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VOORWOORD
Over zo’n 1,5 maand gaan weer duizenden studiekiezers de knoop doorhakken en zich
aanmelden voor een vervolgopleiding in het hoger onderwijs. De één is al overtuigd van
zijn keuze, de ander twijfelt nog.
Met ruim een miljoen bezoeken per jaar weten de studiekiezers onze website goed te
vinden als het gaat om het oriënteren op je studiekeuze. Het laat zien dat het onderwerp
studiekeuze sterk leeft bij de studiekiezer, maar ook maatschappelijk krijgt het onderwerp steeds meer aandacht. Recente ontwikkelingen als het invoeren van decentrale
selectie in plaats van loting, de studiekeuzecheck en het sociaal leenstelsel vragen om
heldere informatie. Wat betekent dit voor de studiekiezer en de manier waarop zij haar
keuze gaat maken?
Iedereen die vandaag aanwezig is bij deze conferentie probeert vanuit zijn of haar
vakgebied een steentje bij te dragen aan het studiekeuzeproces van deze jongeren. Allemaal proberen we de studiekiezer te helpen bij het ontdekken wat bij hem of haar past.
Dat is wat ons aan elkaar verbindt vandaag en in de toekomst.
De studiekiezer is immers gebaat bij een soepele aansluiting van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs. Vandaar ook ons centrale thema:
SAMEN OP WEG NAAR EEN GOEDE AANSLUITING
Donatello Piras daagt u uit aan de hand van stellingen om uw mening te vormen én te
delen. Interactie en ervaringen uitwisselen staan daarbij centraal. In de middagsessies
hoeft u niet achterover te leunen, maar wordt uw inbreng graag gehoord.
Aan het eind van de dag draaien we de rollen om. Studentenorganisaties ISO, LSVb en
JOB en scholierenorganisatie LAKS houden ons een spiegel voor. Concluderen zij dat
we goed op weg zijn of krijgen wij nieuwe inzichten om de aansluiting te verbeteren?
Wij wensen u veel plezier vandaag!
Namens Studiekeuze123,

Ingrid Kolkhuis Tanke
Directeur Studiekeuze123
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09:30 – 10:00

Inloop, ontvangst en registratie

10:00 – 10:15

Welkom en opening – Johan Friso Foyer
Ingrid Kolkhuis Tanke - Studiekeuze123

10:15 – 12:30

Ochtendsessie – Johan Friso Foyer
Gemeenschappelijke discussie o.l.v. Donatello Piras, incl. pauze

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:15

Middagsessies ronde 1

WORKSHOPTITEL

SPREKER(S)

ZAAL

Associate degree in Flevoland

Jaap ten Have &
Ancella Evers-de Boer

110

Het oriëntatiegedrag van
studiekiezers

Corine Sonke

111

De studiekeuzecheck:
voor wie werkt het?

Rutger Kappe &
Eline Vis

112

Zien, voelen en ervaren
in de beroepspraktijk

Hanneke Santegoets &
Jeannette Timmermans

115

Ga je er tussenuit?

Kasia Bruning & Nilay Avar

116

Uitval en switch tijdens het
eerste studiejaar: wat kan hieraan
gedaan worden?

José Mulder

Johan
Friso
Foyer

14:15 – 14:30

Zaalwissel

14:30 – 15:15

Middagsessies ronde 2

WORKSHOPTITEL

SPREKER(S)

ZAAL

Tour op Studiekeuze123.nl

Joeri Nortier

110

Proefstuderen als studiekeuzecheck?

Susan Niessen

111

Studiesucces onder mbodoorstromers is zorgwekkend.
Hoe stimuleer je succes op het hbo?

Jolanda Mol & Hans Mackaaij
& Niek Schaper

112

Decentrale selectie –
de toegankelijkheid waarborgen

Maarten Derksen &
Lisette Kouwenhoven

115

Nieuwe toelatingseisen pabo: hoe
bereiden we leerlingen goed voor?

Jacqueline de Schutter

116

Studiekeuze op basis van interesses

Djurre Holtrop & Corine Sonke

15:15 – 15:45

Forumdiscussie – Johan Friso Foyer
De dag samengevat door scholieren en studenten

15:45 – 16:00

Afsluiting – Johan Friso Foyer

16:00 – 16:30

Borrel

Johan
Friso
Foyer
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OCHTENDSESSIE: 10:15 - 12:30 (INCL. PAUZE)
SAMEN OP WEG NAAR EEN GOEDE AANSLUITING
INTERACTIEF DEBAT - JOHAN FRISO FOYER
Dagvoorzitter Donatello Piras

In een gemeenschappelijke discussie bespreken we de (on)mogelijkheden voor een
goede aansluiting. Donatello Piras, discussieleider bij het Nederlands Debat Instituut,
snijdt onder meer de thema’s LOB, arbeidsmarkt en studiekeuzecheck aan. Aan de
hand van (pittige) stellingen daagt hij u uit uw mening te geven en te delen.

Laat van u horen
Reageren op een stelling kan via de microfoons in de zaal. Maar ook via uw
smartphone of tablet. Alle input is direct terug te vinden op de schermen in de zaal.
Tijdens het debat besteedt de discussieleider ook aandacht aan uw digitale stem.
Dus praat mee en laat van u horen!
Hoe het werkt
U logt met uw tablet of smartphone in op het wifi-netwerk BuzzMaster. Instructies
daarvoor krijgt u bij binnenkomst. Na inloggen kunt u stemmen op stellingen,
commentaar geven of vragen stellen. De BuzzMaster-moderator zorgt ervoor
dat input op de schermen in de zaal verschijnt of legt opmerkingen voor aan de
dagvoorzitter.

Donatello Piras - dagvoorzitter
Donatello Piras is een veelgevraagd presentator,
moderator en dagvoorzitter met jarenlange
ervaring in binnen- en buitenland. Donatello
is overtuigexpert, studeerde Communicatie in
Rotterdam en liep stage bij CDA spindoctor Jack
de Vries in de Tweede Kamer. Daarna werkte hij
bij KLM en Inholland als communicatieadviseur en
woordvoerder. In deze tijd deed hij ervaring op met
crisis-, interne en corporate communicatie.
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WAAR MOET U ZIJN?

ZAAL 117

Johan Friso Foyer

ZAAL

116
lift

1

lift

2
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BEATRIXGEBOUW

2 1

Ontvangst, lunch en borrel
Middengedeelte
lift

ZAAL

115

lift

Opening, ochtendsessie,
forumdiscussie en afsluiting
Johan Friso Foyer

ZAAL

112

ZAAL

111

Locatie: Jaarbeurs Meetup
1e etage
ID:

ZAAL

110

Event:
Datum:
Tekening:

Middagsessies
Johan Friso Foyer en zalen
110, 111, 112, 115 en 116

Kenmerk:

ORIËNTEREN,
VERDIEPEN,
KNOOP DOORHAKKEN
Doe de Oriëntatiemeter!

+
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ORIËNTATIEMETER HOE VER BEN JIJ MET JE KEUZE?

De Oriëntatiemeter is de online test van
Studiekeuze123 om te ontdekken in welke fase
van het studiekeuzetraject iemand zit.
Studiekeuze123 geeft per fase tips om
stapsgewijs naar een goede keuze te gaan.
Zie www.studiekeuze123.nl.

LUNCH: 12:30 - 13:30
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MIDDAGSESSIES RONDE 1: 13:30 – 14:30 (INCL. PAUZE)
ASSOCIATE DEGREE IN FLEVOLAND
Doelgroep vo, mbo, ho - Zaal 110
Jaap ten Have & Ancella Evers-de Boer - Windesheim Flevoland

W

e schetsen de achtergrond van hogeschool Windesheim Flevoland, in een complexe sociaal-cultureel en sociaal- economische omgeving. Binnen deze omgeving
bouwen we aan de verruiming van ons aanbod rond Associate degree-opleidingen. In de
presentatie en discussie gaan we hierbij in op de keuzes die we als hogeschool maken,
maar belangrijker nog: die we met de studenten maken over de passende route in het hoger onderwijs. Op welke manier bepaal je welke vorm het best bij een student past? Wat
zijn de onderscheidende factoren, en hoe werken we hierbij samen met het bedrijfsleven?
We zullen de discussie verlevendigen met goede casuïstiek.

HET ORIËNTATIEGEDRAG VAN STUDIEKIEZERS
Doelgroep vo, mbo, ho - Zaal 111
Corine Sonke - NOA BV

W

at omvat het studiekeuzeproces nu eigenlijk? In het proces van studiekeuze zijn
meerdere fasen te onderscheiden:
Oriëntatiefase: de studiekiezer staat aan het begin en heeft nog geen idee welke kant
hij op wil en wat bij hem past. Interessetesten en gesprekken met ouders en decanen
zijn hierin belangrijk.
Verkenningsfase: de studiekiezer heeft min of meer een richting bepaald waarin hij
opleidingen verder gaat verkennen en onderzoeken. Het bezoeken van open dagen
kan hierbij handig zijn.
Besluitfase: de studiekiezer zal hierin knopen gaan doorhakken, tot een eerste keuze
komen en een goede tweede opleiding selecteren. Daarna vindt het aanmelden plaats.
In elke fase kan de studiekiezer geholpen worden in haar studiekeuzetraject. NOA
heeft in opdracht van Studiekeuze123 een Oriëntatiemeter ontwikkeld. In deze test
krijgen studiekiezers vragen voorgelegd over de mate waarin zij al bezig zijn met hun
studiekeuze en welke stappen zij zelf al hebben ondernomen. Op basis van de uitslag
krijgen zij tips waarmee zij verder kunnen in hun studiekeuzetraject.
Tijdens de presentatie zal nader ingegaan worden op de achtergronden en inhoud van
de Oriëntatiemeter.
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DE STUDIEKEUZECHECK: VOOR WIE WERKT HET?
Doelgroep vo, mbo, ho - Zaal 112
Rutger Kappe & Eline Vis - Hogeschool Inholland

H

O-instellingen hebben de vrijheid gekregen om de studiekeuzecheck zelf in
te richten. Dit heeft ertoe geleid dat er qua vorm, procedure en inhoud van
studiekeuzechecks een breed palet van aanpakken is ontstaan (Kappe, 2015). Dit
maakt het enerzijds weinig overzichtelijk voor studenten en decanen. Anderzijds is
het wel mogelijk - door vanuit een gezamenlijk model deze aanpakken te evalueren snel zicht te krijgen op de effectiviteit van de diverse aanpakken.
Tijdens de sessie worden de resultaten gepresenteerd van een studie waarin de
aanpakken van 6 hbo’s zijn bekeken. Wat vinden studenten en docenten ervan, en
zien we een reductie in de uitval of verbetering van de aansluiting. Gezamenlijk
reflecteren we op de uitkomsten en o.a. welke verbeteringen mogelijk zijn.

ZIEN, VOELEN EN ERVAREN IN DE BEROEPSPRAKTIJK
Doelgroep vo, ho - Zaal 115
Hanneke Santegoets & Jeannette Timmermans - Radboudumc Health Academy
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H

et Radboudumc biedt sinds zes jaar een programma voor scholieren vmbo-t,
havo en vwo om hen te helpen bij de beroepsbeeldvorming van verschillende
zorggerelateerde beroepen. De interventie ‘Radboud College Tour’ is erop gericht
middelbare scholieren een inkijk te geven in de authentieke werkomgeving. Door
te voelen, te ervaren en zelf te zien wat het beroep inhoudt en in gesprek te gaan
met de begeleidende studenten, krijgen scholieren handvatten voor het studie- en
beroepskeuzeproces. Met de aanmelding - voorzien van een persoonlijke motivatie
- nemen scholieren zelf het initiatief om deel te nemen aan een van deze College
Tours. Uit onderzoek (Santegoets, 2013) blijkt dat ‘de Radboud College Tour’ een
positief effect heeft bij de beroepsbeeldvorming en daarmee op het keuzeproces.

GA JE ER TUSSENUIT?
Doelgroep vo - Zaal 116
Kasia Bruning & Nilay Avar - EP-Nuffic

T

ijdens de workshop zoomen we in op een populair thema onder scholieren: het
tussenjaar. Samen met de deelnemers gaan wij op zoek naar de beste manier om
vragen te beantwoorden die betrekking hebben op het nemen van een tussenjaar.
Aan het einde van de workshop beschikken de deelnemers over de juiste informatie
én manieren om scholieren in te lichten over een tussenjaar in het buitenland.
EP-Nuffic zet zich in om scholieren te enthousiasmeren en te informeren over
buitenlandmogelijkheden: zoals een volledige bachelor, stage of tussenjaar in het
buitenland. Hiervoor is onder andere de ‘WilWeg’-campagne opgezet: www.wilweg.nl.

UITVAL EN SWITCH TIJDENS HET EERSTE STUDIEJAAR:

WAT KAN HIERAAN GEDAAN WORDEN?
Doelgroep vo, mbo, ho - Johan Friso Foyer

José Mulder - Expertisecentrum voor het beroepsonderwijs (ecbo)

Z

owel 40% van de mbo-studenten als 40% van de havisten die aan een hbobachelor begint, valt tijdens het eerste jaar uit of switcht van studie en/of
instelling. Degene die uitvallen, halen meestal geen diploma én de kans dat een
student die switcht een diploma haalt is ook klein. De keuzes die mbo-studenten
én havisten het eerste jaar maken, blijken dan ook van significante invloed op hun
studiesucces. De eerst helft van deze sessie wordt op basis van verschillende bronnen
gekeken wie deze studenten zijn, waarom ze uitvallen en van studie en/of instelling
switchen én wat er aan gedaan kan worden. Aanwezigen wordt gevraagd actief deel
te nemen zodat tijdens de tweede helft van de sessie gezamenlijk gediscussieerd kan
worden over praktische verbeteringen en aanbevelingen.
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MIDDAGSESSIES RONDE 2: 14:30 – 15:15
EEN TOUR DOOR STUDIEKEUZE123.NL
Doelgroep vo, mbo, ho - Zaal 110
Joeri Nortier - Studiekeuze123

O

nlangs is de website Studiekeuze123.nl geheel vernieuwd. In deze sessie
zal Studiekeuze123 laten zien wat er vernieuwd is, welke tools gebruikt
kunnen worden om studiekiezers te helpen bij hun keuze. In welke fase van het
studiekeuzetraject iemand ook zit, op Studiekeuze123 willen we zoveel mogelijk stap
voor stap hulp bieden. Zo kunnen studiekiezers aan de slag met de Wegwijzers. Deze
Wegwijzers bieden inhoudelijke informatie over het maken van een studiekeuze.
Studiekiezers kunnen ook direct een opleiding zoeken met de Matchfinder. Door
de filters te gebruiken, selecteren ze studies die bij hun profiel en criteria passen.
Tenslotte biedt Studiekeuze123 Van Profiel naar Studie aan, waarmee in één keer een
overzicht van alle opleidingen per sector kan worden gemaakt.
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In deze sessie krijgt u tips om het meeste uit de site te halen bij de keuzebegeleiding
van uw leerlingen. Ook is er ruimte voor discussie over de wensen van decanen en
scholieren m.b.t. de online tools.

PROEFSTUDEREN ALS STUDIEKEUZECHECK
Doelgroep vo, mbo, ho - Zaal 111
Susan Niessen - Rijksuniversiteit Groningen

B

ij de studieprogramma’s Rechten en Psychologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen wordt gebruikgemaakt van proefstuderen voor matching
(Rechten) en selectie (Psychologie). De scores op een proefstudeertoets bleken
de studieresultaten en uitval in het eerste jaar goed te voorspellen. Daarnaast
is bij aankomend studenten Psychologie een vragenlijst afgenomen over de
attitudes tegenover verschillende methoden van selectie/matching, waaruit
bleek dat studenten proefstuderen een eerlijke en prettige methode vinden. In
deze bijeenkomst wordt na een korte uiteenzetting van de onderzoeksresultaten
gediscussieerd over hoe proefstuderen in de praktijk het beste ingezet kan worden
als studiekeuze-instrument.

STUDIESUCCES ONDER MBO-DOORSTROMERS IS ZORGWEKKEND.
HOE STIMULEER JE SUCCES OP HET HBO?
Doelgroep vo, mbo, ho - Zaal 112
Jolanda Mol - Talent.Sense & Hans Mackaaij & Niek Schaper - Hogeschool van Amsterdam

B

enieuwd naar de specifieke eigenschappen van de mbo-doorstromer? Als u
weet waar talenten en tekortkomingen liggen bij deze groep, is het mogelijk
om passende begeleiding te bieden. Afgestemd op de individuele behoefte van
deze student. De HvA ALO heeft ervaring met een individuele aanpak bij reguliere
studenten en heeft onderzoek gedaan naar de begeleidingsbehoefte van de mbodoorstromer. Herkent u de eigenschappen bij uw mbo-populatie? Hoe ontwikkelt u de
tekortkomingen van de mbo-doorstromer? Is dat een taak van het mbo? Of het hbo?
Wat kunnen we in samenwerking doen?

DECENTRALE SELECTIE - DE TOEGANKELIJKHEID WAARBORGEN
Doelgroep vo, mbo, ho - Zaal 115
Maarten Derksen - Ministerie OCW & Lisette Kouwenhoven - Hogeschool Rotterdam

V

anaf studiejaar 2017-2018 worden alle plaatsen van opleidingen met een
numerus fixus verdeeld via decentrale selectie. Van hogeronderwijsinstellingen
vraagt dit om een selectieprocedure op basis waarvan kan worden nagegaan
in welke mate een student bij de opleiding past. Daarnaast is het van belang
dat hogeronderwijsinstellingen, vo-scholen en mbo-instellingen gezamenlijk
werken aan een transparante voorlichting en een gedegen ondersteuning van de
voorbereiding op de selectie. Mede hierdoor blijft de toegankelijkheid van een
opleiding met een numerus fixus gewaarborgd. In deze sessie gaan wij in op hoe de
onderwijsinstellingen gezamenlijk hieraan kunnen bijdragen.
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NIEUWE TOELATINGSEISEN PABO: HOE BEREIDEN WE LEERLINGEN GOED VOOR?
Doelgroep vo, mbo, ho - Zaal 116
Jacqueline de Schutter - MBO Diensten

D

eze sessie gaat over de ervaringen vanuit het project Instroom pabo. Aan de
orde komt wat de nieuwe toelatingseisen voor de pabo zijn en hoe het project
(tijdelijk) ondersteuning geeft aan met name havisten en mbo-studenten. Ook
wordt gepresenteerd wat de gevolgen zijn voor de instroom in de pabo. Vanuit de
ervaringen in het project en de ervaringen van de aanwezigen wordt samen verkend
hoe leerlingen nog beter kunnen worden geïnformeerd en ondersteund: zowel nu als
na de projectperiode.

STUDIEKEUZE OP BASIS VAN INTERESSES?
Doelgroep vo, mbo, ho - Johan Friso Foyer
Djurre Holtrop - NOA BV/Vrije Universiteit Amsterdam & Corine Sonke - NOA BV

S
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tudenten kiezen niet altijd de studie die ze het meest interessant vinden. Bekende
redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld twijfel aan hun eigen capaciteiten, ouders
die andere wensen hebben of de status van een studie. Met een groot onderzoek,
waarvoor we meer dan 70.000 studenten hebben benaderd, is gekeken welke
factoren de studiekeuze van een student bepalen. Al deze studenten hebben
aangegeven welke studierichtingen ze interessant/leuk vinden. Bovendien hebben
bijna 1.500 studenten later beschreven welke studie ze daadwerkelijk hebben
gekozen en hoe deze studiekeuze voor hen uitpakt. Verrassend genoeg lijkt de
interesse van studenten slechts een klein gedeelte van de studiekeuze te bepalen.
Wat is dan de meest bepalende factor voor de studiekeuze van de studenten? We
nemen de onderzoeksgegevens mee naar de bijeenkomst, hiermee zullen we ter
plekke zo veel mogelijk vragen proberen te beantwoorden.

NOTITIES
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OP DE HOOGTE
BLIJVEN VAN
ACTIVITEITEN OVER
STUDIEKEUZE?
kalender voor
studiekeuzebegeleiding
Kijk op www.studiekeuzeinformatie.nl
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Mede mogelijk gemaakt door:

FORUMDISCUSSIE: 15:15 - 15:45
DE DAG SAMENGEVAT
Forumdiscussie - Johan Friso Foyer
Studenten van ISO, LSVb, JOB & scholieren van LAKS

Onder leiding van onze dagvoorzitter Donatello Piras sluiten vertegenwoordigers
van de studenten- en scholierenorganisaties ISO, LSVb, JOB en LAKS de dag af
met een discussie. De studenten geven als kritische klanten feedback over wat
ze gehoord hebben op de conferentie. Zijn de besproken ideeën, interventies en
initiatieven positief of juist negatief voor studiekiezers en studenten? Wat missen zij
nog? Waar willen zij de focus op leggen?

AFSLUITING: 15:45 - 16:00

BORREL: 16:00 - 16:30
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ORGANISATIE

De organisatie van de Studiekeuzeconferentie 2016 is in handen van Studiekeuze123.
Speciale dank aan de programmacommissie voor hun bijdrage aan het samenstellen
van het programma.

PROGRAMMACOMMISSIE 2016

De programmacommissie bestaat uit de volgende leden:
Hermien Miltenburg - Wageningen University
Minette van den Bemd - VvSL
Peter Huwae - NVS-NVL
Pierre Poell - LICA
Hans van Driel - Studiekeuze123
Stephanie de Blieck - Studiekeuze123

STUDIEKEUZE123
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Stichting Studiekeuze123 is een onafhankelijk samenwerkingsverband van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, studentenorganisaties (ISO en
LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO).
Ook scholierenorganisatie LAKS is betrokken bij de organisatie en zorgt ervoor dat
het belang van de scholier goed in de gaten wordt gehouden.
Studiekeuze123.nl biedt complete en betrouwbare informatie over studiekeuze en
is daarmee de officiële website om studiekeuze-informatie te vergelijken. Met deze
informatie helpen wij de studiekiezer stap voor stap met het kiezen van de studie die
het beste bij hen past.

CONTACT
STICHTING STUDIEKEUZE123
Arthur van Schendelstraat 600
Postbus 243
3500 AE Utrecht
030 – 303 91 00
Info@studiekeuze123.nl
www.studiekeuze123.nl
www.studiekeuzeinformatie.nl
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