
Monitoring onderzoek 
keuzedeel Voorbereiding HBO (K0125)

Dataverzameling aan het HBO

Jeany van Beelen (lectoraat HRM en persoonlijk ondernemerschap INHOLLAND)
Monique de Bruijn-Smolders (lectoraat studiesucces Hogeschool Rotterdam)

Presentatie voor pilotcoördinatoren Keuzedeel Voorbereiding HBO, aan het HBO

1 November 2019



oo

Mbo jaar 2:
Ontwikkelassessment

•Portfolio

•Zelfstandige 
opdracht

•Ontwikkel 
gesprek (GIDS)

Mbo jaar 3:
Uitstroomprofiel

• Oriëntatie op het 
hbo

• Taal en Rekenen

• Hbo-vaardigheden

Ontwikkel gesprek 
(GIDS)

Voor het hbo:
Verbeterde SKC

• Overgangsdossier
(LOB-cv)

• NOA/startmeter

• Proefles

• Netwerk-
bijeenkomst

• Individueel 
gesprek

Eerste jaar hbo:
Intensief programma

• Meer 
begeleiding

• Peercoaching

• Trainen hbo-
vaardigheden

• Vakinhoudelijk 
extra begeleiding

Bewuste keuzes en 
identiteits-
ontwikkeling

Beeldvorming en 
ervaring op hbo/
arbeidsmarkt en 
cognitieve 
ontwikkeling

Matching op 
inhoud en 
samenwerking 
collega’s

Ervaren 
ondersteuning en 
cogn.ontwikkeling

Activiteiten

Effecten
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Mbo jaar 2:
Ontwikkelassessm.

•Portfolio

•Zelfstandige 
opdracht

•Ontwikkel 
gesprek (GIDS)

Mbo jaar 3:
Uitstroomprofiel

•Oriëntatie op hbo

•Taal en Rekenen

•Hbo-vaardigheden

• (Ontwikkel gesprek 
GIDS)

Voor het hbo:
Verbeterde SKC

•Overgangsdossier

•NOA/startmeter

•Proefles

•Netwerk-
bijeenkomst

•Individueel gesprek

Eerste jaar hbo:
Intensief programma

•Meer begeleiding

•Peercoaching

•Trainen hbo-
vaardigheden

•Vakinhoudelijk 
extra begeleiding

Mbo 2
Alb/Zadk/Stc

Hbo 1
InH/HR

Mbo 3 
Alb/Zadk/Stc
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Sept 2018 (mm1) Okt/Nov 2019 (mm2)

Invloed van studiekeuze en studievaardigheden op doorstroom en rendement

Onderzoeksdesign Doorstroom MHBO - Rotterdam

Juni 2019



Onderzoeksdesign - Onderzoek Keuzedeel Voorbereiding Hbo 

Effectmeting na 1 jaar

Onderzoek Keuzedeel Voorbereiding Hbo (K0125)

Voorafgaand aan keuzedeel (mbo) 

* Studiekeuzeproces (1A)

* Studievaardigheden (1A)

Na het keuzedeel (mbo) 

*Studiekeuzeproces (1B) 

*Studievaardigheden (1B)

Na start in hbo 

* Studiekeuzeproces (2)

* Studievaardigheden (2)

Effectmeting na 1 jaar



GIDS-afname

Open Vragen Vragenlijst (meerkeuzevragen)

1 Ben je tevreden met ..(beeld)..? Ja Soms wel, soms niet Nee Weet ik niet

2 Denk je veel na over de nieuwe studie? Veel Af en toe Zelden Weet ik niet

3 Geeft ..(beeld).. jou zekerheid over jezelf? Ja Soms wel, soms niet Nee Weet ik niet

4 Heb je problemen met ..(beeld)..? Vaak Af en toe Zelden Weet ik niet

5 Is ..(beeld).. van invloed op jouw dagelijkse doen en laten? Sterk Enigszins Niet Weet ik niet

6 Praat je met anderen over de nieuwe studie? Veel Met sommigen wel, 

met anderen niet

Nauwelijks Weet ik niet

7 Zou je gemakkelijk kunnen afzien van ..(beeld)..? Ja Wel, met enige

moeite

Volstrekt niet Weet ik niet

8 Probeer je om een ander beeld ten aanzien van de nieuwe 

studie te ontwikkelen?

Ja Soms Nee Weet ik niet

9 Geeft ..(beeld).. je het gevoel dat je weet wat je wilt met je 

leven?

Sterk Enigszins Nee Weet ik niet

10 Vind je het nodig om verschillende manieren te 

onderzoeken hoe jij tegenover de nieuwe studie staat?

Ja Wel enigszins Nee Weet ik niet

• Wat vind je belangrijk in een opleiding?

• Praat je er wel eens met anderen over? Waar 
gaat dat dan over?

• Waarom heb je gekozen voor deze studie? Hoe 
heb je die gekozen? 

• Welke toekomstige keuzes ga jij nog maken ten 
opzichte van je studie? Ben je daar (al) mee 
bezig?

BEELD: ………………………..



Gedachten over leren

Doelbepaling

Leerstrategieën

Kritisch denken

Motivatie

Aandacht

Inspanning

Geloof in eigen kunnen

Metacognitieve strategieën*

Zorgdragen eigen leeromgeving

Hulpvragen *plannen, monitoren en
time management

Opvattingen over leren
Leerprocessen voor 

doelbehaling
Initiator voor 

zelfregulerend leren

Vragenlijst studievaardigheden

Studievaardigheden voorspellend voor studiesucces



Vragenlijst

• Invultijd 20 minuten

• Algemene vragen

• Stellingen

64 Ik studeer met regelmaat. 1 2 3 4 5 6 7

Het gaat om je `eerste` antwoord
Wees eerlijk

Helemaal
mee
oneens

Helemaal 
mee 
eens



Aanvullende vragen ter evaluatie van activiteiten 
Keuzedeel Voorbereiding HBO, aan MBO
• Nu ik studeer aan het HBO, merk ik dat de volgende onderdelen van het keuzedeel 

Voorbereiding HBO, zoals gevolgd destijds aan het MBO en HBO (AD of bachelor), mij hierbij 

helpen:

• (7-puntsschaal: Helemaal oneens-helemaal mee eens) / en n.v.t. optie.

• Bij elk onderdeel wordt gevraagd om een korte toelichting

• Samenstellen van een portfolio

• Ontwikkelassessment/GIDS vragenlijst

• Het zelfstandig uitvoeren van een opdracht

• Lessen zoals gevolgd aan het HBO

• Kennismaking met docenten aan het HBO

• Kennismaking met studenten aan het HBO

• Het onderdeel "Taal en rekenen"

• Het onderdeel "hbo studievaardigheden"



Aanvullende vragen ter evaluatie van activiteiten 
Keuzedeel Voorbereiding HBO, aan MBO
• Nu ik studeer aan het HBO en terugdenk aan het keuzedeel voorbereiding HBO, zoals 

destijds gevolgd aan het MBO en HBO (AD of bachelor), ben ik van mening dat ik het 

volgende heb gemist, of specifieke onderdelen hierin:

• (7-puntsschaal: Helemaal oneens-helemaal mee eens) / en n.v.t. optie.

• Bij elk onderdeel wordt gevraagd om een korte toelichting

• Samenstellen van een portfolio

• Ontwikkelassessment/GIDS vragenlijst

• Het zelfstandig uitvoeren van een opdracht

• Lessen zoals gevolgd aan het HBO

• Kennismaking met docenten aan het HBO

• Kennismaking met studenten aan het HBO

• Het onderdeel "Taal en rekenen"

• Het onderdeel "hbo studievaardigheden"

• Iets anders, namelijk: (open vraag)



Dataverzameling



Dataverzamelingen
GIDS

Studievaardigheden voor Studiesucces

1 meting beide vragenlijst, onder dezelfde studenten (N = totale populatie (400?))

Test groep: alle studenten die het keuzedeel K0125 hebben gevolgd

Alle studenten aan Hogeschool Inholland BBS, SJD, HBO-Rechten, BE

Alle studenten aan AD-opleidingen Economisch Domein HR

Alle studenten aan Bacheloropleidingen Economisch Domein HR

Alle studenten aan STC-HBO

Voor Hogeschool inholland geldt dat deze studenten in het systeem hebben 

aangevinkt dat ze een keuzedeel ergens hebben gevolgd (veld in CSA-systeem)

Voor Hogeschool Rotterdam geldt dat deze studenten...



Dataverzamelingen
GIDS
Studievaardigheden voor Studiesucces

Controle groep (n = 400)

Studenten die niet het keuzedeel voorbereiding HBO hebben gevolgd

• 50 MBO-studenten en 50 Havisten aan Hogeschool Inholland BBS, SJD, HBO-Rechten, BE

• 50 MBO-studenten en 50 Havisten aan AD-opleidingen Economisch Domein HR

• 50 MBO-studenten en 50 Havisten aan Bacheloropleidingen Economisch Domein HR

• 50 MBO-studenten en 50 Havisten aan STC-HBO



Afname wanneer

Een te bepalen periode van 8 weken 

vier weken GIDS

na GIDS-afname vier weken Vragenlijst Studievaardigheden

afname beide vragenlijsten tussen nu en Februari 2020



Hoe

Via Digitale link en QR-code dienen studenten de vragenlijsten in te vullen

achter een desktop

tijdens lestijd

Niet-aanwezigen wordt de link en QR-code nagemaild

Duur 20 minuten



Reglement NIP / Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)

Via de digitale vragenlijst verleent de student toestemming voor 

1. het koppelen van de vragenlijst studievaardigheden aan diens

studiesuccesgegevens

Hiervoor vult de student diens naam, geboortedatum en 

studentnummer in.

-Alle verslaglegging wordt geanonimiseerd:

-Na koppeling gegevens worden studentnummers vervangen door 

anonieme codes



Codering studenten

Naam Studentnummer Code

Daan Duinkerken 12345 1

Channing Tatum 12346 2

????? ????? ???


