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Inleiding

Resultaten
Discussiepunten:

De studiekeuzecheck (SKC) is bedoeld om aankomende

393 SKC’s gedaan, 331 zijn daadwerkelijk gestart (84%)

studenten te helpen bij een juiste studiekeus. We typeren
ze met de SKC als P (prima), OK (niets bijzonders), T

152 P studenten, 9% nooit gestart

(twijfel). Zegt dat iets over hun vermogen om de P in één
jaar te halen? Is er verschil tussen MBO instromers en
Havo/vwo instromers? Welk effect heeft de 1WS, 1W4 of
1W8 brief in februari? En de 1D of 1P brief in juni of
augustus? Hoeveel studenten met een SKC starten de
studie? Hoeveel studenten hebben aan het begin van het
3e jaar de P nog steeds niet gehaald?

Onderzoeksvraag

Mentoren van 1e jaars studenten kunnen zich het beste in
eerste instantie richten op de OK en de T studenten.

216 OK studenten, 20% nooit gestart
25 T studenten, 20% nooit gestart

Niet herkansen in augustus heeft nadelen voor het snel
behalen van de P. De 1D brief (bsa gepasseerd) in juni werkt

43% van de gestarte P studenten haalt de P in 1 jaar

contra productief voor het studiesucces.

26% van de gestarte OK studenten haalt de P in 1 jaar
15% van de gestarte T studenten haalt de P in 1 jaar
54% van de studenten met een 1W8 haalt de P in 1 jaar

MBO instromers worden al in een eigen klas geplaatst, en dat
heeft een positief effect. Wat kunnen we nog meer doen voor
hen om het studiesucces in het HBO te verhogen?

24% van de studenten met een 1W4 haalt de P in 1 jaar

Wat zegt de uitslag van de SKC over het studiesucces in het
HBO en wat is het effect van de beslissingen van de

4% van de studenten met een 1WS haalt de P in 1 jaar

Conclusies

examencommissie die in het eerste jaar genomen worden?

26% van de MBO instromers haalt de P in 1 jaar

De Prima-studenten doen het inderdaad beter

41% van de Havo/vwo instromers haalt de P in 1 jaar

dan de anderen, ze starten vaker met de studie

Methode
De gegevens van SKC 2016 (dat zijn nu 3e jaars studenten)
zijn in Excel gecombineerd met de studieresultaten uit alluris
en de beslissingen van de examencommissie in alluris. Met
behulp van Excel is bepaald welke percentages er uitrollen.
Het levert feiten op die om nadere analyse vragen

en halen vaker de P in het eerste jaar.
Van de studenten die in juni de 1D brief (= bsa gepasseerd)
hebben gekregen, hebben minder studenten na 2 jaar de P
behaald dan de studenten die in augustus moesten
herkansen om het BSA te passeren.

MBO instromers hebben meer moeite om de P
in het eerste jaar te halen dan havo/vwo
instromers.

Meer onderzoeksvragen zijn te beantwoorden met deze
dataset! Bijvoorbeeld hoe het 2 jaar na de start staat met

MBO-ers doen het in Dronten beter dan op

het studiesucces.

basis van de literatuur verwacht mocht worden.
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