou 

hebben gegeven voor de op dat moment behaalde resultaten. Het gaat dan eigenlijk meer om een ‘verklaring’ 

van de resultaten. 

 

Het in het tweede gesprek gemeten totale risico geeft in 77% (20) van de (26) gevallen een correcte 

‘voorspelling’/verklaring dat een kandidaat binnen vijf maanden tot circa halverwege de cursus zal vorderen. 

De risico-factor Voorkennis en opleidingsniveau heeft geen voorspellende waarde. 

De risico-factor Studiedoel en –planning geeft in 77% (20) van de (26) gevallen een goede verklaring of een 

kandidaat is gestart met de cursus. 

De risico-factor Studieomstandigheden geeft in73% (19) van de (26) gevallen een goede verklaring of een 

kandidaat binnen vijf maanden tot circa halverwege de cursus is gevorderd. 

De risico-factor Steun uit de omgeving geeft in 54% (14) van de (26) gevallen een goede verklaring of een 

kandidaat is gestart met de cursus. 

De risico-factor Afleiders en beschikbare tijd geeft in 77% (20) van de (26) gevallen een goede verklaring of een 

kandidaat binnen 5 maanden aan de eindopdracht van de cursus is begonnen of is geslaagd. 
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Het bijgestelde totale risico blijkt inderdaad (achteraf) een redelijke verklaring van studiesucces te geven. De 

voorspellende waarde (vooraf) blijkt gering omdat een aantal factoren veranderlijk zijn, en vaak niet goed door 

de kandidaat te beheersen. Met name Steun uit de omgeving en Afleiders en beschikbare tijd kunnen op korte 

termijn veranderen – vaak in negatieve zin – door huiselijke omstandigheden of omstandigheden op het werk. 

De meer door de kandidaat beheersbare  factoren (Studiedoel en -planning en Studieomstandigheden) geven 

een betere voorspelling. 

 

Per risicofactor is vergeleken of het gemiddelde risico in het 2
e
 gesprek hoger of lager lag dan in het eerste 

gesprek. Zie onderstaande tabel. 

  1e 2e afname 

Voorkennis en opleidingsniveau  53% 53% 0% 

Studiedoel en -planning  28% 14% 14% 

Studie-omstandigheden  24% 24% 0% 

Steun uit omgeving  33% 45% -12% 

Afleiders en beschikbare tijd  55% 38% 18% 

Totaal  38% 31% 7% 

Uiteraard is er niets veranderd aan het gemeten risico m.b.t. de vooropleiding. Het risico op het gebied van 

Studiedoel- en planning, en op het gebied van Afleiders en beschikbare tijd is duidelijk afgenomen. Het 

gemiddeld risico rond studieomstandigheden is gelijk gebleven, het risico m.b.t. steun uit de omgeving is zelfs 

gestegen. Het totale gemiddelde risico is 7% afgenomen. We kunnen helaas niet meten in welke mate het 

arrangement aan deze veranderingen heeft bijgedragen.  
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2 OORDEEL VAN DEELNEMER OVER NUT  

 

Hieronder wordt het resultaat van de enquête naar het door de deelnemer ondervonden nut van het SKG 

weergegeven. In overleg met de stichting SURF zijn enkele standaard evaluatievragen toegesneden op de 

situatie van afstandleren vrij naar tijd en plaats door volwassenen, zoals die bij de OU geldt. 

 

 

De meerderheid van de kandidaten geeft aan dat het SKG ze bewuster heeft gemaakt van de eigen 

succeskansen en van de afbreukrisico’s en succesfactoren van afstandsleren. 
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Men is grotendeels niet anders gaan denken over afstandsonderwijs, maar men is er na het gesprek in grote 

meerderheid wel van overtuigd dat studeren bij de OU de goede keus is. 

Ongeveer een kwart van de kandidaten geeft direct na het SKG aan het studiegedrag NIET aan te zullen gaan 

passen. Ruim de helft van de kandidaten geeft aan hun studieomstandigheden NIET aan te zullen passen. Het 

verschil tussen de reacties op deze twee vragen spoort met de bevindingen rond het veranderde risico per 

factor, tussen het eerste en tweede gesprek. Daar bleek dat het risico voor de factor Studieomstandigheden 

tijdens het eerste gesprek en het tweede gesprek even hoog was.  

De meerderheid van de kandidaten gaf aan na het gesprek een beter zicht te hebben op studiedoel en 

studieplanning. Ook dit spoort met de bevindingen. Het risico dat tijdens het tweede gesprek gemeten is, is 

gemiddeld gehalveerd ten opzichte van het eerste gesprek. 

Een ruime meerderheid voelde zich na het gesprek meer gemotiveerd om met de studie verder te gaan. 

Een grote meerderheid (79%) was het zeer eens met de stelling dat het gesprek nuttig was voor hen. Een hoge 

score op ‘enigszins mee eens’ zou op sociaal-wenselijke antwoorden kunnen duiden, maar de hoge score op 

‘zeer mee eens’ gaat een eventueel effect van sociaal wenselijk antwoorden te boven.  

Het SKG wordt dus als informatief en motiverend ervaren. Naar aanleiding van het gesprek is men eerder 

bereid het eigen studiegedrag aan te passen dan (de deels ook in relatie tot anderen bepaalde) 

studieomstandigheden. Slechts zeer weinigen heroverwegen hun keus voor afstandsonderwijs bij de OU als 

gevolg van het SKG. 
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3 OORDEEL VAN GESPREKSVOERDERS OVER NUT  

 

Daarnaast een oordeel van de gespreksvoerders over het nut van de gesprekken over pilot als geheel. Ter 

verbetering van de vergelijkbaarheid van de casussen, zijn een aantal standaardvragen beantwoord door de 

gespreksvoerders. Na de tabel zal worden ingegaan op een aantal vragen die specifiek zijn voor het OU-

arrangement.  

STANDAARDVRAGEN T.B.V. VERGELIJKEND CASUSONDERZOEK SURF 

 

Onderdeel Vraag (1= zeer mee oneens, 2= enigszins mee oneens, 3= niet mee eens of 

oneens, 4=enigszins mee eens, 5=zeer mee eens) 

 

M: Interventie leidt tot meer 

reflectie bij kandidaten 

waardoor er meer zelfinzicht 

ontstaat 

De studiekeuzegesprekken hebben geleid tot reflectie bij de kandidaten 5 

M: Interventie leidt tot hogere 

kwaliteit van informatie bij 

kandidaat (o.a. over 

beroepenveld, eisen van de 

opleiding e.d.) en daardoor tot 

een beter beeld 

O: Kandidaat heeft inzicht in de 

opleiding en het beroep 

De kandidaten hebben na het studiekeuzegesprek een beter beeld van de inhoud van de 

opleiding 

De kandidaten hebben na het studiekeuzegesprek een beter beeld van het beroepenveld 

waarvoor de opleiding opleidt (alleen beroepsopleiding) 

De kandidaten hebben na het studiekeuzegesprek een beter beeld van de risicofactoren 

voor een succesvolle studieloopbaan 

Waar nodig hebben kandidaten zicht op ontbrekende kennis en vaardigheden die nodig 

zijn voor de opleiding 

4 

 

nvt 

 

4 

 

2 

O: Kandidaat heeft betere 

studiekeuze 
Het studiekeuzegesprek heeft studiekeuzes veranderd 

Door het studiekeuze gesprek  zijn kandidaten “meer bevestigd in” dan “gaan twijfelen 

over” de studiekeuze 

2 

4 

Nut Studiekeuzegesprekken zijn een nuttig instrument 5 

 

Door het studiekeuzegesprek maken studenten in het algemeen een bewustere keuze voor afstandstudie in 

deeltijd. De keuze is bewuster, en men raakt zich beter bewust van de bijbehorende (afbreuk)risico’s.  Een 

aantal risico’s kunnen door het gesprek gematigd worden. Denk bijvoorbeeld aan studieplanning. Het 

beheersbaar maken van andere risicofactoren kost meer tijd en vaardigheid – denk aan studieomstandigheden 

en steun uit de omgeving. Studenten zijn steeds enthousiast over de gesprekken. 
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OORDEEL TOEGESPITST OP OU-CASUS 

 

UITVOERING GESPREKKEN 

Gesprekken waren zeer plezierig. Meeste kandidaten hadden bij afstandsonderwijs niet verwacht uitgenodigd 

te worden voor een persoonlijk gesprek.  Er zijn veel verschillende onderwerpen aan de orde gekomen en  het 

gesprek heeft zeker drempelverlagend gewerkt.   

 

INSTRUMENTEN BIJ GESPREKKEN 

Dankzij vragenlijst en gespreksprotocol was het mogelijk om het gesprek een beetje gestructureerd te voeren. 

De opzet van het  tijdsbestedingstooltje om kandidaten bewuster met hun tijdsindeling om te gaan  is niet  

altijd goed overgekomen. Maar het was in ieder geval een goede aanleiding  om over de feitelijke en gewenste 

tijdsindeling te praten. Skype met videoverbinding maakt het gesprek persoonlijker. 

 

EVALUATIE NA VIJF MAANDEN STUDEREN 

Het blijft vreemd te moeten constateren dat er kandidaten zijn die tijdens het gesprek zeer enthousiast zijn, 

maar die er niet in slagen om óf te gaan beginnen aan óf door te gaan met de studie.  Wanneer je de kandidaat  

vraagt naar de redenen, worden de bekende argumenten aangevoerd ( drukke werkzaamheden, privé 

oorzaken, enz.).  Kandidaten bij wie de studie wel goed verloopt, geven vaak aan dat de studiestof goed 

herkenbaar is in hun werksituatie hetgeen een grote stimulans  is.   

 

REFLECTIE OP BEOOGDE OUTCOMES BIJ KANDIDAAT 

Kandidaat raakt bewust(er) van risico’s 

Dat is bij de meeste kandidaten wel het geval. De tips  hoe hier mee om te gaan en hoe succesvoller te kunnen 

studeren,  werden  dan ook zeer gewaardeerd.   

 

Er ontstaan concrete vragen over omgaan met risico’s (adviesbehoefte) 

Dat niet. Misschien ook omdat je hier tijdens het gesprek uitgebreid op in gaat en waarschijnlijk alle belangrijke 

punten dan vanzelf  aan de orde komen. 
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Er ontstaan concrete vragen over de opleiding (adviesbehoefte) 

Dat is een belangrijk onderdeel van het gesprek geworden. Voor beginnende studenten zijn de vele 

mogelijkheden hoe de studie te vervolgen vaak niet geheel duidelijk. Met veel kandidaten is afgesproken om na 

afronding van het startprogramma  een vervolggesprek te voeren.. 

 

Uitvalrisico verlaagd door gerichte adviezen 

Volgens mij wel.  

 

SKG werkt drempelverlagend voor hulpvragen door kandidaat 

Volgens mij wel. Ik denk dat door dit gesprek het voor veel kandidaten duidelijker is geworden dat ook al is het 

afstandsonderwijs, er bij iedere module een goed benaderbare docent is . Bovendien weten ze dat ik hun 

opleidingsconsulent ben die ze gedurende hun studie altijd kunnen inschakelen.       

 

REFLECTIE OP BEOOGDE OUTCOMES BIJ OPLEIDING 

Er ontstaat een beeld van de afbreukrisico’s bij elke individuele kandidaat 

Ja, want bij sommige kandidaten weet je haast  al van te voren dat ze te weinig tijd aan de studie zullen kunnen 

besteden. 

 

Er ontstaat een beter beeld van de afbreukrisico’s in zijn algemeenheid 

Nee, het blijven de bekende oorzaken waarom een kandidaat voortijdig stopt. 

 

Het inzicht in de adviesbehoefte van de individuele  kandidaat wordt tijdens gesprek duidelijk 

Ja, dat is een belangrijk onderdeel geworden. 

 

Het inzicht in de adviesbehoefte van startende studenten is verbeterd 

Ja, ook dat is een belangrijk onderdeel geworden. 

 

Het cursusrendement is verbeterd 
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Moeilijk te zeggen, maar ik verwacht het wel. 

 

Het opleidingsrendement zal door deze gesprekken verbeteren 

Dat verwacht ik wel, vooral omdat er bij de kandidaten ook kandidaten zaten die dachten dat ze alleen via de 

bacheloropleiding  toelaatbaar zouden zijn voor de master en niet wisten dat ze dit ook sneller via een 

schakelprogramma zouden kunnen bereiken.   

 

GEBRUIK EN BRUIKBAARHEID RISICOPROFIELEN 

Bij de gesprekken hebben die houvast gegeven, want hierdoor heb ik gerichter kunnen vragen. 

 

 

VRIJWILLIGE OF VERPLICHTE DEELNAME AAN GESPREKKEN? 

De deelname was vrijwillig. Niet iedereen heeft er aan deel genomen.  

Niet verplicht stellen. Niet-actieve kandidaten zullen mogelijk hakken in het zand zetten.  

Als je het materiaal pas na het gesprek stuurt zou je het motiverende aspect van het materiaal missen: 

kandidaten herkennen meer dan ze verwachten hun persoonlijke werksituatie in het materiaal. Je zou dan dus 

een drempel opwerpen waardoor kandidaten afhaken, die met de huidige werkwijze toch succesvol gaan 

studeren. 

Wel: nogmaals nabellen door docent zelf als men de vragenlijst ook na herinnering per e-mail niet instuurt. Dit 

geeft blijk van betrokkenheid van de universiteit. 

 

 

OVERIGE OPMERKINGEN EN OBSERVATIES 

Het blijft vreemd dat er kandidaten zijn die aan het begin van de studie geen persoonlijk gesprek willen voeren. 

Temeer omdat in de uitnodiging bij de vragenlijst expliciet is vermeld dat deze gesprekken ook ’s avonds plaats 

zouden kunnen vinden, dus buiten kantooruren. 
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EINDOORDEEL: ZIJN DE GESPREKKEN ZINVOL? WAAROM?/WAAROM NIET? 

Gesprekken zijn zinvol, vanwege 

• Persoonlijke contact met kandidaat 

• Verduidelijken afbreukrisico’s en geven van tips 

• Advisering over vervolg van de studie 
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DEEL 5: PROCESEVALUATIE 

 

Doel: inzicht geven in hoe het arrangement heeft gefunctioneerd, wat goed is bevallen, wat verbeterd kan 

worden, alsmede de lessons learned en do’s & don’ts van het uitgevoerde arrangement.  

 

 

1 REFLECTIE TERUG 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ondervonden problemen en successen bij het uitvoeren van het 

arrangement. Daarom is deze evaluatie deels gebaseerd op een vergelijking van het ontworpen arrangement 

en het uitgevoerde arrangement.  

Daarnaast wordt geëvalueerd of alle veronderstelde mechanismen en outcomes zoals weergegeven in de 

redeneerketen ook zijn gerealiseerd. 

 

UITVOERING 

 

REFLECTIE TERUG  

Gerealiseerd ontwerp Is het gegaan als gepland en waren er eventuele tussentijdse aanpassingen? 

Het arrangement is grotendeels uitgevoerd zoals gepland. Belangrijkste aanpassing was een verbetering in 

het benaderen van kandidaten. Een secretaresse belt kandidaten nu eerst op voor een zeer kort gesprek 

waarin het doel van de gesprekken in grote lijn wordt geduid, en vraagt of men mee wil doen. Zo ja, dan 

wordt afgesproken dat de vragenlijst aan de kandidaat wordt gestuurd per e-mail op een afgesproken adres, 

en dat de kandidaat op die lijst zal invullen wanneer de consulent contact kan opnemen. Dit betreft een 

aanpassing van het originele ontwerp, en is reeds verwerkt in het in deel 3 beschreven werkproces. 

De tijd tussen het eerste en tweede gesprek is verlengd van 4 naar 5 maanden. Reden is dat zodoende meer 

geslaagden gesproken kunnen worden en ‘hardere’ cijfers over het rendement ontstaan.  

Uitvoeringsproblemen Wat was moeilijk of ging  niet goed? 

In eerste instantie was de respons te laag. Door bovengenoemde aanpassing werd dit voldoende. We 

streven echter toch naar een hoger deelnamepercentage. Voor de toekomst willen we kandidaten die 

aangeven een gesprek te willen, maar die toch de vragenlijst niet invullen, nogmaals opbellen. 

Er zijn door externe droevige omstandigheden enkele personeelsproblemen geweest. Dit stond los van het 

ontwerp van het arrangement. 

Het door de centrale OU-organisatie beloofde studentdossier is nog ver van voldoende doorontwikkeld. Het 

ziet er naar uit dat we als faculteit toch zelf een systeem moeten gaan ontwikkelen waarmee we ons kunnen 
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behelpen tot een centraal systeem voldoende is doorontwikkeld. Waar vooral behoefte aan is, is een 

signalering die ingesteld kan worden voor het bellen van kandidaten na verloop van een bepaalde tijd. 

In hoeverre heeft de huidige inschrijfdatum van 1 oktober  invloed gehad op het arrangement zoals 

beschreven in deel 3 en op de kwaliteit van de realisatie? 

Niet van toepassing omdat men bij de OU op elk moment kan starten. 

Uitvoeringssuccessen Wat was makkelijk of ging heel goed? 

Het werken met het elektronisch/geautomatiseerd gespreksprotocol was prettig. Op basis van de vooraf 

door de kandidaat ingevulde vragenlijst kon de consulent gerichte vragen stellen en gericht adviseren. 

Kandidaten de een SKG gevoerd hebben waren steeds positief over het gesprek. 

Het percentage kandidaten dat daadwerkelijk begint met studeren is twee keer zo hoog als bij de 

controlegroep. Aangezien er sterke aanwijzingen zijn dat het niet starten met studeren de grootste 

faalfactor is, kan deze verdubbeling van feitelijke starters een belangrijk succes worden genoemd. 

Door een heldere projectplanning, strakke projectmatige uitvoering en goede support van het hoger 

management, kon dit project ondanks flinke personele problemen toch binnen de deadlines tot een goed 

eind worden gebracht. 

Risicoprofielen Is het risicoprofiel voor de kandidaten goed ingeschat? 

De voorspellende waarde van het op basis van de vragenlijst gegenereerde totaalprofiel is minimaal. Het 

bijgestelde totaalprofiel heeft wel een verklarende waarde voor de vorderingen tot op dat moment. Hier 

spelen twee zaken een rol: 

Op basis van de verschillende factoren van het  eerste risicoprofiel krijgt de kandidaat een gesprek en 

adviezen hoe het geconstateerde risico op de belangrijkste aspecten te verlagen. Hierdoor is het feitelijke 

risicoprofiel tijdens de studie dus anders dan het vooraf gemeten profiel. 

Bepaalde factoren van het risicoprofiel kunnen in korte tijd flink beïnvloed worden door externe factoren. 

Denk aan onvoorziene problemen op het werk, of ziekte van een partner of kind. Op het meetmoment heeft 

de kandidaat voldoende tijd beschikbaar, maar dat blijkt in de praktijk snel te kunnen veranderen. Bij de 

meting achteraf was er een duidelijke relatie tussen studiesucces en beschikbare tijd. Bij de meting vooraf 

werd die relatie niet gevonden. 

Overigens was de populatie waarbij twee risicometingen gedaan werd nogal klein: 26 kandidaten. 

In 16 van de 26 gevallen was het risico verlaagd. Er bestaat een positief verband tussen de mate van 

verlaging van het risico en de studieresultaten. 

Er is meer inzicht gekregen in de risicofactoren waaruit het profiel is opgebouwd. Het hebben van een 

concreet studiedoel en een studieplanning, en goede studieomstandigheden,  blijken een voorspellende 

waarde te hebben. De mate van eerder gevolgd formeel onderwijs blijkt geen voorspellende waarde te 

hebben. Dit kan gevolgen hebben voor toekomstig beleid. Een ‘motivational letter’ kan dus (bij deze 

opleiding) waardevoller zijn bij een eventuele toelatingsbeslissing dan eerder gevolgde formele opleidingen. 

Er is een vermoeden dat de risicofactor Steun uit de omgeving pas op langere termijn een rol gaat spelen.   

 

Kosten Zie Bijlage 1 

Bijeffecten Wat waren de onverwachte voordelen van dit arrangement (bv. verhoogde samenwerking tussen faculteiten, 

stafafdelingen e.d.)? 

Uitstraling naar andere opleidingen. Aandacht geven aan afstandstudenten heeft veel effect. Bij de OU 

vinden sommigen aandacht een inbreuk op het vrijheid van tijd ,  plaats – en tempoprincipe. 

Er werden zeven kandidaten aangetroffen die toelaatbaar zijn tot de aansluitende wo- masteropleiding. Zij 

zijn inmiddels overgestapt. 

Wat waren de onverwachte nadelen? 

De setting in het SURF-project kost veel extra tijd. Daar staat echter de bestuurlijke commitment om het 

project af te maken tegenover. 
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EINDOORDEEL: ZIJN DE OUTCOMES GEREALISEERD? 

In deze paragraaf volgt een reflectie op en evaluatie van de redeneerketen. Hiertoe zijn de tabellen uit deel 2 

gekopieerd en voorzien van een extra kolom “eindoordeel”. In deze kolom is aangegeven of in de beleving van 

het projectteam de outcome is gerealiseerd; indien niet is aangegeven waardoor dat komt, en hoe tevreden 

het team was met dit resultaat. 

Interventie  Mechanismen: Outcome: 

(S= voor studenten; O= voor 

de opleiding) 

Eindoordeel: 

1) Kandidaat 

vult  een 

korte 

vragenlijst in 

Kandidaten worden geconfronteerd met 

wat allemaal komt kijken bij een studie. Zo 

moeten ze hun tijd anders gaan indelen om 

tijd vrij te maken voor hun studie, moeten 

ze hun sociale en fysieke omgeving op de 

studie afstemmen, etc. In sommige 

gevallen zullen kandidaten op dit moment 

zelf al merken dat ze totaal ongeschikt zijn, 

en afhaken (op dit moment kan de 

inschrijving nog teruggedraaid worden!). Bij 

de overigen wordt een begin gemaakt met 

het (waar nodig) bijstellen van de mindset. 

S: Bewust(er) van hun 

afbreukrisico’s 

Positief; met name de 

tijdsindelingstool werd als 

confronterend ervaren, 

hoewel de werking niet in 

alle gevallen begrepen werd.  

Kandidaat geeft informatie op basis 

waarvan per risicofactor het risico in beeld 

kan worden gebracht. 

O: Informatie/risicoprofiel 

over/van de kandidaat dat 

straks kan worden gebruikt 

in het gesprek 

Positief; de gespreksvoerders 

kunnen aan de hand van de 

info uit het risicoprofiel heel 

gericht het gesprek aangaan. 

Uiteindelijk is dit mogelijk de 

grootste toegevoegde 

waarde van het risicoprofiel. 

 

 

Interventie  Mechanismen: Outcome: 

(S= voor studenten; 

O= voor de 

opleiding) 

Eindoordeel: 

2) Start-

gesprek: 

finetunen van 

individueel 

risicoprofiel 

De kandidaat wordt uitgedaagd 

(geholpen) met) te reflecteren op zijn 

antwoorden op de vragen uit de 

vragenlijst, en de betekenis daarvan 

voor het te verwachten studiesucces. 

De kandidaat wordt zich door het 

gesprek meer bewust van zijn 

S: Bewust(er) van 

hun afbreukrisico’s 

Positief; vermoed wordt dat door het 

gesprek en de adviezen op maat de 

‘houdbaarheid’ van de bewustwording 

langer wordt, maar wegens het 

ontbreken van een benchmark van 

kandidaten die alleen de vragenlijst 

hebben ingevuld en geen gesprek 
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omstandigheden, en het mogelijk effect 

daarvan op zijn studie. 

hadden, kan daar geen harde uitspraak 

over worden gedaan. 

O: Verbetering 

inzicht in risico’s en 

risicoprofielen in 

algemene zin 

Neutraal; bestaande inzichten zijn 

grotendeels bevestigd. Verbeterd 

inzicht in de zin dat tijdsindeling en 

afleiders weinig voorspellende waarde 

heeft, maar onverwachte vermindering 

van tijd wel veel effect heeft. 

O: Met meer 

zekerheid 

vastgesteld 

risicoprofiel van 

betreffende 

kandidaat  

Onbeantwoord, omdat er naar 

aanleiding van het eerste gesprek geen 

nieuw risicoprofiel is opgesteld. 

Gespreksvoerders gaven in algemene 

zin wel aan dat ze na het gesprek beter 

zouden kunnen voorspellen welke 

kandidaten succesvol zouden zijn. 

Door actief luisteren en doorvragen 

krijgt de opleidingsconsulent een beter 

inzicht in de omstandigheden van de 

kandidaat, in termen van 

omstandigheden die al dan niet een 

risico voor de voortgang van de studie 

kunnen zijn, maar ook kan de behoefte 

aan feitelijke informatie over de 

opleiding duidelijk worden. 

S: Concrete vragen 

over opleiding en 

omgaan met 

afbreukrisico’s  

Negatief; oorzaak is dat de gesprekken 

echt interactief waren, geen 

“éénrichtingspreek” van een 

voorlichter. Daardoor werden 

eventuele opkomende vragen 

gaandeweg besproken waardoor ze niet 

als expliciete vragen achteraf gesteld 

werden. 

O: Inzicht in de 

adviesbehoefte  

van 

desbetreffende 

kandidaat  

 

Positief, wordt als belangrijk ervaren. 

 

Interventie  Mechanismen: Outcome: 

(S= voor studenten; O= 

voor de opleiding) 

Eindoordeel: 

3) Start-

gesprek: 

kandidaat 

krijgt advies 

Kandidaat krijgt concrete adviezen 

(informatieoverdracht) over 

studievaardigheden, inrichting werkplek, 

studieritme, workshops m.b.t. 

studievaardigheden, etc. Dit advies wordt 

besproken met de kandidaat, waarbij concrete 

voorbeelden worden gezocht waarmee de 

kandidaat kan beginnen. Zo wordt de kandidaat 

geholpen de stap van ‘denken’ naar ‘doen’ te 

maken. 

S: Bewust(er) van hun 

afbreukrisico’s 

Positief; zie boven 

O: Met meer zekerheid 

vastgesteld risicoprofiel 

van betreffende 

kandidaat 

Onbeantwoord; zie boven 
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Kandidaat gaat nadenken over het advies en er 

ook concreet ‘wat mee doen’. 

 

S: Toename 

studievaardigheden en 

afname afbreukrisico. 

Gemengd; kandidaten 

gaven in ruime 

meerderheid aan hun 

studiegedrag naar 

aanleiding van het gesprek 

aan te gaan passen, maar 

niet hun studie-

omstandigheden. 

O: Opleidingsrendement 

hoger 

Positief; zie toelichting 

onder de tabel 

Kandidaat maakt persoonlijk kennis met 

opleidingsconsulent en ervaart sociale binding: 

MW krijgt “een gezicht”. Tevens heeft de 

kandidaat nu persoonlijke contactgegevens om 

direct contact te krijgen met deze nu bekende 

consulent. De ervaring is dat dit 

drempelverlagend werkt, waardoor kandidaat 

wanneer nodig zelf ook makkelijker hulp zal 

vragen. 

S: Vraagt tijdig hulp Positief; ook expliciet 

benoemd in interviews 

O: Verbetering kennis en 

inzicht in afbreukrisico’s 

en risicoprofielen in het 

algemeen 

Positief; dieper inzicht, ook 

in de mate van 

veranderlijkheid van de 

risico’s. 

O: Opleidingsrendement 

hoger 

Positief 

 

Het percentage kandidaten dat de studie echt oppakt is in de groep waarin studiekeuzegesprekken werden 

gevoerd 53% hoger als in de controlegroep waarin geen SKG’s werden aangeboden. Uit een metingen in de 

controleroep is vastgesteld dat ca 65% van de kandidaten die daadwerkelijk beginnen te studeren in deze 

cursus binnen 18 maanden slaagt. Op basis van deze gegevens vermoeden we een stijging van het rendement 

naar ca 33%. Dit is hoger dan de doelstelling van ca 30%.  

Het is echter niet te voorspellen of het rendementspercentage van de feitelijk begonnen kandidaten met een 

SKG-gesprek na 18 maanden hoger, gelijk of lager dan de genoemde 65% zal zijn. Als er meer kandidaten 

begonnen zijn die echt ongeschikt zijn, zal dit percentage lager zijn; als er door de bewustwording en goede 

adviezen kandidaten geschikt ‘gemaakt’ zijn, kan dit percentage hoger blijken. De indrukken van de 

gespreksvoerders zelf, en de reacties van kandidaten in de enquête,  doen het laatste vermoeden. Voor de 

premaster, die ook een actieve intake en begeleiding kent, slaagt ca 80% van de starters. Hiervan uitgaande 

zou een slagingspercentage van 40% binnen 18 maanden mogelijk zijn voor het cohort 2010 van het 

startpakket. 

Het percentage geslaagden binnen 5 maanden was 10%  hoger in de SKG-groep. Studenten die de 

begeleidingscyclus van de Virtuele Klas volgeden konden in deze termijn nog niet de cursus afronden. 

Ook is niet duidelijk waar het hogere aantal daadwerkelijke starters vandaan komt. Er zijn ten minste drie 

factoren: 

1. Aandacht (zie de Howthorne experimenten) 

2. Bewustwording 

3. Kwaliteit van de adviezen 
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Doordat we hebben kunnen waarnemen dat in de groep kandidaten die de cursus binnen 5 maanden hadden 

afgerond of bijna afgerond (bezig met eindopdracht) het risico in bijna alle gevallen was afgenomen, terwijl het 

bij de niet of beperkt gevorderde groep gemiddeld iets was toegenomen, kan de factor aandacht niet de enige 

factor zijn. De factoren Bewustwording en Kwaliteit van de adviezen zijn te nauw verweven om onderscheid in 

het effect te kunnen maken. Ook uit in de enquête onder de kandidaten die aan een gesprek hebben 

deelgenomen scoren zowel bewustwording als kwaliteit van de adviezen goed. Bewustwording is waarschijnlijk 

voorwaardelijk voor het accepteren van adviezen. 

In het kader van het SURF-project is interventie 4 – de evaluatiegesprekken ofwel 2
e
 gesprekken –  5 maanden 

na het eerste gesprek, vooral bedoeld als effectmeting van de eerste gesprekken. Zoals aangegeven 

verwachten we ook bepaalde outcomes door deze interventie. Het meten daarvan ligt echter buiten het bestek 

van het SURF-SKG-project. Daarom kan in onderstaande tabel geen volledig eindoordeel worden gegeven. 

 

Interventie  Mechanismen: Outcome: 

(S= voor studenten; O= voor 

de opleiding) 

Eindoordeel: 

4) Evaluatie-

gesprek 

voeren 

De kandidaat wordt geconfronteerd met – en 

wordt zich bewust van - de tijd die is 

verstreken sinds zijn start met de opleiding. 

Dit kan zowel gebeuren indien de kandidaat 

geen voortgang maakt in het KMT, blijkend 

uit het niet inleveren van opdrachten, als 

indien tijdens het startgesprek is afgesproken 

dat de kandidaat eerst voorafgaand aan de 

studie ‘orde op zaken zal stellen’.  

O:Verbetering inzicht in 

risico’s en risicoprofielen in 

algemene zin bij MW. 

Postief: hier bleek dat de 

factor afleiders en 

beschikbare tijd geen 

voorspellende waarde 

heeft doordat de 

veranderingen in dit 

risico-aspect snel en 

onverwacht zijn. Als deze 

onverwachte 

veranderingen 

terugkijkend worden 

meegenomen, heeft dit 

risico-aspect wel een 

verklarende waarde.  

S: Bewust(er) van risico’s Positief, voor zover 

besproken in de tweede 

SKG’s. Er is geen meting 

van de effecten van de 2
e
 

SKG’s. Zie ook de 

toelichting bij deze tabel. 

Kandidaat wordt uitgedaagd te reflecteren 

op de eerder gegeven adviezen en zijn 

wijze/mate van implementatie van die 

adviezen, en de effecten daarvan op de 

voortgang van de studie. 

O:Verbetering inzicht in 

risico’s en risicoprofielen in 

algemene zin bij MW. 

Zie boven 

S: Bewust(er) van risico’s Zie boven 

Het gesprek zal de kandidaat aanzetten tot 

hernieuwd nadenken over de gesprekken, 

mede gegeven de recente ervaring met de 

S: Toename 

studievaardigheden en 

afname afbreukrisico. 

Zie boven 
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studie. Verwacht wordt dat dit 

evaluatiegesprek vervolgens aanleiding zal 

zijn alsnog, of op andere manieren, 

uitvoering aan de gegeven adviezen te 

geven.   

O: Opleidingsrendement 

hoger 

Zie boven 

 

2 REFLECTIE VOORUIT 

 

Wat heeft de opleiding Bedrijfskunde, en het betrokken SKG-team geleerd?  Wat kunnen andere organisaties 

leren van aanpak in deze casus?  

  

Reflectie vooruit  

Lessons learned Wat heeft u er van geleerd? 

Het pro-actief geven van persoonlijke aandacht (‘care’) is bij afstandsonderwijs bijzonder belangrijk. 

Het gebruik van door een korte vragenlijst gevoede geautomatiseerde gespreksprotocollen helpen om gesprekken 

persoonlijk en gericht te maken. Kandidaten met een helder studiedoel (motivatie),een goed  studieplan, en goede 

studieomstandigheden, hebben een grotere kans tijdig resultaten te halen. 

 

Verbeteringen Op basis van wat u nu weet, wat zou u volgende keer anders doen? 

Nog meer inspanning doen om met niet-reagerende kandidaten in gesprek te komen.  

Inbedding in een goed werkend digitaal studentendossier dat alerts geeft wanneer kandidaten volgens afspraak 

gebeld moeten worden. 

Do’s  Wat moeten anderen zeker doen? 

Goede projectplanning en strakke uitvoering 

Zorg voor commitment van hoger management 

Bij volwassenonderwijs: kondig het sturen van de vragenlijst en de uitnodiging tot het SKG-gesprek per email en 

telefonisch aan. 

Na-bellen bij uitblijvende reacties (drie of  vier keer) 

Regelmatig teamoverleg;  reacties en gesprekken (liefst opnames) onderling vergelijken 

Don’ts Wat moeten anderen zeker niet doen? 

Bellen cq gesprek voeren zonder gericht gespreksprotocol. Dan blijft het gesprek te ongericht en te onpersoonlijk 

Het werk dat hieraan zit onderschatten. 
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3 NOG VERDER 

 

Hoe kan dit project verder worden gebruikt binnen de OU? Welke elementen van deze casus zijn voor andere 

organisaties toepasbaar? Voor deze laatste vraag is het van belang dat het arrangement gericht is op een 

andere manier van studeren en in een andere setting, dan die de aankomende studenten uit hun 

opleidingsverleden gewend waren: afstandstudie in deeltijd. Toch denken we dat de gebruikte methode met 

een andere invulling ook bruikbaar is voor andere vormen van onderwijs. Het risicoprofiel zal daar 

waarschijnlijk andere (of meer) factoren hebben. Voor instituten die afstandseducatie geven aan volwassenen 

in deeltijd, kunnen daarnaast ook de onderscheiden factoren van het risicoprofiel van belang zijn, en de mate 

van voorspelkracht die in deze casus wel of juist niet is aangetroffen. Daarbij dient wel bedacht te worden dat 

de resultaten van de werking van de individuele risicofactoren bij een nogal kleine groep kandidaten gemeten 

zijn.  

 

Nog verder  

Schaalbaarheid Hoe is het onderdeel te maken van de staande organisatie? Heeft u concrete plannen? 

De gesprekken zijn deel gaan uitmaken van de staande organisatie van de opleiding Bedrijfskunde. Via het OU-

brede project Student meer centraal zal beoordeeld worden in hoeverre ook andere faculteiten van deze 

systematiek gebruik gaan maken. 

 

In hoeverre leeft het c.q. is er steun voor studiekeuzegesprekken binnen de organisatie? Is dit toe- of afgenomen 

door het project? 

Binnen de OU-setting van open wetenschappelijk onderwijs, valt het accent meer op het intake-aspect van de 

gesprekken dan op het ‘negatief studieadvies’-aspect. Gegeven deze benadering leeft dit soort (intake)gesprekken. 

Men ziet het belang maar is nog zoekende naar een aanpak. Het SURF-SKG-project kan hierin een bijdrage leveren. 

Door dit project is de belangstelling voor SKG/intakegesprekken toegenomen. 

 

Overdraagbaarheid Zou dit arrangement ook door andere instellingen kunnen worden gebruikt? Welke elementen zijn moeilijk 

overdraagbaar omdat ze specifiek zijn voor uw instelling en waarom? 

Het werken met risicoprofielen, die in eerste concept via een korte vragenlijst worden geïnventariseerd, en die 

daarna sturend zijn in een geautomatiseerd gespreksprotocol, is algemeen overdraagbaar. Vragenlijst en protocol 

moeten uiteraard per doelgroep worden ge(fine)tuned. 

De benaderingswijze van kandidaten zou een startpunt kunnen zijn in het nadenken over het benaderen van 

kandidaten door andere instellingen die actief zijn in volwasseneneducatie en/of afstandsonderwijs. Let wel: wij 

zien hier zelf een verbeterpunt – nog meer nabellen. 
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BIJLAGE 1: KOSTENOVERZICHT  

(Let op: dit overzicht is bedoeld voor andere hoger onderwijsinstellingen en vormt niet de financiële verantwoording aan SURF!)  

 

 Kostensoort Toelichting Uren  €  

Eenmalige 

kosten 

 Eenmalige kosten voor de 

ontwikkeling van SKG 

    

Uren Ontwikkelen aanpak 

en materialen 

Aantal uren dat is besteed voor het 

maken van vragenlijsten, 

draaiboeken, protocollen etc. 

327    

Out-of-

pocket 

Aanschaf van ICT en 

tools 

Kosten van aanschaf van software, 

assessments etc. 

  pm  

Vaste 

kosten 

 Jaarlijkse kosten die niet afhankelijk 

zijn van het aantal gesprekken of 

kandidaten 

    

Uren Organisatie Uren voor projectmanagement, 

overleg, administratieve 

ondersteuning, management 

rapportages etc. 

80    

Out-of-

pocket 

Kantoorkosten e.d. Huur van ruimtes, apparatuur e.d.   pm  

Variabele 

kosten 

 Kosten die wel afhankelijk zijn van 

het aantal gesprekken of kandidaten 

Totaal 

aantal 

uren 

Uren per 

kandidaat 

Totale 

€ 

€ per 

kandidaat 

Uren Trainen 

gespreksvoerders 

Aantal uren dat besteed is voor het 

trainen van docenten,SLB-ers, 

studenten, alumni en andere 

gespreksvoerders 

15 0,2   

Voorbereiding per 

gesprek 

Tijd voor inplannen, opbellen, 

invoeren gegevens, voorbereiden 

55,5 0,75   

Gesprek zelf Tijd voor gesprek 74 1   

Afronding Tijd voor invoeren gegevens en 

nabereiding 

18,5 0,25   

Totaal Totale tijd besteed aan gesprekken 148 2   

Out-of-

pocket 

Licentiekosten en 

catering 

Kosten per kandidaat voor licenties/ 

catering etc. 

    

Zie toelichting 
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TOELICHTING 

Eenmalige kosten: er kon gebruik worden gemaakt van een aantal aanwezige tools bij de OU, met name voor 

hulp en advies aan kandidaten met een verhoogd risico. Denk bijvoorbeeld aan een reeds aanwezige mini-

cursus time management. 

Vaste kosten: het is lastig onderscheid te maken tussen de projectkosten die samenhangen met de eenmalige 

eerste opzet, de kosten die benodigd zijn wegens de samenwerking met en subsidie van SURF, en de vaste 

project/managementkosten die jaarlijks zullen blijven terugkeren. De opgegeven 80 uur is een schatting. 

Ten bate van de effectmeting na vijf maanden - wegens de beperkte looptijd van het SURF-project - is een 

tweede gespreksronde gehouden. Deze kosten zijn niet meegenomen omdat deze kosten niet bij het 

arrangement horen zoals het standaard ingevoerd is. 

Ook voor kandidaten die uiteindelijk geen gesprek willen, of die niet bereikt kunnen worden, worden 

voorbereidingskosten gemaakt. Meerdere herinneringen per kandidaat komt in totaal op ca ½ uur per 

kandidaat die niet meedoet. Deze zijn niet meegenomen in het overzicht.  Het betreft 142 kandidaten en totaal 

71 uren. Het betreffen relatief goedkope uren op basisniveau secretaresse. 

De gesprekken zijn gevoerd per telefoon of skype. Met name voor de gesprekken naar mobiele nummers van 

kandidaten. Omdat veel deeltijdstudenten in de avonduren gebeld worden, dient eventueel ook rekening te 

worden gehouden met telefoon- en/of internetvergoeding voor de gespreksvoerders als die privé bellen. 
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 Bijlage 2               

    Elektronisch vragenformulier             

                    

    (in te vullen voorafgaande aan startgesprek)             

                    

    Naam        

    Studentnummer        

    E-mailadres        

    Skype-adres*         

    Telefoonnummer(s)          

    Op welke dagen en tijden bent u vaak op 

genoemd nummer bereikbaar? 

         

              

                    

    * We hebben voorkeur voor de communicatie via Skype omdat de ervaring leert dat beeld en geluid samen vaak een betere 

communicatie mogelijk maakt.       

                    

  

  

Hierna volgt een aantal vragen aan de hand waarvan uw consulent een eerste inzicht krijgt in uw 

studieomstandigheden. In het startgesprek kunt u uw antwoorden nader toelichten en nuanceren.  Vaak zal 

de consulent daar ook naar vragen. 
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1   Hebt u voorkennis van (delen van) het inhoudsgebied van bedrijfskunde?         

    Zo ja, op welke wijze hebt u die kennis verkregen ? (u kunt meerdere mogelijkheden aankruisen)     

  
 

Kranten / televisie / algemene ontwikkeling               

    Relevante werkervaring               

    Losse OU-cursus(sen)               

    Losse cursus(sen) elders               

  
 

(Bedrijfs-)opleiding               

                    

2   Hebt u in de afgelopen 4 jaar een studie of cursus gevolgd (ook op andere gebieden dan Bedrijfskunde)?     

    Ja               

  
 

Nee               

                    

3   Wat is het hoogste niveau opleiding dat u hebt behaald (ook op andere gebieden dan Bedrijfskunde)?     

    Basisschool / lagere school               

    Voortgezet onderwijs VWO - atheneum - gymnasium             

    Voortgezet onderwijs HAVO               

    Voortgezet onderwijs - overig               

    LBO               

    MBO               

    HBO (hogeschool)               

  
 

WO (universiteit)               

    overig               

                    

4   Volgt u momenteel nog andere cursussen of opleidingen?           
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    Ja               

  
 

Nee               

                    

5   Wat is uw belangrijkste motief om te studeren?             

    Ontwikkelen kennis en vaardigheden voor uw huidige functie             

  
 

Ontwikkelen kennis en vaardigheden gericht op een toekomstige functie of loopbaan         

    Persoonlijke ontwikkeling               

    Weet niet / Geen concreet studiemotief               

                    

6   Wat is uw studiedoel?               

  
 

Bachelor of science graad behalen               

    Focusopleiding (set inhoudelijk gerelateerde cursussen)             

    Losse cursus (specifieke kennisleemte vullen)               

    Kennis maken met studeren aan de OU (ik zie daarna verder)             

                    

7   Hebt u een studieplanning? (welke cursussen wanneer)             

    Ja               

  
 

Vagelijk               

    Nee               

                    

8   Hebt u vaste studiemomenten? Zo ja, hoe lang kunt u dan achtereen studeren?         

    Welke situatie komt het dichtst bij de uwe?               

    Op vaste dagen en tijden minimaal 2 uur aaneengesloten.             

    Op vaste momenten tussen de 1 en 2 uur aaneengesloten             

    Op vaste momenten maximaal een uur               

    Ik maak geregeld een blok van een paar uur in mijn agenda vrij, maar niet steeds op een ‘vaste dag of avond’     
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Ik vind geregeld 1 of 2 uurtjes voor mijn studie.               

    Ik moet stukjes tijd voor mijn studie vinden tussen andere bezigheden.           

                    

9   Hebt u een vaste rustige studieplek?               

  
 

Ja               

    Nee               

                    

10 
  

Uit welke van de onderstaande categorieën krijgt u morele steun tijdens de studie?  Volgen deze personen ook een 

studie of cursus? (u kunt meerdere alternatieven aankruisen) 
  

  

  

  (Morele) 

steun 

Volgt ook 

een studie / 

opleiding           

    Partner             

    Kinderen             

    Familie (overige)             

    Leidinggevende             

    Collega’s             

    Vrienden             

    Studiepartner/”studiemaatje”               

  
  

                

  

  

Met behulp van de interactieve tijdsbestedingstool op de onderstaande (blauwe) tab "tijdsbesteding" kunt u nu voor 

uzelf aangeven aan welke categorieën u tijd besteedt. Daarnaast kunt u vervolgens aangeven welke tijdsindeling u zou 

wensen voor uzelf. Als daar grote verschillen in zitten kan u uw opleidingsconsulent advies vragen hoe u met deze 

verschillen om kunt gaan. 
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11   Bent u na het invullen van de lijst tevreden met uw huidige tijdsindeling?         

  
 

Ja               

    Enigszins               

    Nee               

                    

12   Zou u hulp/advies van de opleidingsconsulent willen om uw tijdsindeling  aan te passen? (bijv.  een stappenplan maken) 

    Ja               

    Misschien later               

  
 

Nee, ik doe dat liever zelf               

    Nee, mijn tijdsindeling hoeft niet aangepast te worden             
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BIJLAGE 3: Werkproces 

 

 

 

 


