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Voorwoord
Als vierdejaarsstudent van de opleiding People and Business Management loop ik mijn
afstudeerstage bij Zuyd Hogeschool van 6 februari tot en met 23 juni. Gedurende deze stage
voer ik een onderzoek uit en schrijf ik een scriptie.
Binnen Zuyd Hogeschool loop ik stage bij de dienst Onderwijs en Onderzoek te Heerlen.
Ik heb bewust gekozen om stage te lopen in een non-profit organisatie binnen de
onderwijsbranche, omdat deze branche mij erg aanspreekt. Na mijn studie PBM wil ik graag
een master Onderwijskunde of Onderwijsmanagement gaan volgen. Bovendien begon mijn
interesse voor het onderwijs al toen ik nog Diermanagement studeerde op het Citaverde
College te Roermond. Ik kwam er toen al gauw achter dat diermanagement niet de opleiding
was waar mijn passie ligt. Na het mbo heb ik dan ook gekeken naar een geschikte hbo
opleiding in het onderwijs. Ik heb gedacht aan lerarenopleidingen of de pabo, deze
opleidingen waren erg interessant. Toch heb ik gekozen voor een zeer brede opleiding om te
achterhalen of wellicht een andere branche, naast het onderwijs mij ook aanspreekt. De
opleiding PBM is een leerzame opleiding, echter blijft mijn interesse voor het onderwijs
aanwezig. Ik ben dan ook bewust opzoek gegaan naar een onderwijsinstelling om mijn
afstudeerstage te lopen.
Gedurende mijn afstudeerstage heb ik onderzoek gedaan naar de maatregelen die genomen
worden binnen de opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische
opleiding, Bedrijfseconomie en Commercieel Management om het aantal
eerstejaarsstudenten dat de opleiding vroegtijdig verlaat te reduceren.
Een onderzoek met als onderwerp ‘reduceren vroegtijdige uitstroom van
eerstejaarsstudenten’ vind ik erg interessant en uitdagend. In het eerste jaar van mijn studie
People and Business Management is het mij opgevallen, dat een groot aantal studenten
stopt. Zelfs al in de eerste paar weken! De vraag die rijst is: ‘’hoe kan dit en welke
maatregelen nemen opleidingen om de vroegtijdige uitstroom van studenten te
verminderen?’’
Ik wil alle betrokkenen en in het bijzonder mijn stagebegeleiders Marianne Pauwels en
Patrick Debats bedanken voor alle hulp en het beschikbaar stellen van informatie tijdens het
schrijven van mijn scriptie. Bovendien wil ik Camiel Wolfs en Maurice Loontjes bedanken
voor hun ondersteuning in de vorm van kritische en opbouwende feedback.
Tot slot wil ik alle medewerkers van de Dienst Onderwijs en Onderzoek bedanken voor de
leuke en vooral leerzame stage. Ik heb echt genoten!

Heerlen, 16-06-2017
Cindy Janssen
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Management samenvatting
Vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten is een probleem waar veel opleidingen
binnen Zuyd Hogeschool mee te maken hebben. Zuyd Hogeschool heeft als
maatschappelijke taak beginnende beroepsbeoefenaars op hbo niveau af te leveren op de
arbeidsmarkt. Om aan deze taak te voldoen is het belangrijk om zoveel mogelijk studenten
vast te houden. Een bijkomend probleem is dat een student die vroegtijdig uitstroomt niet
rendeert, waardoor Zuyd gederfde winst mis loopt.
Voor studiejaar 2014-2015 blijkt de totale vroegtijdige uitstroom tot maar liefst 31 miljoen
euro aan toekomstige gederfde inkomsten te leiden. Een bedrag dat bij behoud van alle
vroegtijdig uitgestroomde studenten voor Zuyd als toekomstige opbrengst te beschouwen is.
In dit kwalitatief onderzoek is gekeken naar de maatregelen die de betrokken opleidingen
nemen om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te reduceren.
De vraag die centraal staat luidt als volgt:
‘Welke maatregelen dient Zuyd Hogeschool te nemen, in het bijzonder bij vier opleidingen
binnen de faculteit Management en Recht en faculteit Commercieel en Financieel
Management, om de meeste winst te behalen in het reduceren van het aantal
eerstejaarsstudenten dat de school verlaat door vroegtijdig uit te stromen?’
Om de centrale vraag te beantwoorden, is gebruik gemaakt van desk- en fieldresearch.
Deskresearch is uitgevoerd aan de hand van uitgebreide literatuurstudie. Fieldresearch is
uitgevoerd aan de hand van half-gestructureerde interviews met teamleiders van de
betrokken opleidingen, een medewerker van de dienst Studentzaken en een
studentendecaan. Uit de interviews is gebleken dat de redenen van de vroegtijdige uitstroom
zeer divers zijn. Veel gehoorde redenen zijn onjuiste studiekeuze, opleiding is te moeilijk,
opleiding is te breed en persoonlijke omstandigheden. Cijfermatig gezien blijven de
uitstroompercentages van de betrokken opleidingen jaarlijks redelijk gelijk, terwijl het aantal
instromende eerstejaarsstudenten over het algemeen afneemt.
Uit het onderzoek is gebleken dat opleidingen gerichte en in aantal gevallen voldoende
maatregelen nemen om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te reduceren.
Bovendien hebben voorgaande onderzoeken reeds geresulteerd in een aantal maatregelen
die zijn doorgevoerd in de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. Echter blijken er nog een
aantal zaken te zijn waar opleidingen tegen aan lopen. Zo blijkt dat opleidingen nog
zoekende zijn naar de manier waarop ouderejaarsstudenten ingezet kunnen worden ter
ondersteuning van de nieuwe studenten. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek wordt
er geadviseerd om een buddysysteem te ontwikkelen voor het eerste halfjaar, waarin
ouderejaarsstudenten de eerstejaarsstudenten ondersteunen. Ook werd in de interviews
duidelijk dat opleidingen interesse hebben in de invoering van de compensatieregeling als
toetsvorm, maar dat over de exacte vormgeving nog veel discussie is. Er wordt dan ook
geadviseerd om hier nader onderzoek naar te verrichten en andere hogescholen in
Nederland hierbij te betrekken. Bovendien blijkt dat studenten in het begin van het studiejaar
overspoeld worden met informatie en soms te laat aan de bel trekken als er iets niet goed
gaat. Om studenten te ondersteunen en studenten sneller wegwijs te maken in het hboonderwijs, wordt geadviseerd om het takenpakket van de studieloopbaanbegeleider en de
projectdocent in het eerste halfjaar uit te breiden door invoering van wekelijkse SLBgroepsbijeenkomsten.
Daarnaast dienen studenten zelf meer actief en effectief te gaan leren; opleiding kunnen dit
mogelijk maken door de studiekeuzecheck uit te breiden. Uit het analyseren van de
verkregen informatie in dit onderzoek, wordt geadviseerd een interne preventieadviseur te
benoemen die één keer in de twee jaar het onderwijssysteem, inclusief lesprogramma en
manier van lesgeven door docenten van opleidingen onderzoekt op sterke en zwakke
punten. Tot slot is het raadzaam om in de toekomst een vervolg onderzoek te laten
plaatsvinden, waarin naast de opleidingen ook de studenten en docenten betrokken worden.
De bovenstaande aanbevelingen zijn uitgewerkt aan de hand van de PDCA-cyclus van
Deming.
3

Management summary
Premature outflow of first-year students is a big problem for many courses at Zuyd
University. As a Social responsibility, Zuyd University has to deliver starting professionals at
HBO level on the labor market. In order to fulfill this task, it is important to hold as many
students as possible. An additional problem is that a student who runs out early does not
rinse, which causes Zuyd lose lost profits.
For the academic year 2014-2015, the total premature outflow seems to result in a future
loss of income of up to 31 million euros. A figure that is considered to be a future revenue, if
all the students who leave in their first year can be retained. In this qualitative research, I
looked at several measures with which the number of first-year students in all courses
leaving prematurely, can be reduced.
The main question is as follows:
‘Which measures, should Zuyd University take in particular within four full-time bachelor
degree courses out the Faculty of Management and Law and the Faculty of Commercial and
Financial Management in order to achieve the greatest benefit in reducing the number of
first-year students leaving the course as a result of premature outflow?’
To be able to answer the main question, desk- and field research were conducted.
Desk research has been carried out on the basis of an extensive literature study.
Field research was conducted on the basis of semi-structured interviews with team leaders of
the relevant courses, a staff member of the Student Affairs Department and a student
counsellor.
The interviews have shown that the early outflow has various reasons.
Reasons that are often heard, are: students have made an incorrect educational choice, the
course is too difficult, the course is too broad, and personal circumstances. In numerical
terms, the outflow rates of the courses in question remain fairly equal every year, while the
number of first-year students generally decreases, partly because Zuyd is situated in a
region that suffers from a shrinkage in young people.
The research has shown that courses take targeted and sufficient adequate measures to
reduce the early outflow of first-year students. Previous researches have resulted in a
number of measures that already have been implemented in particular in the development of
new curricula. However, there are still some issues concerning training. It appears that
courses are still looking for ways in which senior students can be deployed to support new
students.
It is recommended to develop a buddy system for the first half year, in which senior students
support first-year students. It has also become apparent that there is an interest in the
introduction a compensation scheme as a form of testing, but the exact form of this idea is
still under a lot of discussion. It is therefore advisable to conduct further investigation and to
involve other colleges in the Netherlands in this investigation. Moreover, it appears that
students are flooded with information at the beginning of the academic year and sometimes
respond late if something goes wrong.
In order to support students and to make students familiar with the Higher Vocational
Education (HBO) in a quicker way, it is advised to expand the tasks of the study career
counselor and the project lecturer in the first half of the year, by introducing weekly SLB
group meetings. Students should also study more actively and effectively; courses can make
this possible by expanding the check on the educational choice. It is also advisable to
appoint an internal prevention advisor, who examines strengths and weaknesses in the
educational system every two years, including curriculum and teaching methods. Finally, in
order to increase reliability and validity, it is advisable to do a follow-up study, involving
students and teachers. The above recommendations have been developed using Deming's
PDCA cycle.
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Begrippenlijst & afkortingen
Om de leesbaarheid van deze scriptie te vereenvoudigen, worden een aantal begrippen en
afkortingen hieronder op alfabetische volgorde vooraf toegelicht.


Alumni studenten: een alumni student ook wel alumnus genoemd is een
afgestudeerde, oud-student van de hogeschool. Het woord is afkomstig uit het Latijn
en betekent 'afgestudeerde' (Encyclopedie , 2017).



Bachelor opleiding: bachelor is een niveau graad binnen het hoger onderwijs.
Een bacheloropleiding heeft respectievelijk het doel om de student een fundamentele
basis te geven voor het uitoefenen van wetenschap of het voorzien van kennis en
vaardigheden voor het uitoefenen van een specifiek beroep (Encyclopedie, 2017).



Bedrijfseconomie: afkorting BE, behoort tot de faculteit Commercieel en Financieel
Management.
BE is één van de vier betrokken opleidingen binnen dit kwalitatieve onderzoek en
behoort tot één van de in totaal 52 bacheloropleidingen binnen Zuyd Hogeschool.



Cohort: een studiejaar bestaat uit een septembercohort en een halfjaarlijks cohort
- septembercohort
De groep studenten die zich voor een opleiding heeft ingeschreven met het doel te
starten met de opleiding tussen 1 september en 1 december van dat studiejaar (op
basis van de ingangsdatum opleiding) (MIS , 2017).
- halfjaarlijks cohort
De groep studenten die zich voor een opleiding heeft ingeschreven met als doel te
starten met de opleiding na 1 december van dat studiejaar (op basis van de
ingangsdatum opleiding) (MIS , 2017).



Commercieel Management: afkorting CM, behoort tot de faculteit Commercieel en
Financieel Management. CM is één van de vier betrokken opleidingen binnen dit
kwalitatieve onderzoek en behoort tot één van de in totaal 52 bacheloropleidingen
binnen Zuyd Hogeschool.



Curriculum: samenhangend geheel van studieonderdelen die samen een opleiding
vormen. Een curriculum omvat een plan voor onderwijzen en leren, dat bestaat uit
schoolboeken, modules, cursussen, lespakketten, leerplannen en lijsten met
eindtermen. Deze plannen kunnen worden opgesteld voor een enkele les, een
bepaald leerjaar of voor een schooltype- of onderwijsvorm (Encyclopedie, 2017).



Dienst Onderwijs & Onderzoek: afkorting dienst O&O.
De dienst O&O is een van de zeven diensten binnen Zuyd Hogeschool onder leiding
van huidige interimmanager Els Verhoef.



Formatief en summatief toetsen:
- Formatief toetsen
Dit zijn vaak korte schriftelijke en/of mondelinge toetsen. Formatief toetsen wordt
veelal bedoeld om te kijken hoe de student ervoor staat. Deze toetsen tellen niet mee
in de beoordeling (Zwerver, 2013).
- Summatief toetsen
Bij summatief toetsen gaat het om het meten van de kennis en vaardigheid van de
student op een bepaald moment. Summatief toetsen gebeurt (meestal) aan het einde
van een periode rondom een bepaald vak/cursus. Deze toetsen tellen mee in de
beoordeling (Zwerver, 2013).
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Hogere Juridische Opleiding: afkorting HJO, behoort tot de faculteit Management
en Recht. HJO is één van de vier betrokken opleidingen binnen dit kwalitatieve
onderzoek en behoort tot één van de in totaal 52 bacheloropleidingen binnen Zuyd
Hogeschool.



Instroom: het aantal studenten dat voorafgaande aan het afstudeermoment op een
datum: is ingeschreven voor een opleiding (MIS , 2017). (telling vindt plaats op 30
september)



Learning community: iedere leersituatie wordt gezien als een nieuw begin waar
studenten en docenten op basis van gelijkwaardigheid op in leren gaan en met elkaar
samenwerken. Zo vormt de learning community een educatieve en sociale omgeving
die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis
en vaardigheden stimuleert (Rijksuniversiteit Groningen , 2017).
Deze vorm van leren wordt door veel opleidingen ingezet als vernieuwde onderwijs
werkvorm in het nieuwe curriculum.



Managementinformatiesysteem, afkorting MIS.
MIS is een online platform waar medewerkers van Zuyd Hogeschool cijfermatige
informatie kunnen vinden over onder andere instroom, doorstroom, aantal
medewerkers, prestatieafspraken en nog veel meer informatie.



Omzwaaiers: studenten die vorig jaar bij een andere opleiding ingeschreven stonden
(MIS , 2017).



People and Business Management: afkorting PBM, behoort tot de faculteit
Management en Recht. PBM is één van de vier betrokken opleidingen binnen dit
kwalitatieve onderzoek en behoort tot één van de in totaal 52 bacheloropleidingen
binnen Zuyd Hogeschool.



Propedeuse: eerste inleidende studiejaar aan een universiteit dat met succes moet
worden afgerond om verder te mogen studeren (MIS , 2017).



Student: persoon die staat ingeschreven voor een opleiding van de hogeschool
onder voorwaarden dat deze de juiste vooropleiding bezit; de Nederlandse
nationaliteit bezit of als Nederlander wordt behandeld op grond van een wettelijke
bepaling of vreemdeling is en rechtmatig in Nederland verblijft (MIS , 2017).



Studierendement: het rendement is de maat die aangeeft welk percentage van een
groep staters aan een opleiding binnen een bepaald tijdsbestek een onderwijsperiode
met succes voltooit (NVAO).



Studiesucces: zittende studenten vasthouden en zorgen dat deze studenten hun
diploma behalen met behoud van eigen kwaliteitsnormen en dat deze studenten een
goede aansluiting hebben op de arbeidsmarkt (Jongen, 2015).



Uitstroom: onder uitstroom wordt het aantal studenten verstaan dat op enig moment
in een studiejaar de inschrijving voor een opleiding beëindigd. De uitstroom kan
berekend worden op basis van meerdere organisatie-eenheden van Zuyd, te weten:
opleidingen, actualiteiten, platforms en de instelling zelf. In dit onderzoek wordt de
uitstroom berekend op de opleiding als eenheid. De uitstroom bestaat voor een
opleiding uit afgestudeerden, vertrokken omzwaaiers en uitvallers. Dit onderzoek richt
zich op uitstroom door definitief vertrek uit de onderwijsinstelling.
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Dat wil zeggen dat studenten op enig moment in het jaar niet meer inschreven staan
voor een opleiding bij Zuyd (MIS , 2017).


Zuyd Hogeschool: afkorting Zuyd en/of ZH, verzorgt bachelor-, masteropleidingen
en cursussen voor studenten en professionals. Zuyd Hogeschool heeft vestigingen in
Heerlen, Maastricht en Sittard.
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1. Inleiding
Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van een kwalitatief onderzoek met als
onderwerp ‘reduceren vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten’ bij Zuyd Hogeschool.
Studenten die vroegtijdig uitstromen zijn voor veel hogescholen in Nederland een probleem.
Ook Zuyd Hogeschool heeft met dit probleem te maken. Onder uitstroom wordt het aantal
studenten verstaan dat op enig moment in een studiejaar de inschrijving voor een opleiding
beëindigd (MIS , 2017). Dit onderzoek richt zich op eerstejaarsstudenten die de opleiding
vroegtijdig verlaten en daarmee ook Zuyd Hogeschool. Het onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van de dienst Onderwijs & Onderzoek, ook wel dienst O&O genoemd.
Voor Zuyd Hogeschool en daardoor ook voor de dienst O&O is het van belang inzicht te
krijgen in de activiteiten en maatregelen die door opleidingen genomen worden om het
aantal studenten dat vroegtijdig uitstroomt te reduceren. In dit rapport wordt hier antwoord op
gegeven.
Er zijn al veel verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de achterliggende redenen van
studenten om de opleiding zonder diploma vroegtijdig te verlaten. Echter onderscheidt dit
onderzoek zich van alle reeds gedane onderzoeken, omdat het probleem voor de instelling
nu onderzocht wordt door een vierdejaarsstudent van de opleiding People and Business
Management. Dit heeft als voordeel dat de student zelf het beleid en organisatie van Zuyd
Hogeschool ervaart en dus een andere kijk heeft, dan bijvoorbeeld een interne medewerker
of extern persoon.
Binnen Zuyd Hogeschool wordt bij de uitstroom de norm van maximaal 22% gehanteerd.
Dat wil zeggen dat het aantal studenten dat uitstroomt in het eerste jaar niet hoger mag zijn
dan 22% (Jaarverslag ZH, 2015).
Binnen het domein Economie & Management en Bestuur & Recht is gekeken naar de
uitstroompercentages van betrokken opleidingen. Welke opleidingen hebben een hoog
uitstroompercentage en zitten dus boven de gehanteerde norm van 22% en welke
opleidingen hebben juist een laag uitstroompercentage? Daarnaast zijn de gekozen
opleidingen erg breed en wordt er uit gegaan van de aanname dat eerstejaarsstudenten nog
geen specifiek beroepsbeeld hebben passend binnen de economische en juridische sector.
Uit deze afwegingen zijn de volgende opleidingen gekozen die onderzocht worden in dit
onderzoek, namelijk:
 Hogere Juridische opleiding, uitstroompercentage van 32%;
 Opleiding People and Business Management, uitstroompercentage van 30%;
 Commercieel Management, uitstroompercentage van 20%;
 Opleiding Bedrijfseconomie, uitstroompercentage van 18%.
(Jaarverslag ZH, 2015).
Om niet steeds alle vier de opleidingen opnieuw op te sommen wordt in het rapport
gesproken over de ‘betrokken opleidingen’.
De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt:
‘Welke maatregelen dient Zuyd Hogeschool te nemen in het bijzonder bij vier opleidingen
binnen de faculteit Management en Recht en faculteit Commercieel en Financieel
Management om de meeste winst te behalen in het reduceren van het aantal
eerstejaarsstudenten dat de school verlaat door vroegtijdig uit te stromen?’
Om deze vraagstelling volledig te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld:
 Hoe ziet het eerste jaar van de betrokken opleidingen er uit?
 Welke inhoudelijke informatie wordt gegeven door de betrokken opleidingen op Open
dagen, meeloopdagen en overige informatiebijeenkomsten?

11








Welke activiteiten en maatregelen worden ondernomen door Zuyd Hogeschool en
specifiek door de betrokken opleidingen om eerstejaarsstudenten te binden en
boeien?
Welke cijfers zijn reeds bekend over het aantal eerstejaarsstudenten die vroegtijdig
uitstromen binnen de betrokken opleidingen vanaf studiejaar 2013/2014 tot heden?
Welke maatregelen nemen de betrokken opleidingen om de vroegtijdige uitstroom
van eerstejaarsstudenten te verminderen?
Wat zijn de resultaten van de reeds genomen maatregelen voortgekomen uit eerdere
onderzoeken om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten bij de betrokken
opleidingen te verminderen?
Wat zijn volgens de literatuur en betrokken medewerkers werkzaam bij Zuyd
Hogeschool mogelijkheden om de uitstroom van eerstejaarsstudenten te
verminderen?
Welke financiële gevolgen zijn er verbonden aan de vroegtijdige uitstroom van
eerstejaarsstudenten voor Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling als ook voor de
studenten.

Leeswijzer
De inhoud van de scriptie is als volgt: na hoofdstuk 1 de inleiding, volgt in hoofdstuk 2 een
korte omschrijving van Zuyd Hogeschool en de dienst onderwijs en onderzoek.
Belangrijk bijbehorend stuk in dit hoofdstuk is de externe analyse middels het DESTEPmodel en de interne analyse middels het 7S-model, dat beschreven staat in bijlage I.
Na de organisatieomschrijving volgt in hoofdstuk 3 de probleemdefiniëring en in hoofdstuk 4
de centrale vraag en de researchdoelen. Deze hoofdstukken geven een duidelijke
omschrijving van het probleem en voor wie en waarom het onderwerp een probleem is.
In hoofdstuk 5 methoden van onderzoek wordt het onderzoek afgebakend. In hoofdstuk 6
staat het theoretische kader beschreven, dat voort is gekomen uit intensief desk- en
fieldresearch. Na dit hoofdstuk volgt hoofdstuk 7 waarin de onderzoeksresultaten
beschreven staan. Vervolgens geeft hoofdstuk 8 een omschrijving van de kwalitatieve
onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 9 worden op basis van de kwalitatieve
onderzoeksresultaten conclusies geformuleerd. Tot slot worden in hoofdstuk 10 concrete
aanbevelingen gegeven aan de hand van de PDCA-cyclus van Deming.
Aanvullende informatie is terug te vinden na de bibliografie in de bijlagen achterin dit rapport.
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2. Organisatieomschrijving
In dit hoofdstuk wordt kort de missie, visie en strategie van Zuyd Hogeschool beschreven.
Een uitgebreide organisatieanalyse middels het DESTEP-model en het 7S-model van
McKinsey staat beschreven in bijlage I. Nadat Zuyd Hogeschool als organisatie beschreven
is, wordt vervolgens een algemene omschrijving gegeven van de dienst Onderwijs en
Onderzoek. Aan de hand van een omschrijving van interne en externe taken en de missie,
visie en strategie.
2.1 Organisatie omschrijving Zuyd Hogeschool
In deze paragraaf wordt allereerst de geschiedenis en vervolgens de missie, visie en
strategie van Zuyd Hogeschool toegelicht.
2.1.1 Geschiedenis Zuyd Hogeschool
Vanaf midden jaren ’80 van de vorige eeuw heeft het hoger beroepsonderwijs in Nederland
een turbulente tijd doorgemaakt. In het kader van de STC-operatie (samenwerkingtaakverdeling-concentratie) was er ook in Zuid-Limburg aanvankelijk een akkoord om te
komen tot één grote hbo-instelling. In Maastricht ontstond uit diverse instellingen voor hoger
beroepsonderwijs Hogeschool Maastricht. In 1987 start op vergelijkbare wijze Hogeschool
Heerlen en in 1996 ontstaat Hogeschool Limburg uit een fusie van Hogeschool Sittard,
Hogeschool Heerlen en HEAO Limburg te Sittard. In 2001 wordt dan het eerder
voorgenomen fusietraject afgerond met de start van Hogeschool Zuyd als resultaat van de
fusie van Hogeschool Limburg en Hogeschool Maastricht (Zuyd Hogeschool , 2017).
Op dit moment behoort Zuyd Hogeschool tot één van de 37 door de overheid bekostigde
Hogescholen in Nederland met in totaal over heel Nederland ruim 446.000 studenten (VHG,
2017). Zuyd Hogeschool is gevestigd op drie verschillende locaties: Heerlen, Maastricht en
Sittard en heeft ruim 13.500 studenten variërend in de leeftijd van tussen de 15 en 35 jaar.
De grootste groep studenten zit in de leeftijdscategorie 21 tot 25 jaar (zie figuur 2.1). Jaarlijks
stromen er zo’n 4300 nieuwe studenten in, de meeste studenten zijn afkomstig van de havo
(zie figuur 2.2) (Zuyd Hogeschool, 2017).

Figuur 2.1 Leeftijdsverdeling studenten (Zuyd Hogeschool , 2017)

Figuur 2.2 Vooropleiding nieuwe studenten.

2.2 Missie, Visie en Strategie
Missie
De missie van Zuyd is kort en krachtig: ‘’professionals ontwikkelen zich met Zuyd’’.
Visie
De visie die hiervan afgeleid is luidt als volgt: 'Zuyd Hogeschool beschouwt studenten als
aankomende professionals’; ‘’Wij zijn een open kennisinstelling waar professionals in iedere
fase van hun ontwikkeling over de grenzen van disciplines en organisaties heen
samenwerken aan de overdracht, ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige
praktijkgerichte kennis'’.
Uit de missie van Zuyd Hogeschool, worden vijf beloften afgeleid:
1. Studenten ondersteunen gewilde professionals te worden;
2. Professionals helpen succesvol en waardevol te blijven;
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3. Met bedrijven, organisaties en de beroepspraktijk samenwerken aan de invulling van haar
kennisbehoefte;
4. Praktijkgerichte kennisontwikkeling aanjagen rondom onze zwaartepunten;
5. Haar middelen doelmatig en op verantwoorde wijze inzetten (Zuyd Hogeschool, 2017).
2.2.1 Inrichting organisatie
Faculteiten
De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en opleiding en training wordt bij Zuyd
georganiseerd in faculteiten. Bij Zuyd zijn negen faculteiten actief: Bèta Sciences and
Technology, Commercieel en Financieel Management, Gezondheidszorg, Hotel en Facility
Management, ICT, International Business and Communication, Kunsten, Management en
Recht, Sociale Studies en Educatie.
Diensten
Zeven diensten ondersteunen het primaire proces binnen Zuyd: Studentzaken, Onderwijs en
Onderzoek, Human Resources, Finance and Control, Marketing en Communicatie, Facilitair
Bedrijf, en Bestuursdiensten, elk onder leiding van een directeur.
Teams
Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht zijn kernwaarden van de hogeschool
en om die reden kiest Zuyd voor samenwerkende professionals in teams als dragers van de
ontwikkeling en uitvoering van kerntaken in kenniscentra en diensten. Moderne
arbeidsverhoudingen gaan uit van ruimte, vertrouwen en heldere doelafspraken. Dit wordt bij
Zuyd vorm gegeven in samenwerkende teams onder leiding van een teamleider (Zuyd
Hogeschool, 2017). In figuur 2.3 wordt de organogram van Zuyd hogeschool weergegeven
(Zuyd Jaarverslag, 2015).

Figuur 2.3 Organogram
Zuyd Hogeschool

Ondersteunende medewerkers
Om alle processen rondom onderwijs goed te ondersteunen, werken bij Zuyd ook veel
onderwijsondersteunende medewerkers: secretaresses, it.-specialisten,
beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs, management assistenten, inkopers, hr.adviseurs, juristen, receptionisten, technisch medewerkers, administratief medewerkers, etc.
Deze medewerkers werken bij een faculteit of bij een van de diensten (Zuyd Hogeschool,
2017).
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2.3 Interne kenmerken dienst Onderwijs en Onderzoek.
Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van de dienst Onderwijs en Onderzoek. Om deze
reden wordt in deze en de daarop volgende paragraven de kenmerken en de
werkzaamheden binnen de dienst toegelicht.
De dienst O&O is één van de zeven centrale diensten van Zuyd en valt direct onder het
College van Bestuur (CvB). Omdat onderwijs en onderzoek de kerntaken zijn van Zuyd
raken de werkzaamheden van de dienst O&O vanzelfsprekend aan die van de andere
diensten en faculteiten (Zuyd Hogeschool , 2017). Dienst O&O zoekt daarom in zijn
advisering en in de ontwikkeling & implementatie van beleid, samenwerking met de andere
diensten. Voor de beleidsterreinen van de andere diensten vervult dienst O&O een
signalerende rol en een expertrol vanuit het eigen beleidsterrein (Dienst O&O, 2013).
De dienst O&O houdt zich met name bezig met beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg voor
onderwijs en onderzoek binnen Zuyd Hogeschool. De auditoren van dienst O&O voeren
interne audits en begeleiden opleidingen, lectoraten en de instelling bij de voorbereiding op
een visitatie of instellingstoets (Zuyd Hogeschool , 2017).
2.3.1 Functies en rollen
Bij de dienst O&O werken na de transitie met toevoeging van de
Bibliotheek/Informatiemanager en de Digitale Leeromgeving in totaal 58 medewerkers.
Dienst O&O kent de volgende twee kernfuncties die van beleidsadviseur en auditor. De
kernfuncties liggen in elkaars verlengde: audits geven input voor te ontwikkelen beleid en
reeds ingesteld beleid kan (mede) doormiddel van audits worden geëvalueerd. Dit maakt dat
de medewerkers in de onderscheidende functies nauw met elkaar samenwerken (Dienst
O&O, 2013).
In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de taken en rollen die bij deze functies horen.
Taken
Rollen o.a.
Auditor
Uitvoeren van audits
Adviseur
Begeleiden van visitaties
Beoordelaar/‘critical friend’
Advisering kwaliteitszorg
Desk researcher/analist
Begeleiden nieuwe opleidingen
Expert
Beleidsadviseur Beleidsvoorbereiding en analyse
Adviseur
Beleidsontwikkeling
Ambtelijk secretaris
Beleidsimplementatie
Desk researcher/annalist
Advisering
Expert
Beleidsevaluatie
Netwerker
Projectmanagement
Projectmanager
Tabel 2.1 taken en rollen dienst O&O (Dienst O&O, 2013).

2.3.2 Toekomst dienst Onderwijs en Onderzoek
Op dit moment maakt dienst O&O een transitie door waarin de dienst op een andere manier
binnen Zuyd Hogeschool gepositioneerd wordt. De transitie heeft gevolgen voor de taken,
rollen en inrichting van dienst O&O en haar medewerkers. Zo zal er meer recht gedaan
worden aan het feit dat de dienst uit meerdere onderdelen bestaat die inhoudelijk aan elkaar
gerelateerd zijn, maar een eigen dynamiek en opdracht kennen:
 Het ‘team O&O’ bestaat uit beleidsadviseurs, ondersteuners en auditoren O&O,
georganiseerd als een ‘consultancy’ team, met een coördinatie-overleg.
 De Zuyd Bibliotheek/ Informatiemanager, onder leiding van een teamleider, draagt
met een eigen dynamiek bij aan de strategische doelen m.b.t. Onderwijs &
Onderzoek.
 Door de transitie komt er naast het bestaande beleidsteam en auditteam een nieuw
onderwijskundigadviesteam bij waarin het team DLO is opgenomen (Verhoef, 2017).
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Het onderwijskundigadviesteam geeft begeleiding bij het implementeren van succesvol
studeren bij opleidingen. Het team DLO houdt zich met name bezig met het voeren van
beleid rondom de technologische ontwikkelingen in het huidige en toekomstige onderwijs van
Zuyd Hogeschool. Bovendien is het team DLO verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
werkzaamheden op operationeel niveau.
De dienst O&O staat tijdens de transitie onder leiding van een interimmanager.
De interimmanager heeft als taak de dienst zo in te richten dat deze het CvB goed van dienst
is en de samenwerking met het CvB verbetert. Daarnaast wil de dienst de samenwerking
met de faculteiten verbeteren. Daarom hebben er een aantal heidagen plaats gevonden,
waarin met alle betrokkenen gebrainstormd is over huidige en toekomstige inrichting van de
dienst O&O en de focus van rollen en taken in werkzaamheden.
Hoe de organisatiestructuur van de dienst er uit komt te zien na de transitie staat afgebeeld
in figuur 2.4. De afkorting ZB staat voor Zuyd Bibliotheek en de afkorting DLO staat voor
Digitale Leeromgeving.
Figuur 2.4 Organogram dienst O&O
na transitie (Verhoef, 2017).

Met het CvB is gesproken over de aanscherping van de strategische koers voor de komende
periode. Daarbij is gesproken over de analyse van het portfolio van Zuyd, in relatie tot de
positionering in de regio Brightlands, bestaand uit: de Limburgse Campussen Chemelot in
Sittard-Geleen en Heath Campus in Maastricht en de terugloop van de instromende
studenten (Verhoef, 2017).
De afgelopen maanden heeft de interimmanager diverse gesprekken gevoerd met alle
medewerkers van de dienst O&O om te kijken hoe het toekomstige takenpakket van de
medewerkers vorm gegeven wordt.
Voor de dienst O&O in het algemeen worden de volgende nieuwe taken voorzien:
 Explicieter dan voorheen de taak van advisering op de Zuyd-strategie
vervullen/oppakken;
 Onderwijskundige positie versterken om opleidingen te ondersteunen in hun taak de
onderwijskwaliteit en studiesucces te realiseren;
 Verbinding versterken tussen onderwijs, onderzoek en de zwaartepunten;
 Kennisdeling en informatievoorziening over onderwijs en onder versterken;
 Digitale leeromgeving (DLO) verbinden aan de onderwijsvernieuwing;
 Actievere bijdrage leveren in expertrollen
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Actieve bijdrage leveren aan de professionalisering van docenten en onderzoekers
(Verhoef Els, 2017).

2.3.3 Missie, visie, strategie en cultuur
De onderstaande missie en visie zullen door de transitie deels of geheel veranderen. Hoe dit
precies vorm gegeven wordt is echter nog niet helemaal bekend en zal worden opgenomen
in het jaarplan dat volgend jaar (2018) bekend wordt gemaakt.
Huidige missie, visie en strategie van dienst O&O luidt als volgt:
Missie:
Dienst O&O is een stafdienst voor Zuyd die verantwoordelijk is voor advies, ontwikkeling en
implementatie van strategie en beleid op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast
is zij verantwoordelijk voor de monitoring van de gerealiseerde onderwijs- en
onderzoekskwaliteit. Dienst O&O werkt in opdracht van het college van bestuur ten dienste
van de gehele organisatie.
Dienst O&O informeert en adviseert stakeholders op centraal en decentraal niveau, zowel
reactief als proactief over onderwijs- en onderzoekaangelegenheden. Dat doet dienst O&O
op basis van deskundigheid en overzicht: medewerkers van de dienst zijn goed op de hoogte
van relevante externe ontwikkelingen en nauw verbonden met de onderwijs- en
onderzoekpraktijk van Zuyd.
Visie:
In de ontwikkeling en implementatie van strategie en beleid en voor de kwaliteitsborging van
onderwijs en onderzoek wil dienst O&O binnen Zuyd een vanzelfsprekende partner zijn voor
het college van bestuur, faculteiten en diensten.
Dienst O&O betrekt deze positie doordat de medewerkers beschikken over de volgende
competenties verbindend en samenwerkingsgericht zijn, deskundig, toegankelijk en
klantgericht, ondernemend en proactief (Dienst O&O, 2013).
Strategie vóór transitie:
De dienst O&O houdt zich bezig met de volgende strategische vraagstukken:
 Beleidsontwikkeling signaleren, analyseren, ontwikkelen en rapporteren;
 Beleidsimplementatie uitvoeren (bijv. d.m.v. projectmanagement of
coördineren/verbinden van initiatieven van onderop);
 Beleidsevaluatie terugkoppelen naar beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie
(Dienst O&O, 2013).
Er vindt op dit moment een aanscherping plaats van de strategische doelen. Deze worden
hieronder weergegeven.
Strategie ná transitie:
 Er komt een grotere nadruk op de versterking van de kwaliteit van onderwijs en
onderzoek;
 Bij kwaliteit gaat het in het onderwijs met name om studiesucces, dan wel succesvol
studeren;
 Interdisciplinair werk krijgt specifieke aandacht.
De aanscherping van de strategische doelen heeft gevolgen voor de koers van de dienst
O&O.
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De veranderingen luiden als volgt:
 Er is grotere behoefte aan meer onderwijskundige ondersteuning en onafhankelijke
en deskundige adviseurs is een mooie uitdaging voor de dienst O&O.
 Bij het borgen van onderwijskwaliteit ligt de nadruk niet enkel meer op het verzekeren
van accreditatiewaardigheid van opleidingen.
 O&O moet meer dan voorheen haar dienstverlening integraal invullen, omdat kwaliteit
meer integraal wordt begrepen in functie van de ‘’maatschappelijke taak van Zuyd om
professionals op doelmatige wijze te kwalificeren voor het leveren van een bijdrage
aan de beroepspraktijk in de regio’’ (Verhoef, 2017).
2.3.4 Cultuur
Volgens de theorie van Harisson & Handy (1972) is er bij de dienst Onderwijs & Onderzoek
sprake van een taakgerichte organisatiecultuur. De definitie van een taakgerichte
organisatiecultuur luidt als volgt: het gedrag van mensen in
een taakgerichte organisatiecultuur wordt voornamelijk bepaald door de taak die moet
worden gerealiseerd. Resultaten zijn hier belangrijker dan regels, machtsverhoudingen of
persoonlijke behoeften. De kracht van deze cultuur is de flexibiliteit en de
resultaatgerichtheid (Kluijtmans, Leerboek HRM, 2014). (Zie ook bijlage III cultuur
typologieën Harisson en Handy).
De cultuur van de dienst O&O past binnen een taakgerichte organisatie cultuur, omdat de
medewerkers professioneel en taakgericht te werk gaan waarbij iedere medewerker zijn
eigen bevoegdheden heeft om het werk op zijn of haar manier in te richten, zodat het
gewenste resultaat bereikt wordt. Ook is er sprake van een hoge mate van samenwerking
tussen de medewerkers en staat iedereen ervoor open om elkaar te helpen. Verder is er
sprake van een platte organisatiestructuur en worden de medewerkers zoveel mogelijk
betrokken bij lopende zaken door het management.
2.4 Externe kenmerken dienst Onderwijs en Onderzoek
Deze paragraaf geeft een korte omschrijving van de branche en de cultuur bij dienst O&O.
Een uitgebreide externe analyse van de onderwijsbranche middels het DESTEP-model staat
beschreven in bijlage I.
2.4.1 Branche
De dienst O&O behoort tot de onderwijsbranche. De betekenis van deze branche luidt als
volgt: in de onderwijsbranche wordt onderwijs gegeven in een door de overheid bepaalde
structuur. Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een (jong) mens en van een
samenleving. Ongeacht de leeftijd, een (jong)mens die goed onderwijs volgt, creëert kansen
voor de toekomst en krijgt kennis die het kan doorgeven aan volgende generaties
(Talentenbranche , 2017).
De onderwijs branche wordt gekenmerkt door o.a. de volgende trends:
 Meerjarige huisvestingsplannen zijn strategisch belangrijk, in het kader van
demografische ontwikkelingen, veranderede rol van huisvestiging en onderwijsinnovatie
(o.a. digitalisering);
 Blended learning, is een belangrijk begrip in het huidige onderwijs. Blended learning is
een combinatie van klassikaal en online onderwijs. Dit zorgt voor een vernieuwd
businessmodel voor onderwijsinstellingen met online onderwijs (e-learning) en
werkplekleren bij bedrijven;
 Open onderwijs, leermiddelen en leermethoden moeten voor iedereen altijd en overal
toegankelijk zijn;
 Vanwege een steeds dynamischere arbeidsmarkt en de rol van de overheid wordt steeds
meer ondernemerschap van onderwijsbestuurders gevraagd;
 Om zich duurzaam te onderscheiden moeten onderwijsinstellingen zich steeds duidelijker
profileren en positioneren
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Van bestuurders wordt steeds meer ondernemerschap gevraagd vanwege sneller
veranderende marktomstandigheden en overheidsmaatregelen
(Rabobank Cijfers & Trends, 2017).

2.5 Conclusie organisatiecontext
De transitie bij de dienst O&O heeft gevolgen voor de inrichting van de werkzaamheden.
Erg positief is dat medewerkers door het management enorm betrokken worden bij deze
transitie en veel eigen inbreng hebben, zo wordt er regelmatig serieus overleg gevoerd met
alle betrokkenen. De interimmanager zorgt ervoor dat de medewerkers te allen tijden op de
hoogte zijn, door regelmatig een overleg in te plannen en door het organiseren van diverse
heidagen. Het op deze manier binden en boeien van medewerkers past binnen de
taakgerichte cultuur van Harisson en Handy die heerst binnen de dienst.
Het management en de medewerkers zijn professioneel, resultaatgericht en staan open om
elkaar te helpen en ondersteunen waar nodig. Om zo de inrichting van de dienst O&O na de
transitie zo optimaal mogelijk te maken.
Vanuit mijn eigen visie levert dit onderzoek dienst O&O relevante informatie op dat
meegenomen kan worden bij het geven van advies aan opleidingen om studenten succesvol
te laten studeren. Bovendien kan de verkregen informatie een bijdrage leveren ter
voorbereiding op een full audit. De dienst O&O werkt nauw samen met andere diensten en
de verkregen resultaten uit dit onderzoek zouden een bijdrage kunnen leveren aan diverse
activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een project en/of onderzoek waarbij het onderwerp
studiesucces centraal staat.
Tot slot kan uit de interne en externe analyse geconcludeerd worden dat Zuyd Hogeschool
naar verwachting in 2022 te maken krijgt met een afname van het aantal studenten dat zich
zal inschrijven. Dit is het gevolg van de ontgroening in Nederland. Door een daling in het
aantal studenten is er ook minder behoefte aan nieuw personeel. Het huidige
personeelsbestand zal door een afname van nieuwe personeelsleden vergrijzen.
Een belangrijk begrip voor het onderwijs in de 21ste eeuw is duurzaam onderwijs.
Duurzaam betekend dat het onderwijs zo flexibel is dat het gemakkelijk mee kan met
demografische, sociale en technologische veranderingen. Ook is het onderwijs door de
toename van de technologische ontwikkelingen sterk aan het veranderen. Studeren kan
tegenwoordig op afstand en is plaats en tijd onafhankelijk. Ook maakt Social Media het
mogelijk om ten alle tijden met elkaar te communiceren.
Samenvattend zijn er de volgende kansen en bedreigingen binnen de onderwijsbranche
zichtbaar:
Kansen
 Toename technologische ontwikkelingen maakt studeren op afstand, plaats en tijd
onafhankelijk mogelijk;
 Blended Learning maakt het mogelijk om in te spelen op de veranderende behoefte in de
markt;
 Samenwerking binnen het onderwijs is belangrijk om de doorstroom van leerlingen en
studenten te bevorderen en te verbeteren;
 Social Media maakt het mogelijk om op meerdere manieren met elkaar te communiceren
ook internationaal;
 Vanuit de doelstelling om de kenniseconomie te verbeteren, zet de overheid in op ‘leven
lang leren’. Dit moet de kansen voor mensen op de arbeidsmarkt vergroten.
Meer werkenden mensen zullen hierdoor een opleiding gaan volgen.
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Bedreigingen
 Door ontgroening afname van het aantal leerlingen in het primair- en voortgezet
onderwijs. Daling zal doorzetten in hoger onderwijs vanaf het jaar 2022;
 Ontgroening en vergrijzing zullen na 2016 tot een tekort aan onderwijspersoneel en
vergrijsd huidig personeelsbestand leiden;
 Door ontgroening veel openstaande vacatures verwacht, met name in het
basisonderwijs.
2.6 Aanleiding onderzoek
Vanuit het bovenstaande referentiekader luidt de aanleiding van het onderzoek als volgt:
Uitstroom van studenten is voor veel hogescholen in Nederland een probleem. Ook Zuyd
Hogeschool heeft hiermee te maken. Bovendien bevindt Zuyd Hogeschool zich in een
krimpregio, hierdoor neemt het aantal studenten dat jaarlijks instroomt af.
Voor Zuyd Hogeschool en daardoor ook voor de dienst O&O is het van belang inzicht te
krijgen in de activiteiten en maatregelen die betrokken opleidingen ondernemen om instroom
van studenten te genereren en vast te houden en welke resultaten de inspanningen van de
opleidingen opleveren. Daarom is het van belang zoveel mogelijk informatie te verzamelen
door de resultaten van eerder gedane onderzoeken te bestuderen in de literatuurstudie.
Vervolgens is het ook van belang om dieper in te gaan op de geanalyseerde informatie en
betrokken opleidingen kritisch te onderzoeken. Bovendien om de urgentie van het probleem
te verduidelijken is het van belang de financiële gevolgen van vroegtijdige uitstroom in kaart
te brengen voor zowel de student zelf als voor de onderwijsinstelling.
2.6.1 Doelstelling onderzoek
Doel van het onderzoek is erachter te komen wat Zuyd Hogeschool en specifiek de
betrokken opleidingen aan maatregelen nemen om studenten vast te houden en vroegtijdige
uitstroom van eerstejaarsstudenten te reduceren. De dienst onderwijs en onderzoek
verwacht naast duidelijkheid in de activiteiten en maatregelen die opleidingen nemen ook dat
uit de resultaten van het onderzoek beleidsadviezen rollen. Met name vindt O&O het
interessant om antwoord te krijgen op de vraag: moet het huidige beleid van de betrokken
opleidingen omtrent instroom en uitstroom van studenten aangepast en/of veranderd worden
in de toekomst, waarom wel of niet? Indien ja wilt de dienst O&O graag advies hoe dit
aangepakt kan worden. Zodat de dienst O&O na het bestuderen van de resultaten kan
besluiten indien nodig verdere stappen te ondernemen binnen Zuyd Hogeschool als
onderwijsinstelling. In het advies wordt hier rekening mee gehouden, door een omschrijving
te geven hoe beleidsadviezen onder de aandacht gebracht moeten worden bij de betrokken
opleidingen en op welke manier de opleidingen ondersteuning nodig hebben bij de uitvoering
ervan. De beleidsadviezen zullen gebaseerd zijn op de huidige en toekomstige maatregelen
die de opleidingen nemen om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te
verminderen.
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3. Probleemdefiniëring
In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van het probleem. Het probleem wordt
geconcretiseerd aan de hand van de volgende vragen: voor wie is het een probleem,
waarom is het een probleem en waarom nu? Bovendien wordt het probleem vanuit meerdere
invalshoeken bekeken, namelijk vanuit: maatschappelijk perspectief, financieel perspectief,
hr.-perspectief en politiek-juridisch perspectief. Op deze manier wordt het onderwerp
bekeken vanuit een integrale management blik.
3.1 Concretisering onderwerp problematiek bij Zuyd Hogeschool
In het jaarverslag van Zuyd 2015 wordt aandacht besteed aan het onderwerp
‘onderwijskwaliteit en studiesucces’. Om de onderwijskwaliteit te bevorderen zijn er acht
doelstellingen door Zuyd geformuleerd. Een van die doelstellingen in het kader van
studiesucces heeft betrekking op de uitstroom van studenten in het eerste jaar van de
propedeusefase. De norm die hierbij gehanteerd wordt is 22%. Dat wil zeggen dat er
gestreefd wordt naar het behoud van studenten in het eerste jaar en dat het aantal studenten
dat vroegtijdig uitstroomt niet hoger mag zijn dan de gestelde norm van 22%. Echter wordt
deze norm niet gehaald en ligt de totale uitstroom van eerstejaarsstudenten in de
propedeusefase binnen Zuyd Hogeschool op dit moment op 23,8% (Zuyd Hogeschool ,
2015). Uit de cijfermatige gegevens van het CBS en de Staat van het Onderwijs 2014/2015
is gebleken dat de verhoogde uitstroom van studenten een landelijke trend is. Uiteraard
wordt er door Zuyd naar gestreefd de gestelde norm van 22% in de toekomst te realiseren,
door de achterliggende oorzaak van de uitstroom te onderzoeken.
Redenen waarom studenten besluiten te stoppen met een opleiding zijn zeer divers.
Studenten hebben een verkeerde keuze gemaakt, werk en studie valt niet te combineren of
de opleiding is te moeilijk, zijn voorbeelden van redenen waarom een student kan besluiten
te stoppen. Echter kan ook Zuyd Hogeschool een reden zijn voor studenten om te stoppen.
Studenten voelen zich bijvoorbeeld niet betrokken tot Zuyd als onderwijsinstelling.
In dit onderzoek staat Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling centraal. De motivatie van
studenten om uit te stromen wordt buiten beschouwing gelaten. Dit vanwege de volgende
redenen: vanuit een ethisch en privacy oogpunt mogen persoonlijke gegevens van
eerstejaarsstudenten die de opleiding vroegtijdig hebben verlaten niet zomaar verstrekt
worden aan derden. Gezien de doelstelling en de beleidsmatige en adviserende
werkzaamheden van de dienst O&O, sluit een onderzoek waarbij de onderwijsinstelling
centraal staat beter aan. Tot slot past een proces- en beleidsmatig onderzoek beter bij de
afstudeervereisten die gesteld worden vanuit opleiding People and Business Management.
Ook is de keuze gemaakt om alleen het eerste jaar in dit onderzoek te betrekken. Door
alleen het eerste studiejaar te betrekken kan er dieper ingegaan worden op huidige en
toekomstige maatregelen om studenten vast te houden. Als alle vier de studiejaren van de
betrokken opleidingen onderzocht zouden worden zou het onderzoek te breed en te complex
worden. Bovendien is de uitstroom van studenten in het eerste jaar het hoogst ten opzichte
van de andere studiejaren, dit blijkt uit het bestuderen van de uitstroomcijfers op het
Managementinformatiesysteem van Zuyd (Managementinformatiesysteem, 2017).
In het literatuuronderzoek worden resultaten bestudeerd die voortgekomen zijn uit eerder
gedane onderzoeken op het gebied van studiesucces. Er wordt gekeken welke maatregelen
uit de onderzoeken zijn voortgevloeid en of deze maatregelen voldoende zijn om de
uitstroom van studenten in het eerste jaar nu en in de toekomst te beperken.
3.1.1 Voor wie is de uitstroom van eerstejaarsstudenten een probleem?
Intern gezien is de uitstroom een probleem voor de onderwijsinstelling en de student zelf.
Extern gezien is de uitstroom ook een probleem voor het Rijk en de arbeidsmarkt.
Een opvallende trend dat naar voren is gekomen uit een recent onderzoek van het UWV, is
dat werkgevers steeds hogere eisen gaan stellen.
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Hierdoor neemt met name de vraag naar afgestudeerde hbo’ers toe (UWV, 2016).
De vroegtijdige uitstroom van studenten is ook een maatschappelijk probleem. Het Rijk
financiert scholen deels vanuit het belastinggeld dat de burgers betalen.
Als een student met een diploma afstudeert dan rendeert deze student en kan deze student
naar alle waarschijnlijkheid een betere en hogere betaalde baan krijgen dan zonder diploma.
Een student betaalt over dit inkomen uiteraard belasting en betaalt daarmee de investering
(studiefinanciering) deels aan het Rijk terug. Echter als een student vroegtijdig uitstroomt is
het Rijk dit geld kwijt en komt er niks voor terug. Zo doende heeft de belastingbetaler hier
dus ook last van, aangezien het gefinancierde geld toch terug betaald dient te worden.
Bovendien leidt de vroegtijdige uitstroom van studenten tot een hoger
werkloosheidpercentage. Studenten zonder diploma kunnen moeilijk een geschikte baan
vinden op de arbeidsmarkt en zitten dan noodgedwongen thuis.
3.1.2 Waarom is het een probleem?
De vraag die bij velen rijst is waar de verhoogde vroegtijdige uitstroom van
eerstejaarsstudenten vandaan komt en wat er aan gedaan kan worden? Uiteraard kunnen
niet alle 52 bacheloropleidingen van Zuyd Hogeschool onderzocht worden. Het onderzoek is
afgebakend door de verschillende domeinen bij Zuyd Hogeschool met elkaar te vergelijken.
Na afbakening is gekozen voor het domein Economie & Management en Bestuur & Recht,
omdat zich in deze domeinen brede opleidingen bevinden. Studenten hebben bij aanvang
nog geen duidelijk beroepsbeeld van wat studenten exact wensen te gaan doen na het
afronden van de studie. Ook blijkt uit de cijfermatige gegevens dat de vroegtijdige uitstroom
van studenten bij brede opleidingen (over het algemeen) hoger is, dan opleiding die specifiek
opleiden voor een bepaald beroep (Jaarverslag ZH, 2015).
Nadat de keuze voor de domeinen bepaald was zijn de opleidingen uit de domeinen met
elkaar vergeleken op basis van de gehanteerde uitstroomnorm van 22%. Bij welke opleiding
ligt de uitstroom boven de norm en bij welke opleiding er onder? Een overzicht hiervan is
terug te vinden in bijlage II van het plan van aanpak, omdat de keuze voor de betrokken
opleidingen in het PVA expliciet behandeld is.
In het literatuuronderzoek worden resultaten voortgekomen uit eerder gedane onderzoeken
op het gebied van studiesucces bestudeerd. Er wordt gekeken welke maatregelen uit de
onderzoeken zijn voortgevloeid en of deze maatregelen voldoende zijn om de uitstroom van
studenten in het eerste jaar nu en in de toekomst te beperken.
3.1.3 Waarom nu?
Naar de reden waarom zoveel studenten vroegtijdig uitstromen is zoals al eerder werd
genoemd veel onderzoek gedaan. In het boek ‘studiesucces bevorderen kan en is niet
moeilijk’ staat dat studiesucces in het onderwijs mede bepaald wordt door de wijze waarop
de jongeren zich voorbereiden op hun studiekeuze. Studie- en beroepskeuzebegeleiding is
erg belangrijk gedurende de opleiding. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs
en Arbeidsmarkt (ROA) is gebleken dat 20% van de uitstroom te wijten is aan een verkeerde
studiekeuze. Studiekeuzes waarvan studenten achteraf spijt hebben leiden tot minder
gemotiveerd studiegedrag en een grotere kans op voortijdige uitstroom uit opleidingen (Henk
van Berkel, 2012). Het is dus van essentieel belang dat opleidingen de juiste informatie
geven over de inhoud van de opleiding.
Bovendien kan de vroegtijdige uitstroom ook te wijten zijn aan de steeds strenger wordende
normering in het eerste jaar. Wie niet minimaal gemiddeld 50 credtis/studiepunten haalt van
de zestig studiepunten die een student kan behalen in het eerste jaar krijgt een negatief
‘bindend studieadvies’ (bsa) (OER , 2016-2017). Het minimaal aantal te behalen credtis in
het eerste jaar wordt bovendien door veel onderwijstellingen hoger gelegd. De kans bestaat
dat meer studenten op grond hiervan vroegtijdig uitstromen, meent Frank Steenkamp,
uitgever van de Keuzegidsen voor het hoger onderwijs. Ook is uit de externe analyse
gebleken dat het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs afneemt vanwege de
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ontgroening. Hierdoor neemt het aantal studenten dat zich in de toekomst zal inschrijven aan
een opleiding in het hoger onderwijs af. Naar verwachting zal de afname duidelijk zichtbaar
worden vanaf 2022 (Rabobank, 2016-2017). Vanwege de bovengenoemde redenen is het
dus van essentieel belang dat Zuyd Hogeschool het aantal studenten dat nu en in de
toekomst instroomt weet vast te houden.
3.2 Financiële aspecten probleem definiëring
In deze paragraaf word de financiële gevolgen in kaart gebracht van de vroegtijdige
uitstroom voor zowel de student zelf ten gevolge van de invoering van het (nieuwe)
leenstelsel en de gederfde winst die Zuyd Hogeschool mis loopt als studenten vroegtijdig
uitstromen.
3.2.1 Uitleg invoering (nieuwe) leenstelsel
Op 20 januari 2015 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van minister
Bussemaker om het (oude) stelsel van de studiefinanciering op de schop te nemen.
Per 1 september 2015 is het leenstelsel van kracht en is er veel veranderd voor nieuwe
eerstejaarsstudenten. Voorheen hadden ingeschreven studenten in het hoger onderwijs
recht op de basisbeurs en het studentenreisproduct. De basisbeurs bestond uit een vast
bedrag per maand, waarmee studenten hun studie konden bekostigen. Naast de basisbeurs
hadden studenten de mogelijkheid om geld bij te lenen bij DUO, deze lening heet de
basislening. In het nieuwe leenstelsel is de basisbeurs en de basislening samengevoegd tot
één bedrag dat studenten alleen nog kunnen lenen dit wordt het studievoorschot genoemd
(DUO, 2017). De basisbeurs is dus verdwenen. Het studentenreisproduct is echter wel
blijven bestaan. Het bedrag (maximaal € 867,68) dat studenten als studievoorschot
ontvangen is voor iedere student hetzelfde, het maakt niet meer uit of de student wel of niet
thuiswonend is (Leenstelsel , 2015).
Daarnaast biedt DUO studenten ook nog de mogelijkheid om een extra bedrag per maand te
lenen, de zogenoemde aanvullende beurs. De aanvullende beurs is in het nieuwe leenstelsel
blijven bestaan, het enige verschil is dat deze verhoogd is met ruim 100 euro.
De aanvullende beurs en het studentenreisproduct wordt omgezet in een gift als studenten
hun diploma binnen tien jaar halen. Het studievoorschot moeten studenten terugbetalen
binnen een termijn van maximaal 35 jaar (DUO, 2017).
3.2.2 Financiële gevolgen vroegtijdig stoppen zonder diploma voor student
Vroegtijdig uitstromen kan voor de student leiden tot financiële gevolgen in verband met de
invoering van het (nieuwe) leenstelsel. Studenten die vroegtijdig stoppen met hun studie
hoeven niet direct te starten met het terugbetalen van het studievoorschot. De eerste twee
jaar krijgen studenten een soort van ‘adempauze’ waarin nog niks terugbetaald hoeft te
worden. Direct beginnen met terugbetalen mag uiteraard wel (Leenstelsel , 2015).
Studenten die naast het studievoorschot een aanvullende beurs hebben moeten dit bedrag
terug betalen indien ze de opleiding verlaten na 5 maanden, gerekend vanaf de eerste
maand studiefinanciering. Verlaten studenten de opleidingen vóór aanvang van deze 5
maanden dan mogen studenten de aanvullende beurs houden (DUO, 2017).
Uit cijfers is gebleken dat het aantal inschrijvingen op scholen in het hoger onderwijs na de
invoering van het leenstelsel daalde met 6,8 procent. Minister Bussemaker constateert een
'boeggolf', zo staat in de Monitor. Veel studenten schreven zich in 2014 nog in, omdat deze
studenten (indien ze de opleiding afronden) nog onder het ‘oude’ financieringsstelsel vallen.
Dat er in het komende jaar daarom een daling zou plaatsvinden van studenten die zich
inschrijven was volgens Minister Bussemaker te verwachten (Trouw, 2016).
3.2.3 Probleemomschrijving vanuit onderwijsinstelling Zuyd Hogeschool
Als het probleem vanuit de onderwijsinstelling wordt bekeken is het grootste probleem vanuit
het financieel perspectief dat een student niet rendeert.
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Allereerst is het belangrijk om te noemen dat het Rijk onderscheid maakt tussen bekostigd
onderwijs en particulier onderwijs. Bij een bekostigde hogeschool of universiteit betaalt de
overheid de instelling om opleidingen te verzorgen. Particulier onderwijs krijgen geen
bekostiging via de overheid (Studiekeuze123 , 2017).
Om te achterhalen wat de financiële gevolgen zijn van studenten die opleiding vroegtijdig
verlaten is de onderzoeker in gesprek gegaan met dhr. Pascal Limpens en dhr. Paul Reijns.
Medewerkers van de dienst Finance and Control bij Zuyd Hogeschool te Heerlen.
Bij het overleg stond de vraag centraal: ‘’wat kost een uitstromende student Zuyd
Hogeschool’? In het gesprek is naar voren gekomen dat het niet zo zeer gaat om kosten,
maar om gederfde (toekomstige) inkomsten die Zuyd Hogeschool mis loopt als studenten
vroegtijdig de opleiding verlaten. De financiële gegevens van het studiejaar 2014-2015 zijn
bekend en mogen ook onder vertrouwelijke voorwaarden bekend gemaakt worden.
Voor studiejaar 2014-2015 blijkt de totale uitstroom tot maar liefst 31 miljoen euro aan
toekomstige gederfde inkomsten te leiden, aldus dhr. P. Reijns. Een bedrag dat bij het
behoud van alle uitgestroomde studenten voor genoemd studiejaar als (toekomstige)
opbrengst te beschouwen is. Een jaarlijkse herhaling van het vroegtijdig uitstroompatroon
van het studiejaar 2014-2015 betekent dan een structurele verlaging van potentiele
inkomsten ten bedrage van het genoemde bedrag. Duidelijk is dat het investeren in het
voorkomen van uitstroom financieel gezien zeer profijtelijk kan zijn.
In het schooljaar 2014-2015 kostte een student aan het hoger onderwijs het Rijk €5290 euro
(Reijns, 2016). Een student betaalt zelf het collegegeld dat in het studiejaar 2014/2015
€1952 ,- bedroeg (DUO, 2017). Een eerstejaarsstudent koste het Rijk in het studiejaar 20142015 in totaal €7274 ,- (5290 + 1984). Dit bedrag krijgt Zuyd Hogeschool per student als
inkomsten. Zolang een student op de opleiding aanwezig is ontvangt de school dit bedrag.
Studeert een student af binnen de nominale studietijd, dan ontvangt Zuyd Hogeschool nog
één jaar lang de wettelijke Rijksbegroting als bonus (Limpens, 2017).
3.2.3.1 Personeelsbezetting vanuit hr.-perspectief
Een ander aspect dat op het langere termijn tot problemen kan leiden als studenten
vroegtijdig uitstromen heeft te maken met de personeelsbezetting. Indien er structureel een
groot aantal studenten uitstroomt heeft dit gevolgen voor de personeelsbezetting en kan
overcapaciteit ontstaan. In het aller ergste geval moeten er dus mensen ontslagen worden.
Terwijl Zuid-Limburg zich al bevindt in een zogenoemde krimpregio. Dit heeft gevolgen voor
het aantal banen: deze dalen namelijk sterker in een krimpregio, dan in de rest van
Nederland (Rijskoverheid , 2015). Doordat de bevolking in Zuid-Limburg krimpt zijn er ook
minder leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs (CNVonderwijs, 2017). Naar
verwachting zal het aantal studenten dat zich in de toekomst zal inschrijven aan een
opleiding in het hoger onderwijs ook lager worden. Door de zojuist genoemde demografische
ontwikkelingen realiseren onderwijsinstelling zich steeds meer dat het belangrijk is om verder
en strategischer vooruit te kijken wat betreft de personeelsbezetting (Voion , 2016).
Bovendien moet de kwaliteit van het onderwijs omhoog dit staat in de prestatieafspraken die
voortgekomen zijn uit hoofdlijnenakkoord in 2011 met het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (Rijksoverheid , 2011). Een van de aspecten die samenhangen met de
kwaliteit van het onderwijs zijn de vakbekwaamheden van docenten. Er worden steeds
hogere eisen gesteld aan kwalitatieve professionele docenten in het hoger onderwijs. Om
meer inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige personeelsbestand is het belangrijk dat
Zuyd Hogeschool een gedetailleerde en te allen tijden up-to-date schets heeft van de
bedrijfsdemografie. In deze schets staat alle informatie over het personeel, zoals het aantal
medewerkers in een bepaalde functie, de leeftijd, lengte van het dienstverband en informatie
over de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, ook wel de IDU-matrix
genoemd. De gegevens dienen opgeslagen te worden in een goed Personeel Registratieen Informatiesysteem (PRIS) (Kluijtmans, Leerboek HRM , 2014). Op deze manier heeft
Zuyd Hogeschool een goed overzicht over haar huidige en toekomstige personeelsbezetting
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en kan er op tijd actie ondernomen worden indien de vroegtijdige uitstroom van studenten
gaat leiden tot gedwongen ontslag van docenten.
3.3 Politiek – Juridisch perspectief
Tot slot kan het probleem van vroegtijdige uitstroom eerstejaarsstudenten bekeken worden
vanuit een politiek- juridisch oogpunt op grond van de prestatieafspraken voor het hoger
onderwijs in Nederland.
3.3.1 Prestatieafspraken in het hoger onderwijs
Hogescholen en Universiteiten maken in samenspraak met het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) prestatieafspraken. De ambities van de prestatieafspraken
komen voort uit het hoofdlijnenakkoord (Hogescholen, 2017). Het hoofdlijnenakkoord werd in
2011 gesloten en is een akkoord tussen Nederlandse hogescholen en de toenmalige
staatssecretaris de heer Zijlstra van OCW en namens minister Verhagen (EL&I). Het
hoofdlijnenakkoord heeft betrekking op maatregelen die de hogescholen nemen om het
rendement van opleidingen te verhogen, uitval en wisselen van studies te beperken en de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van de
docenten (Rijksoverheid , 2011).
Individuele hogescholen hebben in 2012 prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van
OCW voor de periode 2012 tot 2016. Deze prestatieafspraken zijn voortgekomen uit het
hoofdlijnenakkoord en hebben als doel: verbetering van kwaliteit en rendement van het
onderwijs, alsook meer differentiatie en profilering van hogescholen (Hogescholen, 2017).
Bij het opstellen van de prestatieafspraken mochten onderwijsinstellingen zelf ambities
formuleren op het gebied van onderwijskwaliteit en studiesucces, profilering en valorisatie.
Bovendien moesten de hogescholen en universiteiten aangegeven van wat hun sterke
punten zijn. Daarnaast hebben hogescholen zich verplicht 7% van het totale onderwijsbudget
aan prestaties te koppelen. Bij Zuyd gaat dat om een bedrag van €7 miljoen in 2013 (Zuyd
Hogeschool, 2017).
Indien een onderwijsinstelling niet voldoet aan de prestatieafspraken, kort de overheid deze
onderwijsinstelling met 7% op jaarlijkse subsidies.
De reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, ingesteld door huidige minister Jet
Bussemaker van OCW en huidige minister Henk Kamp van Economische Zaken beoordelen
de prestaties van hogescholen en universiteiten (RCHO, 2017). Op basis van deze
beoordeling wordt het budget voor de prestatieafspraken verdeeld onder alle onderwijs
instellingen in Nederland.
Bij een positieve eindbeoordeling door de reviewcommissie kunnen hogescholen aanspraak
maken op 5% van de middelen voor hogere kwaliteit en studiesucces en 2% voor versterking
differentiatie en profilering (Rijksoverheid , 2011). Zuyd Hogeschool en dan specifiek de
directeuren en het college van bestuur stellen jaarlijks speerpunten op, om Zuyd Hogeschool
te profileren en te differentiëren van andere hogescholen in Nederland. De speerpunten
worden jaarlijks opgesteld, maar gelden voor een langere periode en worden regelmatig
bijgesteld.
Studiesucces
Een van de onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord is het onderwerp studiesucces.
Uit evaluatie van eerder gemaakt afspraken met de Inspectie van het Onderwijs, blijkt dat
alle hogescholen in Nederland gerichte maatregelen nemen om het studiesucces te
verhogen (OCW, 2011). Echter is de uitval van studenten nog altijd hoog en zijn gemiddelde
bachelor rendement cijfers laag. In het hoofdlijnenakkoord staat het volgende hierover
geschreven: ‘’de voorlichting en begeleiding in het hoger onderwijs moet beter en de kwaliteit
van docenten moet omhoog’’ (OCW, 2011). Na controle constateert de reviewcommissie in
2016 dat hogescholen moeite hebben om de afgesproken afspraken te behalen.
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Met name het studiesucces staat onder druk: hbo-studenten hebben steeds meer moeite om
hun diploma te behalen binnen 4 jaar (Hoger onderwijs pers bureau, 2016).
Als hogescholen de prestatieafspraken niet halen kunnen deze scholen een deel van hun
bekostiging verliezen, doordat deze scholen met 7% gekort worden op de subsidie.
In 2016 is gebleken dat zes hogescholen de prestatieafspraken niet gehaald hebben met
name op het punt van studiesucces zijn er nog te veel studenten die de opleiding vroegtijdige
verlaten.
De zes hogescholen zijn Inholland, de Hogeschool Rotterdam, NHL Hogeschool, Vilentum
Agrarische Hogeschool, Hogeschool Leiden en Fontys. Minister Bussemaker van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap moet oordelen welke gevolgen dit heeft voor deze
onderwijsinstelling (Belleman, 2016). Er komen in de toekomst nieuwe prestatieafspraken,
maar hoe deze vorm gegeven worden is nog niet bekend, waarschijnlijk zullen de
prestatieafspraken meer gericht zijn op kwaliteitszorg (Belleman, 2016).
3.4 Conclusie
De vroegtijdige uitstroom op hogescholen heeft verschillende mogelijke oorzaken die zowel
te verwijten zijn aan de student zelf als ook aan de onderwijstelling. Een mogelijke oorzaak
kan zijn dat de lat in het huidige onderwijs hoger is komen te liggen. Dit vanwege de
maatschappelijke wens om het niveau van het hoger onderwijs te verhogen.
Studenten bij Zuyd Hogeschool dienen op dit moment in het eerste jaar minimaal 50 van de
60 studiepunten te behalen. (Het exact aantal studiepunten kan verschillen per opleiding)
Behalen studenten deze studiepunten niet volgt er een bindend afwijzend studieadvies.
De mogelijkheid bestaat dat studenten door dit advies niet gestimuleerd zijn door te zetten
en afhaken. Bovendien is uit cijfers gebleken dat de invoering van het leenstelsel in 2015
geleid heeft tot een afname van het aantal studenten dat instroomt. Het is dus van zeer groot
belang dat Zuyd haar studenten die instromen weet vast te houden en de vroegtijdige
uitstroom van studenten weet te beperken. Vanuit maatschappelijk perspectief is het
wenselijk dat Zuyd studenten ontwikkelt tot zelfstandige professionals op hbo-niveau die een
goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt, waar de vraag naar hoger opgeleiden
toeneemt. Maar ook financieel gezien dient Zuyd haar studenten vast te houden om geen
gederfde inkomsten mis te lopen en bovendien om de huidige personeelsbezetting zoveel
mogelijk te behouden. Wat betreft de politiek- juridische invalshoek kan het probleem met
name gelinkt worden aan de prestatieafspraken. Deze afspraken dient iedere hogeschool in
Nederland te halen om niet gekort te worden op subsidies van de overheid.
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4. Managementprobleem & deelvragen
In dit hoofdstuk wordt een nadere uitwerking gegeven van het managementprobleem.
Daarna volgt de centrale vraag en de deelvragen.
4.1 Managementprobleem
Het managementprobleem vloeit voort uit het belang van Zuyd Hogeschool en daardoor ook
voor de dienst O&O om inzicht te krijgen in de activiteiten en maatregelen die opleidingen
ondernemen om instroom van studenten te genereren en vast te houden en welke resultaten
de inspanningen van de opleidingen opleveren. Binnen dit onderzoek, dat verricht is in
samenspraak met de dienst O&O, staan de opleidingen People and Business Management,
Hogere Juridische Opleiding, Bedrijfseconomie en Commercieel Management centraal.
Door deze opleidingen te onderzoeken wil de onderzoeker de opdrachtgever voorzien van
concreet advies over de maatregelen en activiteiten die deze opleidingen ondernemen om
instroom van studenten te genereren en vast te houden. Zijn de genomen maatregelen &
activiteiten voldoende om vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te reduceren? Of
zijn er wellicht andere manieren die ondernomen moeten worden om meer resultaat op te
leveren? De resultaten van het onderzoek zullen voor de opdrachtgever resulteren in een
duidelijk beeld van de activiteiten en maatregelen die opleidingen ondernemen.
Deze resultaten kunnen input zijn om te achterhalen of andere faculteiten van Zuyd
Hogeschool op dezelfde manier te werk gaan, door de onderzoeksresultaten van de
betrokken opleidingen te vergelijken met huidige en toekomstige gegevens van de overige
bacheloropleidingen bij Zuyd Hogeschool. Om deze reden is het managementprobleem Zuyd
breed ingestoken.
4.2 Centrale vraag
Vanuit het managementprobleem is de volgende centrale vraag geformuleerd:
‘Welke maatregelen dient Zuyd Hogeschool te nemen in het bijzonder bij vier opleidingen
binnen de faculteit Management en Recht en faculteit Commercieel en Financieel
Management om de meeste winst te behalen in het reduceren van het aantal
eerstejaarsstudenten dat de school verlaat door vroegtijdig uit te stromen?’
4.3 Deelvragen
Om antwoord te geven op de centrale vraag zijn de volgende deelvragen* geformuleerd:
1) Hoe ziet het eerste jaar van de betrokken opleidingen People and Business Management,
Hogere Juridische opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie er uit?
2) Welke inhoudelijke informatie wordt gegeven door de betrokken opleidingen op
opendagen, meeloopdagen en overige informatiebijeenkomsten?
3) Welke activiteiten en maatregelen worden ondernomen door Zuyd Hogeschool en
specifiek door de opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische
opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie om eerstejaarsstudenten te
binden en boeien?
4) Welke cijfers zijn reeds bekend over het aantal eerstejaarsstudenten die vroegtijdig
uitstromen binnen de opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische
opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie vanaf het studiejaar 2013/2014
tot heden?
5) Welke maatregelen nemen de voltijd bachelor opleidingen People and Business
Management, Hogere Juridische opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie
om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te verminderen?

27

6) Wat zijn de resultaten van de reeds genomen maatregelen voortgekomen uit gedane
onderzoeken om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten bij de betrokken
opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische opleiding, Commercieel
Management en Bedrijfseconomie te verminderen?
7) Wat zijn volgens de literatuur en deskundigen werkzaam bij Zuyd Hogeschool
mogelijkheden om de uitstroom van eerstejaarsstudenten te verminderen?
8) Welke financiële gevolgen zijn er verbonden aan de vroegtijdige uitstroom van
eerstejaarsstudenten voor zowel Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling als de
eerstejaarsstudent zelf?
* De beantwoording van de deelvragen wordt niet expliciet benoemd in het rapport, maar
komt terug in de inhoud van de volgende hoofdstukken.
4.4 Onderzoekskader
De onderzoeksopdracht kent een aantal randvoorwaarden en beperkingen.
Tijdens het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag is er rekening gehouden met de
omvang en complexiteit van het managementprobleem. In de beginfase is het onderzoek in
overleg met de stagebegeleiders en onderwijsbegeleiders grondig afgebakend en is er
gekeken wat haalbaar is binnen het gegeven tijdsbestek. Bovendien wordt in dit onderzoek
gewerkt met half-gestructureerde interviews, deze interviews moeten voldoende valide en
betrouwbaar zijn om de gewenste resultaten te meten. In hoofdstuk 5 ‘methoden van
onderzoek’ staat uitgewerkt hoe dit aangepakt wordt.
Een beperking voor het onderzoek is dat de onderzoeksopdracht erg onderwijskundig is.
Ondanks dit feit dient het onderzoek voldoende informatie te bevatten passende binnen het
domein Integraalmanagement en Economie & Financiën. Dit zijn twee van de vier domeinen
die vereist zijn in een afstudeeropdracht voor de opleiding People and Business
Management. Het is de taak van de onderzoeker om de inhoud van dit onderzoek te
bewaken en te voorkomen dat het stuk te onderwijskundig wordt. Dit wordt o.a. gedaan door
in de interviews niet te diep op de inhoud van het onderwijsprogramma in te gaan en door
vragen te stellen die betrekking hebben op de processen en het beleid binnen de opleiding.
In de literatuurstudie beperkt de onderzoeker zich tot informatie die echt relevant is voor het
onderzoek en wordt er bewust niet te diep ingegaan op zeer onderwijskundige zaken.
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5. Methoden van onderzoek
In dit hoofdstuk worden de keuzes ten aanzien van de methode van onderzoek transparant
en adequaat gemaakt. Vervolgens wordt de aanleiding en doelstelling van het onderzoek
beschreven.
5.1 Afbakening onderzoeksontwerp
Zoals al eerder vermeld is een onderzoek naar het onderwerp vroegtijdige uitstroom van
eerstejaarsstudenten een breed en complex onderwerp. Het is daarom van essentieel
belang om het kader waarbinnen het onderzoek plaatsvindt af te bakenen om te voorkomen
dat het onderzoek te groot wordt. De probleemstelling mag niet te breed, maar ook niet smal
gedefinieerd worden. Het risico bij een te brede probleemstelling is, dat onderwerp te
onduidelijke is en bij een te smalle probleemstelling dat het onderwerp niet voldoende
onderzocht wordt (Verhoeven N. , 2011). Het onderzoek is op de volgende punten
afgebakend:






Brede opleidingen
Eerder is al aangegeven dat het niet mogelijk was om alle opleidingen van Zuyd
Hogeschool te betrekken in het onderzoek. Het onderzoek heeft door afbakening zich
gefocust op vier opleidingen uit de faculteit Management en Recht en Financieel en
Commercieel Management. Deze twee faculteiten bestaan uit brede opleidingen,
waarbij studenten vele mogelijkheden hebben op een baan in diverse branches. Dit
ten opzichte van zeer specifieke opleidingen waarbij de student van te voren wel een
duidelijk beroepsbeeld heeft. Binnen de faculteiten is gekeken naar de uitstroom
percentages voor het eerste jaar. Deze percentages zijn vergeleken met de norm die
Zuyd Hogeschool hanteert met betrekking tot maximale uitstroom
eerstejaarsstudenten in percentage. De norm ligt momenteel op 22% (Jaarverslag
ZH, 2015). Er is gekozen om vier opleidingen in het onderzoek te betrekken.
Twee opleidingen die boven de norm liggen en twee opleidingen die beneden de
norm liggen. De twee gekozen opleidingen die boven de norm liggen zijn People and
Business Management met een uitstroompercentage eerstejaarsstudenten van 30%
en de opleiding Hogere Juridische opleiding met een uitstroompercentage van 32%.
De twee gekozen opleidingen die beneden de norm liggen zijn Bedrijfseconomie met
een uitstroompercentage eerstejaarsstudenten van 18% en de opleiding
Commercieel Management met een uitstroompercentage van 20% (Jaarverslag ZH,
2015).
Beperkte definitie van uitstroom
De volledige definitie van het begrip uitstroom is zeer breed, en onder uitstroom
vallen omzwaaiers, studenten die switchen, afgestuurde studenten en studenten die
uitvallen. Dit onderzoek richt zich op uitstroom, waarbij studenten definitief besluiten
een opleiding en daarmee ook de onderwijsinstelling te verlaten. Dat wil dus zeggen
dat studenten op enig moment in het jaar niet meer ingeschreven staan voor een
opleiding bij Zuyd.
Studenten
In dit onderzoek worden de specifieke motieven van studenten en de studenten zelf
die uitstromen niet betrokken in het onderzoek. Dit vanuit ethische en juridische
afwegingen. Er wordt gekeken naar Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling en dan
specifiek naar de genomen maatregelen en activiteiten bij de betrokken opleidingen.
Op deze manier sluit het onderzoek beter aan bij de werkzaamheden van de dienst
O&O en bij de vereisten voor het afstuderen als student aan de opleiding People and
Business Management.
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5.2 Soort onderzoek
Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Het doel van een kwalitatief onderzoek is
om inzicht te krijgen in verschillende interpretaties en opvattingen die mensen hebben en de
betekenis die mensen toekennen aan bepaalde onderwerpen (scribbr, 2017). Dit onderzoek
geeft diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen,
wensen en behoeften van de onderzoeksgroep. Waarbij informatie wordt verzameld aan de
hand van desk- en fieldresearch. Bij fieldresearch of veldonderzoek wordt primaire data
(nieuwe gegevens) verzameld en geanalyseerd. Bij deskresearch wordt gebruik gemaakt
van secundaire data (bestaande gegevens) (Verhoeven N. , 2011). Om de geldigheid van de
onderzoeksresultaten te verhogen wordt er in dit onderzoek twee dataverzamelingsmethode
gecombineerd. Dit wordt ook wel triangulatie genoemd (Verhoeven N. , 2011). In het
onderzoek worden namelijk ook cijfermatige gegevens verzameld aan de hand van
deskresearch.
5.2.1 Deskresearch
Bij deskresearch wordt er gebruik gemaakt van secundaire data-analyse in de vorm van
literatuuronderzoek door het lezen van boeken, artikelen, rapporten/onderzoeken, websites
en interne documenten van Zuyd Hogeschool. Interne documenten, zoals reeds gedane
onderzoeken naar de uitstroom van studenten worden ter beschikking gesteld voor inzage
door Zuyd Hogeschool. Deskresearch is van toepassing bij de volgende deelvragen:
 Hoe ziet het eerste jaar van de betrokken opleidingen People and Business
Management, Hogere Juridische opleiding, Commercieel Management en
Bedrijfseconomie er uit?
 Welke cijfers zijn reeds bekend over het aantal eerstejaarsstudenten die vroegtijdig
uitstromen binnen de opleidingen People and Business Management, Hogere
Juridische opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie vanaf het
studiejaar 2013/2014 tot heden?
 Welke maatregelen nemen de voltijd bachelor opleidingen People and Business
Management, Hogere Juridische opleiding, Commercieel Management en
Bedrijfseconomie om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te
verminderen?
 Wat zijn de resultaten van de reeds genomen maatregelen voortgekomen uit gedane
onderzoeken om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten bij de betrokken
opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische opleiding,
Commercieel Management en Bedrijfseconomie te verminderen?
 Wat zijn volgens de literatuur en deskundigen werkzaam bij Zuyd Hogeschool
mogelijkheden om de uitstroom van eerstejaarsstudenten te verminderen?
5.2.2 Fieldresearch
Naast deskresearch wordt er fieldresearch toegepast. Fieldresearch is het daadwerkelijk
verzamelen van gegevens in de praktijk (Verhoeven N. , 2011). Fieldresearch is van
toepassing op de volgende deelvragen:
 Welke inhoudelijke informatie wordt gegeven door de betrokken opleidingen op
opendagen, meeloopdagen en overige informatiebijeenkomsten?
 Welke activiteiten en maatregelen worden ondernomen door Zuyd Hogeschool en
specifiek door de opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische
opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie om eerstejaarsstudenten
te binden en boeien?
 Welke financiële gevolgen zijn er verbonden aan de vroegtijdige uitstroom van
eerstejaarsstudenten voor zowel Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling als de
eerstejaarsstudent zelf?
De exacte huidige en toekomstige maatregelen die de betrokken opleidingen nemen en
willen nemen zijn nog niet bekend. Dit zal onderzocht worden door middel van half30

gestructureerde interviews met teamleiders van de betrokken opleidingen, de
studentendecaan werkzaam bij Zuyd Hogeschool te Heerlen en/of Sittard en een
medewerker van de dienst Studentzaken.
Bij een half gestructureerd interview wordt een vragenlijst/topic lijst opgesteld en is er ruimte
voor eigen inbreng en van de geïnterviewde respondent (Verhoeven N. , 2011).
Er is gekozen voor deze vorm van interviewen vanwege het feit dat het onderwerp erg breed
en complex is, zodoende is er ruimte voor eigen inbreng van de geïnterviewde respondent.
Het gaat bij dit onderzoek om de achterliggende redenen en genomen maatregelen, door
deze vorm van interviewen kan die informatie worden verschaft. De rode draad in het
interview is de centrale vraag:
‘Welke maatregelen dient Zuyd Hogeschool te nemen in het bijzonder bij vier opleidingen
binnen de faculteit Management en Recht en faculteit Commercieel en Financieel
Management om de meeste winst te behalen in het reduceren van het aantal
eerstejaarsstudenten dat de school verlaat door vroegtijdig uit te stromen?’
Bovendien wordt in het interview uitgebreid aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen:
 Inhoud Open Dag, Meeloop dagen en overige informatie bijeenkomsten;
 Huidige activiteiten rondom binden & boeien eerstejaarsstudenten betrokken
opleidingen;
 Resultaat en huidige status eerder genomen maatregels om de vroegtijdige uitstroom
eerstejaarsstudenten te verminderen;
 Eventuele toekomstige maatregelen vermindering vroegtijdig uitstroom
eerstejaarsstudenten;
 Resultaten invoering studiekeuzecheck in studiejaar 2015/2016.
5.3 Populatie en steekproef
Onder populatie wordt verstaan: het totaal aantal eenheden waarop het onderzoek
betrekking heeft, ofwel alle eenheden waarover in het onderzoek uitspraken worden gedaan
(Verhoeven N. , 2011). In dit onderzoek wordt breed genomen uitspraken gedaan over de
maatregelen die genomen worden omtrent het werven en vasthouden van
eerstejaarsstudenten. Het onderzoek vindt plaats bij Zuyd Hogeschool. Het is uiteraard niet
mogelijk om alle opleidingen binnen Zuyd Hogeschool te onderzoeken. Er is daarom
besloten om een steekproef te nemen. Een steekproef is een (klein) deel van de populatie
waarover gegevens worden verzameld (Verhoeven N. , 2011). De steekproef bestaat uit de
betrokken opleidingen in dit onderzoek; People and Business Management, Hogere
Juridische Opleiding, Bedrijfseconomie en Commercieel Management.
5.4 Betrouwbaarheid
Onder betrouwbaarheid wordt verstaan: de mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige
fouten, oftewel herhaling van het onderzoek in een andere periode zouden de dezelfde
resultaten moeten opleveren (Verhoeven N. , 2011). Om de betrouwbaarheid van dit
onderzoek te waarborgen op het gebied van deskresearch zullen de gebruikte bronnen
worden gecontroleerd op betrouwbaarheid, relevantie en actualiteit. Omdat de dienst O&O
een transitie doormaakt worden de oude en nieuwe documenten met elkaar vergeleken.
Voor specifieke informatie wordt de meest actuele versie gebruikt, omdat deze het meest
betrouwbaar zijn. Bij de interviews zal de betrouwbaarheid gewaarborgd worden door met
alle teamleiders van betrokken opleidingen te spreken en een tweetal medewerkers die zich
bezig houden met de instroom en uitstroom in het algemeen voor Zuyd Hogeschool.
Er wordt dan zoveel mogelijk informatie verzameld. Op deze manier worden er meerdere
meningen meegenomen, die daarna met elkaar worden vergeleken. Zo wordt een zo
betrouwbaar mogelijk beeld gecreëerd van de huidige maatregelen omtrent het genereren en
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vasthouden van eerstejaarsstudenten. Om de betrouwbaarheid te garanderen tegenover de
geïnterviewde zullen de interviews worden opgenomen, indien er geen bezwaar is.
Hierdoor is het mogelijk om de interviews terug te luisteren. Op deze manier wordt er zoveel
mogelijk informatie meegenomen bij het transcriberen van de interviews. Daarbij is het door
het opnemen ook mogelijk om te controleren of informatie juist is geïnterpreteerd. Nadat de
interviews getranscribeerd zijn, wordt de uitwerking verzonden naar de geïnterviewde
respondent, zodat de uitwerkingen gecontroleerd en indien nodig, aangevuld kunnen
worden. Zo is de kans groter dat de juiste informatie wordt meegenomen in het onderzoek.
Respondenten moeten het interviewverslag ondertekenen indien de respondent akkoord
gaat met de inhoud van het verslag.
5.5 Validiteit
Validiteit gaat erover in welke mate het onderzoek vrij is van systematische fouten. Er wordt
gekeken naar de echtheid en waarheidsgehalte van het onderzoek. Er zijn twee soorten
validiteit, namelijk interne- en externe validiteit. Interne validiteit betreft het trekken van de
juiste conclusies. Externe validiteit bestaat uit twee soorten, namelijk populatie validiteit en
begripsvaliditeit. Populatie validiteit gaat erom of de steekproef de populatie afspiegelt,
oftewel zijn de gegevens uit de steekproef te generaliseren voor de gehele populatie.
Begripsvaliditeit wil zeggen: meten wat men wilt meten (Verhoeven N. , 2011). In dit
onderzoek worden vier van de in totaal tweeënvijftig bacheloropleidingen onderzocht.
De steekproef is te klein om de resultaten van dit onderzoek te generaliseren over de gehele
populatie, ofwel Zuyd Hogeschool. De resultaten uit het onderzoek kan eventueel wel
bruikbaar zijn voor andere opleidingen.
Begripsvaliditeit zal vooral spelen gedurende dit onderzoek. Om ervoor te zorgen dat er
gemeten wordt wat gemeten dient te worden, zal er tijdens de interviews begrippen worden
uitgelegd, zodat er geen miscommunicatie ontstaat. Daarnaast zal de vragenlijst worden
gecontroleerd door de onderwijsbegeleider en stagebegeleidster, want zonder de juiste
vragen kan er niet gemeten worden wat de onderzoeker wil meten. Daarnaast is het ook
belangrijk dat de juiste meetinstrumenten worden gebruikt gedurende het onderzoek. Tijdens
de literatuurstudie is daarom gekeken naar wat een model daadwerkelijk meet, de relevantie
van het model is bepaald en wat het doel is van het model. Op basis daarvan kan ook
beoordeeld worden of het model meet wat er gemeten dient te worden (Verhoeven N. ,
2011).
5.6 Respondenten onderzoek
Binnen dit onderzoek zijn meerdere personen en partijen betrokken.
De betrokken personen die hieronder genoemd worden zijn met name mensen die in dit
onderzoek benaderd zijn voor algemene informatie, dat een bijdrage levert aan het
beantwoorden van de centrale vraag en deelvragen. In verband met privacy redenen worden
er geen namen genoemd. De reden om deze mensen te benaderen heeft er mee te maken
dat het onderwerp vanuit meerdere invalshoeken bekeken wordt. De verkregen informatie
dient als input voor het formuleren van conclusies en aanbevelingen.
Mensen die benaderd zijn voor algemene informatie:
 Medewerker instroommanagement, dienst Marketing en Communicatie;
 Medewerker dienst Studentzaken;
 Decaan Zuyd Hogeschool locatie Sittard;
 Medewerkers/ auditoren van de betrokken opleidingen;
 Teamleiders van de betrokken opleidingen.
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5.7 Verantwoording onderzoeksresultaten
In de volgende sub-paragraven wordt het onderzoek verantwoord.
5.7.1 Planning
In de eerste weken in de periode februari tot eind maart is met name aandacht besteed aan
deskresearch. Per onderwerp is kritisch nagedacht wie intern binnen Zuyd Hogeschool te
benaderen is voor eventuele aanvullende informatie. Gedurende het onderzoek hebben deze
gesprekken regelmatig plaats gevonden. Fieldresearch aan de hand van interviews is
uitgevoerd is de periode van maandag 6 april tot vrijdag 14 april. De week erna is gebruikt
om de resultaten van de interviews te analyseren. Ter bevordering van de betrouwbaarheid
en de validiteit zijn interviewgesprekken indien gewenst opgenomen en zijn de verslagen van
de interview gesprekken ter controle verstuurd naar de respondent, zodat deze ook op de
hoogte is welke informatie meegenomen wordt in het onderzoek. Tot slot zijn de resultaten
van zowel desk- als fieldresearch geanalyseerd en zijn hier over conclusies en
aanbevelingen geschreven zie hoofdstuk 9 en 10.
5.7.2 verantwoording analyse interview gegevens
De interviews zijn om de betrouwbaarheid en validiteit te verhogen opgenomen met een
opnamerecorder geleend bij de AV Dienst van Zuyd Hogeschool. Niet iedere respondent
voelde zich prettig bij opname apparatuur en wenste liever geen gebruik hiervan tijdens het
interview. Deze behoefte is gerespecteerd. Om de betrouwbaarheid en validiteit van deze
interviews te waarborgen zijn de gegeven antwoorden door de respondent tijdens het
interview zo concreet mogelijk opgeschreven om vervolgens direct na het interview uit te
werken in een samenvattend verslag. De samenvattende verslagen zijn ter controle ingezien
en bij akkoord ondertekend door de geïnterviewde respondenten.
Voor het transcriberen van de interviews is gebruik gemaakt van het Express Scribe
Transcription Software Pro programma, dat te downloaden is via de website van scribbr.nl
(Scribbr, 2017).
5.7.3 Afwijkingen op voorgenomen keuzes
In eerste instantie was het de bedoeling om alle interviews letterlijk te transcriberen. Al gauw
bleek dat deze keuze niet de juiste keuze te zijn gezien het tijdsperspectief en de
hoeveelheid (overbodige) informatie. In overleg met de onderwijsbegeleider Camiel Wolfs is
besloten om de verkregen informatie uit de interviews met de respondenten zo volledig
mogelijk samen te vatten. De vragen en antwoorden van de interviewer zelf zijn achterwege
gelaten in de uitwerkingen, omdat het verslag anders te uitgebreid zou worden. Voor de
uitwerkingen van de interviews zie bijlage XI.
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6. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk staat het theoretisch kader beschreven. Het theoretisch kader is opgesteld
aan de hand van resultaten die voort zijn gekomen uit het literatuuronderzoek. Tijdens het
literatuur onderzoek is gekeken welke theorieën en modellen bruikbaar zijn voor het
onderzoek. De bruikbare theorie en modellen worden hieronder nader toegelicht. De
gegevens uit de literatuurstudie zijn input voor de interviewvragen. De interviewvragen zijn
terug te vinden in bijlage X.
6.1 Literatuurstudie
Bij het zoeken naar literatuur is uitgegaan van uitkomsten die berusten op gedegen
onderzoek en maatregelen met bewezen effect. Tijdens het onderzoek is waar mogelijk
literatuur geraadpleegd betreffende het hoger onderwijs en bronnen die zo recent mogelijk
zijn. Factoren die studiesucces beïnvloeden, maar die niet of nauwelijks door de opleiding te
beïnvloeden zijn, blijven buiten beschouwing. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
achtergrondkenmerken als leeftijd, het gemiddeld eindexamencijfer van instromende
studenten of het opleidingsniveau van hun ouders of verzorgers. Ook wordt in de literatuur
vaak het onderscheid jongens en meisjes en allochtonen en autochtonen studenten
genoemd met betrekking tot studiesucces. Ook deze gegevens zijn in dit onderzoek buiten
beschouwing gelaten, omdat het onderzoek anders te breed zou worden.
6.1.1 Definities
De uitstroom van studenten valt in de literatuur onder het brede begrip studiesucces. In de
literatuur kent het begrip studiesucces meerdere definities, maar de meest voorkomende
definitie van dit begrip wordt als volgt omschreven: zittende studenten vasthouden en zorgen
dat deze studenten hun diploma behalen met behoud van eigen kwaliteitsnormen en dat
deze studenten een goede aansluiting hebben op de arbeidsmarkt (Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO), 2014). Een ander woord voor studiesucces dat in de literatuur ook veel
gebruikt wordt is het begrip studierendement. De definitie van dit begrip luidt als volgt: het
rendement is de maat die aangeeft welk percentage van een groep staters aan een opleiding
binnen een bepaald tijdsbestek een onderwijsperiode met succes voltooit (NVAO , 2013).
6.1.2 Verdieping onderwerpen
De literatuur rondom studiesucces is in deze paragraaf onderverdeeld in vijf onderwerpen:
sociale integratie & academische integratie (model van Tinto), toetsing, curriculuminrichting,
docent en actief en effectief leren. De vijf onderwerpen komen voort uit de geanalyseerde
literatuur en hebben direct of indirect invloed op studiesucces.
1) Studiesucces en de docent
Docenten zijn zeer belangrijk in het leerproces van studenten. In het model van Tinto (1993)
staat de interactie tussen de student en docent centraal. (omschrijving model van Tinto zie
paragraaf 6.2.1) Deze interactie draagt namelijk bij aan de motivatie van studenten (Tinto,
1993). Uit onderzoek is gebleken dat docenten die actief samenwerken en leren stimuleren,
uitdagende opdrachten geven, aanzetten tot denken, een positieve sfeer creëren en
passende feedback geven er aan bijdragen dat studenten meer betrokken raken bij het
leerproces, meer tijd aan hun studie besteden en meer leren. (Kamphorst, 2013) Dit past
binnen de zienswijze van Tinto onder het begrip sociale integratie. Hierbij gaat het namelijk
om de mate waarin studenten zich thuis voelen op de opleiding. De Sociale relatie tussen
docenten en studenten speelt hierbij een belangrijke rol. In het interview met de teamleiders
zal gevraagd worden op welke manier studenten voorbereid worden op toets momenten
welke rol speelt de docent hierin?
2) Studiesucces en toetsing
Er is veel onderzoek verricht naar de optimale manier om toetsing vorm te geven.
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Toetsing bestaat niet alleen uit schriftelijke toetsen, maar ook uit andere manieren om de
kennis en vaardigheden van de student in kaart te brengen. Samen met het maken van
verslagen, het geven van presentaties en het bijhouden van een portfolio vormt het geheel
aan formele toets momenten het toets programma van een opleiding (Cohen-Schotanus,
2012).
Een interessant onderwerp in de literatuur dat de aandacht trekt bij het onderwerp toetsing is
het onderscheid tussen conjunctieve regeling en compensatieregeling.
Zuyd hanteert een examenregeling waarbij studenten verplicht zijn alle onderwijsonderdelen
met een voldoende bodemcijfer 5,5 af te sluiten, dit komt veel voor in het Nederlandse hoger
onderwijs (OER HZ, 2016-2017). Een dergelijke regeling wordt een conjunctieve regeling
genoemd (Draaijer, 2010).
Naast de conjunctieve regeling bestaat ook een compensatieregeling. Bij een
compensatieregeling kunnen studenten de goede resultaten bij het ene onderdeel gebruiken
als compensatie bij een onvoldoende voor een andere onderdeel.
Deze regeling wordt met name toegepast in het voorgezet onderwijs (Draaijer, 2010).
De voordelen van compensatorisch toetsen worden hieronder kort toegelicht:
 Compensatorisch toetsen is een instrument om foute examen beslissingen te
verminderen. In elk tentamen zit vanwege onduidelijke vraagstelling en/of fouten in
de beoordeling wel een onnauwkeurigheid. Daardoor kunnen studenten ten onrechte
zakken. Naarmate het aantal tentamens toeneemt, zal de kans op deze (onnodige)
studievertraging groter worden.
 Compensatieregeling stimuleert studenten om hard te studeren en niet uit te stellen.
De regeling stimuleert namelijk om voor een hoog cijfer te gaan. Het behalen van een
hoog cijfer voor de eerste toets vergroot de kans van slagen voor de tweede toets.
 Compensatie zal leiden tot minder deelname aan herkansingen.
Samenvattend zijn de voordelen van compensatorisch toetsen dat het leidt tot een snellere
doorstroming en dus tot beter studiesucces.
De aanname bij een conjunctieve regeling is dat ieder vak even belangrijk en onmisbaar is
en dat alleen voor alle vakken voldoende het bewijs levert dat het eindniveau bereikt is.
Bij compensatorisch toetsen is de grootste vrees dat studenten vakken zullen verwaarlozen,
omdat studenten met goede cijfers voor andere vakken toch wel zullen slagen (VisserWijnveen, 2010).In de literatuur worden voor- en nadelen genoemd van de bovenstaande
toetsregelingen. Ook worden de resultaten uit praktijkervaringen weergegeven. De volledige
samenvatting van de toets regelingen gebaseerd uit literatuurstudie is terug te vinden in
bijlage VIII. Een van de onderwerpen dat aan bod komt tijdens het interview is de manier
van toetsen bij de betrokken opleidingen. Er wordt gepolst wat teamleiders vinden van de
huidige manier van toetsen en of er wellicht interesse is in het invoeren van de
compensatieregeling.
3) Studiesucces en de inrichting van het curriculum (academische integratie)
Een curriculum is het samenhangend geheel van studieonderdelen die samen een opleiding
vormen (Encyclopedie , 2017). Een goed curriculum biedt studenten naast vakinhoudelijke
kennis, ontwikkeling in hun vaardigheden en houding. Bij de inrichting van de leeromgeving
moet het leerproces van studenten centraal staan om competenties te ontwikkelen. Het
curriculum moet structuur aanbrengen in het leren van de studenten en het leerproces
stimuleren (Henk van Berkel, 2012).
De inhoud van het eerste jaar van de betrokken opleidingen is beknopt beschreven in
hoofdstuk 7 ‘onderzoeksresultaten’. De uitgebreide analyse is terug te vinden in bijlage II.
Inrichting van het curriculum is een zeer breed begrip. In dit onderzoek is als volgt invulling
gegeven aan dit punt door in het interview aan opleidingen te vragen op welke wijze
studenten praktijkervaring opdoen en of de opleiding zogenoemde piekmomenten kent.
Ook wordt gevraagd of er binnen de opleiding zichtbaar is welke vakken studenten lastig
vinden en op welke wijze studenten hierbij geholpen worden.
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4) Studiesucces en binding (sociale integratie)
Studenten die zich sterk verbonden voelen met de opleiding en studieomgeving hebben
doorgaans meer studiesucces. In de literatuur over dit onderwerp staat de theorie van Tinto
(1993) centraal. Tinto stelt dat uitval of studiesucces het resultaat is van een proces van
interacties tussen de student en de studieomgeving. Positieve ervaringen in de interactie met
docenten en medestudenten versterken de binding die de student ervaart (Tinto, 1993).
Dit leidt er volgens de theorie toe dat een student zich sterker committeert aan de doelen die
de student zichzelf heeft opgelegd (bijvoorbeeld het behalen van het diploma) of het
bijstellen van het niveau van deze doelen (bijvoorbeeld cum laude slagen). De positieve
ervaringen die leiden tot meer binding en commitment en vervolgens tot hogere
studievoortgang en studiesucces betreffen niet alleen de sociale omgang met
medestudenten en extra (buitenschoolse) activiteiten. Het gaat ook om goede
studieresultaten en contacten met docenten wat voortkomt uit een match tussen de
vaardigheden en capaciteiten van de student met het niveau en de cultuur van de opleiding
(Henk van Berkel, 2012). In het interview met de teamleiders, de studentendecaan en de
medewerkers dienst studentzaken zal gevraagd worden wat de betrokken opleidingen en
Zuyd Hogeschool doen om studenten te binden op het gebied van sociale- en academische
integratie.
5) Studiesucces door actief en effectief leren
Actief leren wordt in de literatuur beschreven als een wijze van leren waarbij studenten zich
uitgedaagd voelen om mee te doen aan allerlei activiteiten die erop gericht zijn het leren te
bevorderen (S.Ettekoven, 2014). Effectief leren betekent leren door informatie op te slaan in
ons geheugen door informatie te begrijpen, toe te passen en te koppelen aan reeds geleerde
kennis (S.Ettekoven, 2014).
Actief en effectief leren kan gestuurd worden door o.a. actieve werkvormen waarbij geoefend
wordt met de leerstof. De ondersteuning van het leerproces is van groot belang en komt ook
terug in het model van Tinto onder het begrip academische- en sociale integratie. Vanaf het
moment dat studenten met hun opleiding beginnen moet in het studieprogramma aandacht
besteed worden aan studiehouding en inzet. Dit kan door het invoeren van kleinschalig
onderwijs. (onderwijs in kleine studiegroepen) Kleinschalig onderwijs maakt dat studenten
zich meer thuis voelen bij de opleiding, wat bevorderend is voor de inzet van studenten.
Daarnaast is het belangrijk expliciet aandacht te schenken aan studiehouding, bijvoorbeeld
door timemanagement op te nemen in het curriculum (S.Ettekoven, 2014). Verder door
tekortkomingen in studievaardigheden snel te identificeren en studenten met onvoldoende
studievaardigheden te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld via studieloopbaanbegeleiding.
Studieloopbaanbegeleiding richt zich zoveel mogelijk op de individuele student.
Een positieve bijkomstigheid is dat hiermee het gevoel vergroot wordt van zich gezien en
gehoord voelen en dus de binding met de opleiding sterker wordt (Nuland, 2015). (sociale
integratie)
Effectief leren wordt met name bevordert door interactie tussen docent en student. Door
studenten te stimuleren en motiveren en door corrigerende opbouwende feedback te geven
(S.Ettekoven, 2014). In het interview komt dit onderwerp niet expliciet terug in de vragen.
Wel hebben de vragen indirect betrekking op dit onderwerp.
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6.2 Bruikbare modellen
In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over de modellen die gebruikt
worden in het onderzoek. Daarbij wordt aangegeven waarom voor
deze modellen gekozen is.
6.2.1 Tinto’s model of student retention
Vincent Tinto is een Amerikaanse professor aan de Syracuse
University Chicago. Zie figuur 6.1 (Tinto , 2017) . Tinto geldt als een
van de belangrijkste experts op het gebied van studie-uitval en
studiesucces. Persoonlijk contact, actief met medestudenten in de klas
het leerproces aangaan, het gevoel van ergens bij horen en betrokken
zijn bij de opleiding, zijn allesbepalend voor het welbevinden van een
student en de mate van studiesucces. Tinto adviseert opleidingen vanuit deze kennis de
studieloopbaanbegeleiding in te zetten. Van het vooraf begeleiden naar de juiste studie tot
het succesvol begeleiden van studenten naar een diploma (Vereniging Hogeschool ,
2016).Tinto is de ontwikkelaar van het model genaamd ‘Tinto’s model of student retention.’
Het model wordt weergegeven in figuur 6.2, hieronder afgebeeld (Tinto, Tinto's model of
student retention , 2008).
Volgens de theorie van Tinto wordt
studiesucces voornamelijk bepaald door
de mate waarin studenten zich sociaal en
academisch geïntegreerd voelen in het
hoger onderwijs.
Volgens Tinto zijn studenten sociaal en
academisch geïntegreerd als: studenten
vrienden hebben onder studiegenoten,
als studenten een aantal docenten
persoonlijk kennen, als studenten actief
zijn studentenorganisaties op de
hogeschool, als het curriculum
mogelijkheden biedt om de stof met
studiegenoten en docenten te bespreken
en als studenten samen met andere
studiegenoten aan een project kunnen
werken (Henk van Berkel, 2012).

De theorie en het model van Tinto is een zeer bekend model binnen het onderwijs. In diverse
literatuur stukken over studiesucces/rendement verhoging wordt verwezen naar dit model.
Aangezien het een zeer bekend model is wordt het model ook toegepast binnen dit
onderzoek. Door de onderwerpen sociaal- en academische integratie terug te laten komen
als interview onderwerp.
6.2.2 Visgraat model
Het visgraatmodel ook wel bekend als het Ishikawadiagram is een goed middel om de
oorzaken en gevolg van een bepaald probleem in kaart te brengen. Het visgraatmodel wordt
in dit onderzoek gebruikt om de potentiele factoren voor het probleem vroegtijdige uitstroom
van eerstejaarsstudenten in kaart te brengen. De potentiele factoren (afkomstig) uit de
literatuurstudie en de mindmap van Bert Smeets worden hierin schematisch weergegeven.
Zie figuur 6.3 ‘Visgraatmodel’

37

Het visgraatmodel hiernaast
geeft een overzicht van de
potentiele factoren die invloed
hebben op de vroegtijdige
uitstroom van studenten.

Indien van toepassing wordt er bij de factor kort aangegeven wat Zuyd Hogeschool o.a. doet
om de uitstroom te minimaliseren.
De gegevens zijn afkomstig uit het raadplegen van diverse bronnen bij de literatuurstudie.
1. Studiekeuzecheck, Open dag, Proef-studeren, Onderwijsbeurs, Meet & Greet en
Magazine Studiekiezers.
Voor een uitgebreide omschrijving van de activiteiten zie bijlage XI.
2. Toets beleid expliciteren huidig manier van toetsen o.a. volgens de conjunctieve regeling.
3. Studieloopbegeleiding iedere eerstejaarsstudent krijgt ondersteuning van een SLB’er.
4. Inrichting curriculum hoe dit vorm wordt gegeven voor de betrokken opleidingen in het
eerste jaar staat beschreven in bijlage XI.
5. Urgentie opvoeren, de ernst van het probleem onder de aandacht brengen bij opleidingen.
Uit gesprekken met betrokkenen is gebleken dat veel opleidingen zich niet bewust zijn van
de ernst van het probleem.
6. Matching instroom hoofdfase, niet van toepassing in dit onderzoek.
7. Gedragssturing studenten, studenten binden & boeien. Hoe dit aangepakt wordt, wordt
nader onderzocht in de interviews.
8. Gedragssturing docenten, docenten moeten studenten motiveren, aansturen en
ondersteunen. Bijvoorbeeld door uitdagende opdrachten te geven, opbouwende en kritische
feedback geven, en door studenten aan te zetten tot denken.
9. Sociale integratie, mate waarin studenten zich thuis & veilig voelen binnen een opleiding.
Hoe dit aangepakt word, wordt nader onderzocht in de interviews.
10. Academische integratie, betrekking op de inhoud van de opleiding & kennis en kunde
van docenten. Hoe dit aangepakt wordt, wordt nader onderzocht in de interviews.
De keuze om gebruik te maken van het visgraatmodel heeft er mee te maken dat het model
zeer overzichtelijk is. In een oog op slag is te zien welke factoren een rol spelen met
betrekking tot vroegtijdige uitstroom van studenten. Bovendien zou het model eenvoudig
uitgebreid kunnen worden met eventuele oplossingen per factor.
6.3 Conclusie
Vroegtijdige uitstroom van studenten valt onder de brede definitie studiesucces ook wel
studierendement genoemd. Doordat het begrip zo breed is, is de literatuur over dit
onderwerp ook heel omvangrijk. Een model dat zeer bekend is binnen de literatuur is het
model van professor Vincent Tinto. Twee uitgangspunten in dit model, sociale integratie en
academische integratie zijn zeer belangrijke factoren die zowel direct als indirect betrekking
hebben op de uitstroom van studenten. Wat in de literatuur erg duidelijk naar voren komt is
dat de sociale en emotionele relatie met docenten en studenten erg belangrijk is. Tinto
noemt dit sociale integratie. Studenten moeten zich thuis, gewaardeerd en veilig voelen
binnen een school. Docenten moeten stimuleren, motiveren en ondersteunen.
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Ook moeten studenten voldoende gelegenheid krijgen om elkaar te leren kennen. Niet alleen
via interne onderwijskundige activiteiten, maar ook door buitenschoolse activiteiten te
organiseren. Niet alleen de onderlinge sociale relatie is belangrijk, ook de inrichting van het
curriculum heeft invloed op de vroegtijdige uitstroom van studenten. Tinto noemt dit
academische integratie. Het curriculum moet zo zijn ingericht dat studenten niet alleen
vakinhoudelijke kennis opdoen, maar zich ook kunnen ontwikkelen in persoonlijke
vaardigheden en houding. Naast het model van Tinto wordt het 7s-model en het
visgraatmodel gebruikt om de literatuur te onderbouwen. De literatuur wordt meegenomen in
het schrijven van de conclusies en aanbevelingen.
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7. Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het kwalitatieve onderzoek weergegeven. De
onderstaande resultaten zijn voortgekomen na intensief desk- en fieldresearch.
7.1 Resultaten vóóronderzoek doormiddel van deskresearch
Er is vooronderzoek gedaan doormiddel van desk- en fieldresearch. De resultaten die voort
zijn gekomen uit intensief literatuuronderzoek staat met name beschreven in hoofdstuk 2
‘organisatieomschrijving’ en hoofdstuk 6 ‘het theoretisch kader’. Naast deskresearch is er
ook informatie verkregen aan de hand van fieldresearch, namelijk door het voeren van
gesprekken met interne betrokkenen en uit de interviews met respondenten. De informatie
die voortgekomen is uit de gesprekken is opgenomen in hoofdstuk 9 de ‘conclusies’.
7.1.1 Analyse bestaande onderzoeken studiesucces Zuyd Hogeschool
In het literatuuronderzoek is gebleken dat het onderwerp vroegtijdige uitstroom van
studenten tijdens een opleiding een vrij nieuw criterium is in het onderwijs en pas sinds een
aantal jaar onderzocht wordt. Ook binnen Zuyd Hogeschool zijn er pas een aantal
onderzoeken verricht met betrekking tot dit onderwerp. Een van de eerste personen die zich
bezig heeft gehouden met studiesucces is docent ICT Bert Smeets.
In 2011 is Bert Smeets gestart in opdracht van het College van Bestuur met het project
‘Rendementsverbetering HsZuyd’. Er zijn zeven opleidingen (Bouw, Ergotherapie, Financieel
Management nu Bedrijfseconomie, Hogere Hotelschool, Information Management,
Logopedie en Life Sciences) betrokken bij het project. Deze opleidingen hebben geprobeerd
hun onderwijsrendement op te voeren. De gehanteerde aanpak bestond uit een zelfdiagnose
en vervolgens het ontwerp en implementatie van een eigen set verbetermaatregelen. Een
project met de faculteitsdirecteur, een lokaal projectleider bijgestaan door de
kwaliteitsfunctionaris en teamleiders van de betrokken opleidingen. Verder voorzag het
project in twee workshops met in principe alle leden van het onderwijsteam en
studentenpanels. Door met alle betrokkenen te brainstormen over potentiele maatregelen, de
informatie uit de literatuur te analyseren en intensief aan de slag te gaan tijdens de
workshops zijn er een aantal factoren naar voren gekomen waarvan potentieel mag worden
aangenomen dat ze invloed hebben op het onderwijsrendement van een opleiding (Smeets,
2011).
De factoren zijn samengevat door Bert Smeets in een mindmap, zie bijlage VI. De mindmap
is gemaakt om overzicht te scheppen over de materie. Het is niet meer dan een
communicatiemiddel (Smeets, 2011). De mindmap geeft in een oog op slag een overzicht
van de factoren die invloed hebben op rendementsverhoging bij opleidingen. De mindmap is
dus erg overzichtelijk en zoals Bert Smeets zelf al aangeeft een ideaal communicatiemiddel
om het onderwerp onder de aandacht te brengen. De opleiding bedrijfseconomie is de
enigste opleiding geweest die betrokken is in dit onderzoek en tevens heeft deelgenomen
aan het project van Bert Smeets. Aan de teamleidster van de opleiding Bedrijfseconomie is
gevraagd wat er na het project gedaan is met de gegevens en het geleerde tijdens de
deelname aan het project ‘Rendementsverbetering Hs Zuyd’. Hierbij is uiteraard rekening
gehouden dat de gegevens uit het onderzoek reeds gedateerd zijn en dat alle factoren met
elkaar in samenhang zijn. Het is niet mogelijk maar aan één factor te werken. Dit is te
vergelijken met de samenhang tussen de zeven S’en uit het 7S-model.
Een ander recent onderzoek uitgevoerd binnen Zuyd Hogeschool is het onderzoek ‘aanpak
studiesucces’ waarbij alle opleidingen van Zuyd Hogeschool betrokken zijn geweest.
Het onderzoek is uitgevoerd in 2015 en de coördinator van dit onderzoek was Patrick
Debats, medewerker van de dienst O&O.
In het onderzoek van Patrick Debats zijn er met behulp van het Management Informatie
Systeem (MIS) struikelvlakken gedetecteerd en er is op basis van informatie van SLB’ers
gekeken naar de redenen van studievertraging en uitstroom. In dit onderzoek zijn de
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teamleiders van alle opleidingen bij Zuyd geïnterviewd. De gespreksonderwerpen luiden als
volgt: het programma/ inhoud van de opleiding, toetsing, de student en de organisatie. Per
aangrijpingspunt is een probleem benoemd dat een van de oorzaken kan zijn tot vroegtijdige
uitstroom van studenten. Per oorzaak wordt een maatregel genoemd waaraan opleidingen
gaan werken in de toekomst. De resultaten van het onderzoek zijn in een symposium
teruggekoppeld naar alle betrokkenen. Een uitgebreide samenvatting van de resultaten uit
het onderzoek is terug te vinden in bijlage VII.
Aangezien het onderzoek van Patrick Debats uitgevoerd is in 2015, is tijdens het interview
aan de teamleiders van de betrokken opleidingen de huidige stand van de implementatie van
de maatregelen gevraagd. Bovendien is gekeken welke verwachtingen opleidingen hebben
bij de genoemde maatregelen. Hoe moeten de maatregelen bijdragen aan het reduceren van
de vroegtijdige uitstroom van studenten? De antwoorden op de vragen die genoemd staan in
deze paragraaf zijn terug te vinden in de uitwerking van de interviews zie bijlage XI.
7.2 Samenvattend verslag omschrijving betrokken opleidingen
In deze paragraaf wordt een beknopte algemene omschrijving gegeven van de opleidingen
Bedrijfseconomie (BE), Commercieel Management (CM), People and Business Management
(PBM) en Hogere Juridische opleiding (HJO). De uitgebreide analyse is terug te vinden in
bijlage II.
7.2.1 Faculteit Commercieel en Financieel Management
Tot de faculteit Commercieel en Financieel Management behoren de opleidingen
Bedrijfseconomie en Commercieel Management.
7.2.1.1 Beknopte algemene informatie opleiding Bedrijfseconomie
De opleiding Bedrijfseconomie leidt studenten op voor een brede, financieel-economische
carrière in het bedrijfsleven of bij de overheid. Studenten zijn breed opgeleid en kunnen als
afgestuurd bedrijfseconoom bij veel bedrijven en in diverse functies terecht, zoals: controller,
hoofd financiën, financieel adviseur, bedrijfsadviseur, accountmanager, kredietadviseur en
vestigingsleider.
Studenten leren in deze opleiding aan de hand van uitdagende thema’s en praktijkgerichte
casussen. Om eerstejaarsstudenten een brede basis te geven en om studenten te helpen bij
hun studiekeuze, zitten de eerstejaarsstudenten de eerste helft van de propedeuse samen
met studenten van de opleidingen Accountancy (AC) en Commercieel Management (CM).
Na het eerste halfjaar is het mogelijk om zonder tijdverlies over te stappen van
Bedrijfseconomie naar Commercieel Management (Zuyd Hogeschool , 2017).
In het eerste jaar moeten studenten minimaal 55 EC ‘s halen om door te stromen naar het
tweede leerjaar. Bij minder dan 55 EC ’s volgt een negatief bindend afwijzend studieadvies
(OER, 2017).
7.2.1.2 Beknopte algemene informatie opleiding Commercieel Management
De opleiding Commercieel Management is een brede economische opleiding, die zowel op
professionele als persoonlijke ontwikkeling gericht is. De opleiding leidt studenten op om te
gaan werken in een commerciële functie in verschillende branches. Voorbeelden van
functies zijn marketingmanager, accountmanager, supermarktmanager, fashionmanager,
inkoper, accountmanager, bedrijfsleider en communicatieadviseur.
De eerste twee jaar van de opleiding bestaat uit een stevige basis aan kennis en
vaardigheden. Ieder blok wordt afgerond met een Action Learning-opdracht (ALO) bij een
bedrijf uit de praktijk. Het thema Ondernemen staat in deze opleiding centraal.
Studenten kunnen na het eerste halfjaar zonder vertraging wisselen tussen de opleidingen
Accountancy en Bedrijfseconomie vanwege een gemeenschappelijk deel van de propedeuse
het eerste halfjaar (Zuyd Hogeschool , 2017). In het eerste jaar moeten studenten minimaal
50 EC ‘s halen om door te stromen naar het tweede leerjaar. Bij minder dan 50 EC ‘s volgt
een negatief bindend afwijzend studieadvies (OER, 2017).
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7.2.2 Faculteit Management en Recht
Tot de faculteit Management en Recht behoren de opleiding People and Business
Management en Hogere Juridische Opleiding.
7.2.2.1 Beknopte algemene informatie opleiding People and Business Management:
De opleiding People and Business Management is een zeer brede opleiding, dat
afgestudeerden opleidt om te werken in een adviserende of leidinggevende functie. De
opleiding behoort tot het flexibel onderwijs en is zeer praktijkgericht. Al vanaf de start van het
eerste jaar komen studenten in aanmerking met de praktijk door bedrijfsbezoeken,
gastcolleges, stages en projectopdrachten van bedrijven. Het eerste anderhalf jaar maken
studenten kennis met de belangrijkste onderwerpen van de afstudeerrichtingen
Bedrijfskunde en Human Resource Management. Binnen de opleiding PBM worden
studenten sterk gestimuleerd om een of meer semester van de studie in het buitenland door
te brengen in vorm van een studie en/of buitenlandse stage. Doordat PBM zo praktijkgericht
is het studieprogramma voortdurend in ontwikkeling samen met het werkveld, zodat
studenten de juiste competenties- kennis, houding, vaardigheden en inzichten beschikken
voor het toekomstige beroep (Zuyd Hogeschool , 2017).
In het eerste jaar moeten studenten minimaal 52 EC ‘s halen om door te stromen naar het
tweede leerjaar. Bij minder dan 52 EC ‘s volgt een negatief bindend afwijzend studieadvies
(OER, 2017).
7.2.2.2 Beknopte algemene informatie opleiding Hogere Juridische opleiding:
In de Hogere Juridische Opleiding benaderen studenten recht op een praktische wijze.
De Hogere Juridische Opleiding staat bekend om zijn intensieve studentbegeleiding en zijn
kleine omvang. Tijdens de opleiding gaan studenten steeds zelfstandiger werken. Hierbij
worden studenten begeleid via een intensief begeleidingstraject, waarin studenten op allerlei
mogelijk manieren begeleid en ondersteund worden in hun oriëntatie op een toekomstig
beroep. Afgestudeerde studenten komen terecht in een omgeving waar recht of juridische
dienstverlening een belangrijke rol speelt (Zuyd Hogeschool , 2017).
Om door te stromen naar het tweede jaar moeten studenten minimaal 50 EC ’s halen.
Bij minder dan 50 EC ‘s volgt een negatief bindend afwijzend studieadvies aan het einde van
het eerste jaar (OER, 2017).
7.2.3 Beknopte informatie betrokken opleidingen in cijfers
In de onderstaande tabel staat een cijfermatig overzicht van de betrokken opleidingen.
De bronnen die hiervoor geraadpleegd zijn het Zuyd Managementinformatiesysteem (MIS),
website Vereniging Hogescholen Nederland (VHG) en de website van Zuyd Hogeschool
(ZH). De onderstaande cijfers hebben betrekking op studiejaar 2015-2016.
Het was niet mogelijk om conclusies te trekken over het studiejaar 2016-2017, omdat hier
nog niet alle cijfers van bekend zijn. Zoals eerder vermeld is, is het begrip uitstroom een zeer
breed begrip. In dit onderzoek wordt onder uitstroom verstaan studenten die definitief de
opleiding en daarmee ook de onderwijsinstelling op enig moment in het studiejaar verlaten.
Bij het bestuderen van de cijfers is niet alleen gekeken naar de cijfers die bekend zijn
rondom de instroom en uitstroom van eerstejaarsstudenten door Zuyd Hogeschool definitief
te verlaten, in de cijfers worden ook studenten meegenomen die om andere redenen
uitstromen door bijv. ziekte, selectie of veranderende interesses.
Het is namelijk niet mogelijk bij de geraadpleegde bronnen alleen te selecteren op cijfers die
betrekking hebben op studenten die uitstromen door Zuyd definitief te verlaten.
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7.3 Conclusie bovenstaande cijfers tabel 7.1
Uit de bovenstaande gegevens is af te lezen dat opleiding People and Business
Management met 230 eerstejaarsstudenten het hoogst aantal studenten heeft. Ook het
aantal uitstromende studenten in aantallen is het hoogst bij deze opleiding. Wat de
doorstroom in percentages na het tweede leerjaar betreft stroomt gemiddeld genomen 65%
van het aantal eerstejaarsstudenten door na het tweede jaar. Op basis van de
rendementscijfers doet de opleiding bedrijfseconomie ten opzichte van het landelijke
gemiddelde het erg goed. Dit wil echter nog niet zeggen dat de opleiding bedrijfseconomie bij
Zuyd Hogeschool ook beter is dan de andere bedrijfseconomische opleidingen in Nederland.
Hiervoor moeten meer elementen met elkaar vergeleken worden om daar definitief een
uitspraak over te doen. Nu wordt er alleen gekeken naar de cijfers die bekend zijn rondom de
uitstroom, doorstroom en de rendementscijfers. Deze cijfers zeggen nog niks over de
waardering van de opleiding door studenten. Dit zal moeten blijken uit de uitslagen van de
NSE, Nationale Studenten enquête.
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8. Resultaten kwalitatief onderzoek
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste bevindingen die voortgekomen zijn uit het kwalitatieve
onderzoek. De bevindingen staan in relatie tot beantwoording van de centrale
onderzoeksvraag en de deelvragen.
Het onderwerp vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten staat centraal in dit
onderzoek. Uit het bestuderen van de cijfers en diverse literatuur blijkt dat vroegtijdige
uitstroom van studenten niet alleen een probleem is voor Zuyd Hogeschool. Ook andere
hogescholen in Nederland hebben te maken met dit probleem. Tussen alle Nederlandse
hogescholen en de toenmalige staatssecretaris de heer Zijlstra van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is in 2011 het hoofdlijnenakkoord opgericht. Uit het
hoofdlijnenakkoord zijn in 2012 prestatieafspraken voortgekomen.
Uit bestudering van de cijfers van de betrokken opleidingen kan het volgende geconcludeerd
worden:
 Bedrijfseconomie
Ten opzichte van de voorgaande studiejaren 2013 tot 2017 is het totaal aantal
eerstejaarsstudenten afgenomen. Het gemiddelde aantal ligt op 133 studenten per jaar.
De uitstroom in het eerste jaar schommelt erg, maar ligt ongeveer op 40 tot 45%.
Wat de rendementscijfers betreft nemen deze ten opzichte van voorgaande jaren toe.
Voor het cohort 2010 ligt het rendement cijfer op 57,3%. Hiermee scoort opleiding BE fors
hoger dan het landelijke rendement van 37,9%.
 Commercieel Management
Ten opzichte van de voorgaande studiejaren is het totaal aantal eerstejaarsstudenten fors
afgenomen. Het gemiddelde aantal ligt op 221 studenten per jaar.
De uitstroom in het eerste jaar ligt tussen de 35 tot 40%.
Bij het bestuderen van de rendement cijfers is opleiding CM vergeleken met de vergelijkbare
landelijke opleidingen: Commerciële Economie, Small Business en Retail Management,
Toegepaste Bedrijfskunde, Global Project and Change Management en tot slot Food and
Business, zie bijlage V.
Uit de bestudering van de cijfers blijkt, dat de rendementscijfers redelijk gelijk blijven over de
verschillende aantal cohorten. Voor het cohort 2010 ligt het rendement cijfer op 39,2%.
Hiermee scoort opleiding CM hoger dan het landelijke rendement van 32,4%.
 People and Business Management
Ten opzichte van de voorgaande studiejaren blijft het totaal aantal eerstejaarsstudenten
redelijk gelijk. Het gemiddelde aantal ligt op 228 studenten per jaar.
De uitstroom in het eerste jaar blijft ook redelijk gelijk en ligt tussen de 35 tot 40%.
Bij het bestuderen van de rendement cijfers is opleiding PBM vergeleken met de
vergelijkbare landelijke opleidingen: Human Resource Management en Management in de
Zorg, zie bijlage V.
Uit de bestudering van de cijfers blijkt, dat de rendementscijfers voor het cohort 2010 iets af
nemen ten opzichte van de voorgaande cohorten. Voor het cohort 2010 ligt het rendement
cijfer op 53,9%. Hiermee scoort PBM iets lager dan het landelijke rendement van 54,2%.
 Hogere Juridische Opleiding
Het totaal aantal eerstejaarsstudenten neem ten opzichte van voorgaande studiejaren toe.
Het gemiddeld aantal studenten ligt op 186 per jaar. De uitstroom in het eerste jaar blijft
redelijk gelijk en ligt tussen de 35 tot 40%.
Bij het bestuderen van de rendement cijfers is opleiding HJO vergeleken met de
vergelijkbare landelijke opleidingen: HBO - Rechten en Sociaaljuridische Dienstverlening, zie
bijlage V. Uit de bestudering van de cijfers blijft, dat de rendementscijfers ten opzichte van
voorgaande cohorten iets afneemt. Het rendement cijfer voor het cohort 2010 ligt op 45,0%.
Hiermee scoort HJO fors hoger dan het landelijk rendement van 36,2%.
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Uit de bovenstaande cijfers is niet te zeggen dat een opleiding het beter doet in vergelijking
met een van de andere opleidingen. Wel is er een duidelijk verschil in het totaal aantal
eerstejaarsstudenten en heeft opleiding PBM en CM gemiddeld genomen meer
eerstejaarsstudenten dan de opleidingen HJO en BE. De uitstroompercentages liggen bij alle
vier de opleiding in het eerste jaar gemiddeld genomen rond de 40%.
Uit de interviews is gebleken dat de redenen van uitstroom zeer divers zijn. De hoofredenen
van uitstroom zijn over het algemeen:
 onjuiste studiekeuze;
 moeilijkheidsgraad van de opleiding;
 opleiding is te breed;
 persoonlijke omstandigheden.
Maatregelen die opleidingen reeds genomen hebben ter bevordering van studiesucces
Reeds eerder genomen maatregelen voortkomend uit voorgaande onderzoeken zijn bij de
betrokken opleidingen doorgevoerd bij het ontwikkelen en inrichten van een geheel nieuw
curriculum. Bij de invoering van het nieuwe curriculum zijn de werkvormen die opleidingen
hanteren anders ingericht. Zo neemt het aantal hoorcolleges af en worden studenten
gestimuleerd om (meer) samen te werken, en van en met elkaar te leren in een learning
community. Bovendien is er sprake van de herinvoering van de aanwezigheidsverplichting bij
alle onderwijsactiviteiten met uitzondering van de hoorcolleges.
Ook docenten worden in de learning communities betrokken, waardoor docenten en
studenten op een gelijkwaardige manier met elkaar gaan samenwerken. De relatie tussen
docenten en studenten en studenten onderling is erg belangrijk om de studentbetrokkenheid
te vergroten. Studenten moeten zich gehoord, gewaardeerd en veilig voelen binnen de
opleiding, ondersteuning van ouderejaarsstudenten is hierbij gewenst. Echter blijkt dat
opleidingen nog zoekende zijn naar een juiste inzet van ouderejaarsstudenten bij de
ondersteuning van eerstejaarsstudenten. Hoe dient dit ingericht te worden en op welke
manier kunnen opleidingen ouderejaarsstudenten motiveren om deel te nemen?
In het nieuwe curriculum is op advies van de dienst O&O het aantal toetsmomenten
gereduceerd. Op dit moment wordt er getoetst volgens de conjunctieve regeling. Enkele
respondenten gaven in de interviews aan open te staan voor de eventuele invoering van het
compensatorisch toetsen. Echter wel onder de voorwaarde dat het alleen ingevoerd zou
worden in de propedeusefase en mits alleen aan elkaar gerelateerde vakken met elkaar te
compenseren zijn. Of dit eventueel ingevoerd wordt in de toekomst weten opleidingen nog
niet. Opleidingen zijn hierover nog in gesprek met de toetscommissie.
Verder is gebleken dat feedback van studenten voor opleidingen erg belangrijk is.
Regelmatig vinden er evaluaties plaats aan de hand van een online vragenlijst meestal aan
het eind van een periode. Ook worden studenten steeds vaker persoonlijk aangesproken
door docenten en teamleiders met de vraag om feedback te geven over de inhoud van de
opleiding, een les of manier van toetsen. Opleidingen ervaren dat studenten deze manier
van evalueren prettig vinden en studenten op deze manier ook sneller bereid zijn deel te
nemen aan evaluatie momenten.
Werven van potentiele studenten
Naast de inrichting van een geheel nieuw curriculum hebben opleidingen ook aandacht
besteed aan het geven van duidelijke, correcte informatie aan de voorkant over de inhoud
van de opleiding en het bij behorende beroepsbeeld. Naast de Open dag, het proef studeren, voorlichtingen op middelbare scholen en de mogelijkheid om het profielwerkstuk te
maken bij Zuyd Hogeschool maken opleidingen ook steeds meer gebruik van social media
om studenten te bereiken. Ondanks de aanscherping van de activiteiten aan de voorkant
blijken veel studenten het lastig te vinden om een goede studiekeuze te maken en laten
studenten zich erg beïnvloeden door de mening van ouders/verzorgers en/of vrienden.
Dit blijkt uit de exitgesprekken met studenten. Studenten moeten zich goed oriënteren op de
studiekeuze mogelijkheden en dit proces begint al in het voortgezet onderwijs of mbo.
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Bovendien richten hogescholen zich met name op activiteiten om de mbo-hbo doorstroom te
verbeteren. Hierdoor wordt er te weinig aandacht besteed aan de doorstroom van havisten
en vwo’ers.
Studieloopbaanbegeleiding
Een zeer belangrijk onderdeel in het eerste jaar is de studieloopbaanbegeleiding door de
studieloopbaanbegeleider. Door de invoering van de studiekeuzecheck kan de
studieloopbaanbegeleider vanaf het begin van het studiejaar veel gerichter aan de slag met
het ondersteunen en coachen van een student. Eventuele problemen kunnen dan direct
worden aangepakt. Of de invoering van de studiekeuzecheck ook bijdraagt aan verbetering
van studiesucces is nog niet zichtbaar in de huidige rendementscijfers van het eerste jaar.
Bovendien blijkt uit gesprekken met de studentendecaan en medewerker van studentzaken
,dat de studieloopbaangeleiding zou moeten bestaan uit een nog breder takenpakket.
Met name in het eerste halfjaar is de begeleiding erg belangrijk. Studenten worden in het
begin van het jaar namelijk overspoeld met informatie, studenten hebben tijd nodig om te
wennen aan alle nieuwe ontwikkelingen. Sommige studenten vinden dit lastig en starten
daardoor te laat met studeren en krijgen een eventuele achterstand (die hierdoor ontstaat)
niet meer op tijd bijgewerkt. Een goede doorverwijzing is hierin een belangrijke taak voor de
studieloopbaanbegeleider, zodat studenten niet van het kastje naar de muur gestuurd
worden. Bovendien kunnen opleidingen hierop inspelen door intensiever voorlichting te
geven, dat meer gespreid is over het eerste halfjaar en niet alleen tijdens de
introductiedagen. Verder is het van groot belang studenten goed te ondersteunen in het
onder de knie krijgen van de studiehouding en effectief studiegedrag, dat op het hbo
gewenst wordt, studenten te ondersteunen in groepswerk en het sneller oplossen van
eventuele groepsproblemen.
Ondersteuning vanuit Zuyd Hogeschool
Opleidingen geven aan dat het wenselijk is om vanuit Zuyd Hogeschool als onderwijstelling
meer ondersteuning te krijgen, met name in het analyseren van het huidige
onderwijssysteem, inclusief docenten en het onderwijsprogramma in het eerste jaar. Om zo
te achterhalen waar de vroegtijdige uitstroom van studenten in zit. Bovendien is gebleken dat
na het bekend maken van de resultaten van de reeds uitgevoerde onderzoeken er
vervolgens te weinig ondersteuning plaats vindt vanuit Zuyd Hogeschool, maar ook vanuit de
dienst Onderwijs en Onderzoek om de resultaten uit het onderzoek daadwerkelijk op te
pakken en door te voeren. Hierdoor verliest het onderzoek op den duur zijn urgente waarde.
8.1 Eigen visie op bevordering studiesucces in het hoger onderwijs
Als kritische onderzoeker ben ik van mening dat opleidingen in aantallen voldoende en
gerichte maatregelen nemen om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten tegen te
gaan. Ook werken opleidingen hard aan de studentenbetrokkenheid, zo zijn er steeds meer
persoonlijke contactmomenten. Het is duidelijk dat opleidingen zich steeds meer realiseren
dat persoonlijk contact met de student ontzettend belangrijk is. Ondanks dat kan dit gezien
mijn visie nog beter. Op de Open dag, bijvoorbeeld staat de student echt centraal ligt er een
rode loper in de gang en staan menig studenten, docenten en teamleiders klaar om de
student te voorzien van informatie. Waarom kan dit niet altijd zo zijn? Uiteraard binnen
bepaalde grenzen natuurlijk. Studenten moeten het gevoel hebben als persoon erkent en
herkent te worden niet alleen op de open dag of tijdens meeloopdagen. Docenten kunnen dit
,bijvoorbeeld doen door studenten aan te spreken op de gang en te vragen hoe het met de
student gaat of door te vragen waar hij/zij mee bezig? Het hoeft dus niet ingewikkeld te zijn
en/of veel te kosten om studenten zich thuis te laten voelen op de opleiding.
Mijns inziens word van een eerstejaarsstudent te snel een goede en vooral zelfstandige hbohouding verwacht. De overstap na het hbo is groot en zeker in het eerste halfjaar van de
propedeuse zouden opleidingen zich (nog) beter moeten inspannen om studenten wegwijs te
maken in het hoger onderwijs, zodat studenten zich snel thuis voelen.
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Een taak is hierin vooral weggelegd voor de SLB- docenten en de projectdocenten.
SLB-docenten hebben immers het meeste persoonlijke contact met de student.
Verder is het mij gedurende dit onderzoek opgevallen dat opleidingen nauwelijks tot niet met
elkaar samenwerken en/of communiceren. Tijdens de interviews met de teamleiders van de
betrokken opleidingen werd duidelijk dat opleiding erg terughoudend zijn in samenwerken
met andere opleidingen. Een veel gehoord excuus is dat opleidingen inhoudelijk te specifiek
zijn en daardoor te veel van elkaar verschillen. Dit is zeker waar, maar opleidingen kunnen
ook samenwerken door regelmatig met elkaar te communiceren. Wat voor de ene opleiding
niet werkt kan misschien wel werken bij een andere opleiding en zo leren opleidingen van en
met elkaar. In mijn ogen zou er een learning community moeten komen voor opleidingen.
Waarbij opleidingen door met elkaar te praten van elkaar leren en elkaar inspireren om het
aantal studenten dat vroegtijdig uitstroomt te reduceren. Een andere manier om meer met
elkaar te communiceren is door regelmatig een symposium te organiseren over onderwerpen
waar alle opleidingen binnen Zuyd Hogeschool mee te maken hebben.
Bovendien ben ik van mening dat veel meer opleidingen, zoals de opleiding BE en CM het
eerste halfjaar een gemeenschappelijke propedeuse zouden moeten hebben. Om op deze
manier studenten beter te begeleiden in het maken van een juiste studiekeuze. Studenten
zijn nog erg jong en het maken van een toekomstbepalende keuze is erg lastig.
Een gemeenschappelijke propedeuse geeft studenten de kans om langer en beter over de
opleidingskeuze na te denken. Mijns inziens zullen dan minder studenten uitstromen
vanwege een verkeerde studiekeuze.
Tot slot ben ik van mening dat er een vervolgonderzoek dient plaats te vinden, waarbij
studenten en docenten van de onderzochte opleidingen betrokken dienen te worden.
Gezien de brede omvang en complexiteit van dit onderzoek zijn er te weinig respondenten
betrokken om te kunnen spreken van een voldoende valide onderzoek. Om uitspraak te
kunnen doen over de vroegtijdige uitstroom Zuyd Hogeschool breed dienen meerdere
opleidingen uit diverse faculteiten onderzocht te worden. Hoe het vervolgonderzoek er exact
uit zou moeten zien wordt beschreven in de aanbevelingen.
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9. Conclusies
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de conclusies die voortgekomen zijn uit de kwalitatieve
onderzoeksresultaten.
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
 Uit gesprekken met respondenten is gebleken dat de urgentie van het probleem
omtrent het vroegtijdig uitstromen van studenten veel duidelijker in kaart gebracht
moet worden. Opleidingen geven aan het probleem te erkennen als een
maatschappelijk probleem: ‘’iedere student die uitstroomt is er een te veel.’’
Opleidingen nemen dan ook gerichte en in aantal genoeg maatregelen om de
vroegtijdige uitstroom van studenten te verminderen.
Desondanks realiseren opleidingen zich niet goed genoeg wat nou daadwerkelijk de
maatschappelijk en met name de financiële gevolgen zijn als studenten nu en in de
toekomst vroegtijdig zouden blijven uitstromen. De urgentie van het probleem moet
dus veel duidelijker in kaart gebracht geworden.
 Om nieuwe studenten te werven zijn de activiteiten en de informatie aan de voorkant
van de opleiding aangescherpt. Ook maken opleidingen steeds meer gebruik van
social media om een grote groep studenten te bereiken. Echter blijken veel
activiteiten zich met name te richten op de doorstroom mbo-hbo en wordt er te weinig
aandacht besteed aan de havisten en vwo’ers.
 Steeds meer opleidingen werken met learning communities, waarbij niet alleen
studenten maar ook docenten op een gelijkwaardige manier met elkaar
samenwerken. De drempel tussen docent en student wordt hierdoor kleiner en
studenten en docenten kunnen van en met elkaar leren.
 Studentenbetrokkenheid is erg belangrijk voor opleidingen en er wordt tijd en energie
geïnvesteerd in het regelmatig vragen van feedback aan studenten. Hierbij worden
studenten steeds vaker persoonlijk benaderd en gaat niet alles via online
vragenlijsten.
 Opleidingen geven aan het belangrijk te vinden dat eerstejaarsstudenten
ondersteund worden door oudejaarsstudenten. Echter zijn opleidingen nog zoekende
naar een manier waarop dit beste vorm gegeven kan worden.
 Het aantal toetsmomenten neemt af, ook wordt er door veel opleidingen steeds meer
formatief getoetst in plaats van summatief. Verder blijken veel teamleiders interesse
te hebben in het invoeren van de compensatieregeling voor eerstejaarsstudenten.
 De vroegtijdige uitstroom is echter niet alleen te wijten aan opleidingen binnen Zuyd
Hogeschool. Ook de student dient meer actief en effectief te leren. Met andere
woorden studenten dienen langer in de studeerstand te staan. De huidige student
heeft het naast de studie vaak erg druk met werken, hobby’s en andere activiteiten.
Studenten beginnen daardoor te laat met studeren en krijgen hierdoor een mogelijke
achterstand niet meer op tijd bijgewerkt.
In het volgende hoofdstuk worden concrete aanbevelingen gegeven in relatie tot de
bevindingen uit dit onderzoek met behulp van de PDCA-cyclus van Deming.
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10. Aanbevelingen
De aanbevelingen worden uitgewerkt aan de hand van de PDCA-cyclus van Deming.
In dit hoofdstuk wordt eerst kort toegelicht wat de PDCA-cyclus inhoudt en waarom er
gekozen is voor de PDCA-cyclus als instrument. De aanbevelingen zijn gekoppeld aan de
onderwerpen die genoemd zijn in het theoretisch kader ter bevordering van studiesucces.
10.1 Verantwoording en omschrijving PDCA-cyclus
De onderwijsbranche is een branche die voortdurend onder druk staat.
Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe verantwoordelijkheden en de vraag naar perspectieven
neemt toe. Zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs is hierin de kernopdracht voor van elke
onderwijsinstelling (startstuderen , 2016). Als het om kwaliteitsmanagement gaat wordt in
veel organisaties de PDCA-cyclus van Deming toegepast om op gestructureerde wijze
verbeteringen in een organisatie te bewerkstellen (Tempelaars, 2009). PDCA staat voor
Plan, Do, Check en Act:
 Plan staat voor het plannen van activiteiten en het vaststellen van doelen en het
maken van resultaatafspraken;
 Do voor het uitvoeren van de gemaakte activiteiten en doelstellingen;
 Check gaat over het beoordelen of de doelen en de gemaakte afspraken zijn
gerealiseerd;
 Act is de fase waarin doelen en/of acties worden bijgesteld.
De PDCA-cyclus is een continu proces (Tempelaars, 2009), en een veel gebruikt instrument
in het kader van kwaliteitsmanagement in het onderwijs en wat als doel heeft continu
organisatie te willen verbeteren (Kerklaan, 2015). Tijdens de transitie van de dienst
Onderwijs en Onderzoek wordt er ook gewerkt met de PDCA-cyclus. De dienst is dus al
bekend met het instrument. Een veel gehoorde valkuil bij de PDCA-cyclus is dat bedrijven de
Plan en Do fase keurig uitvoeren, maar dat de Check en Act fase vaak achterwege blijft
(Tempelaars, 2009). Om te voorkomen dat de PDCA-cyclus zijn kracht verliest wordt de
PDCA-cyclus aangevuld met het wiel van IMWR (zie figuur 9.1). IMWR staat voor Inspireren,
Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren:
 Inspireren is het prikkelen van de geest, het genereren van nieuwe ideeën, het
creëren van een gevoel van betrokkenheid en uitdaging.
Deze fase komt met name tot uiting in de Plan-fase en is het enthousiasmeren van
mensen/medewerkers om mee te doen;
 Mobiliseren is het benutten van de inspiratie; het aanwenden en ontwikkelen van de
capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen in en rond de organisatie om het
toekomstperspectief, de doelstellingen en plannen van de organisatie te realiseren.
Deze fase komt net name terug in de Do-fase kennis en middelen moeten worden
gemobiliseerd;
 Waarderen betekent dat de leiding in overleg met medewerkers en andere
betrokkenen bepaalt wat werkelijk van waarde is bij de realisatie van de missie en
visie. Waarderen betekent ook oog en respect hebben voor elkaars rol en bijdrage in
het proces. Deze fase komt name aan bod tijdens de Check-fase waarin de
resultaten bekend worden gemaakt en waarin medewerkers gewaardeerd dienen te
worden voor de geleverde prestaties;
 Reflecteren betekent de tijd nemen om terug te kijken op de
resultaten die zijn behaald en de manier waarop dat is gebeurd
Deze fase komt terug in de Act-fase. In dialoog gaan met
betrokkenen geeft reflectie op wat bereikt is en wat eventueel nog
bijgesteld dient te worden (Tempelaars, 2009).

Figuur 9.1 Weergave PDCA-cyclus en het wiel van IMWR (Tempelaars, 2009).
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10.2 Aanbevelingen ter bevordering studiesucces bij de betrokken opleidingen *
Bij de onderstaande aanbevelingen wordt de volgorde van de vijf onderwerpen, zoals deze
benoemd zijn in hoofdstuk zes ‘het theoretisch kader’ aangehouden, met uitzondering van
onderwerp drie studiesucces en inrichting van curriculum, omdat de andere onderwerpen en
de bijbehorende aanbevelingen direct en/of indirect invloed hebben op het curriculum.
(*De aanbevelingen zijn in eerste instantie voor de betrokken opleidingen in dit onderzoek,
maar gelden bij positief resultaat eventueel ook voor andere opleidingen binnen Zuyd.)
Onderwerp 1 studiesucces en de docent
Korte omschrijving advies:
Ter bevordering van studiesucces is het onderwerp sociale integratie (Tinto) erg belangrijk.
Door in het nieuwe curriculum te werken in learning communities, wordt er gewerkt aan
sociale integratie. Doordat studenten en docenten op basis van gelijkwaardigheid met elkaar
samenwerken. Dit is een zeer goede stap in de richting van studiesucces. Daarnaast is van
het groot belang dat docenten ten alle tijden goed bereikbaar zijn en studenten goed
kunnen ondersteunen bij eventuele groepsproblemen in de samenwerking. Met name in het
eerste halfjaar moeten docenten meer begeleiding bieden aan eerstejaarsstudenten om
studenten te laten wennen en wegwijs te maken in het hbo onderwijs. Het advies luidt dan
ook om het takenpakket van de studieloopbaanbegeleiding en de projectdocenten te
verbreden, zodat studieloopbaandocenten en projectdocenten meer tijd hebben om
studenten te ondersteunen met name in het eerst halfjaar.
Plan

Doelstelling:
Uitbreiding takenpakket docent studieloopbaanbegeleiding en projectdocenten,
zodat deze docenten meer uren krijgen om studenten wegwijs te maken binnen
het hbo onderwijs. Dit is met name van essentieel belang in het eerste halfjaar
van het eerste studiejaar.
Activiteiten:
- Eén keer in de twee weken SLB- groepsspreekuren van 30 tot 60 minuten
inroosteren aan het einde van de studieweek met de studieloopbaangeleider
waarin met de studenten wordt geëvalueerd hoe de week verlopen is?
- Tijdens de SLB-groepsspreekuren dient ook kort aandacht besteed te worden
waar informatie te vinden is en bij wie studenten terecht kunnen voor eventuele
vragen en/of problemen.
- Projectdocenten via een symposium en/of eenmalige training/workshop leren
hoe groepsproblemen (vroegtijdig) te herkennen en op te lossen zijn.
Resultaat:
Studieloopbaandocenten en projectdocenten hebben meer tijd en ervaring om
eerstejaarsstudenten in het eerste halfjaar beter te ondersteunen.

Do

Het is de taak van de dienst O&O om draagvlak te creëren bij opleidingen en
hen ervan te overtuigen dat uitbreiding van het takenpakket van de
studieloopbaanbegeleider en projectdocenten ondersteunen in het tijdig
herkennen van groepsproblemen een positieve bijdrage zal leveren aan het
bevorderen van studiesucces. Indien er meer gewerkt wordt in groepssessies
kunnen de wekelijkse SLB- groepsspreekuren vormgeven worden met de
huidige personeelsbezetting van de opleiding.
Middelen:
- Ervaren projectdocenten (docenten die al minimaal 2jaar in het vak) zitten
organiseren een eenmalige bijeenkomst voor de startende projectdocenten aan
het begin van de periode.
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Check

Act

Aan het eind van eerste periode dienen projectdocenten opnieuw bij elkaar te
komen voor een korte bijeenkomst van maximaal 60 minuten waarin docenten
ervaringen met elkaar delen.
- Studieloopbaanbegeleider één keer in de twee weken (einde van de tweede
week) half uur tot één uur inroosteren om evaluerende groepsgesprekken te
houden met zijn of haar SLB studenten.
Het is de taak van het managementteam van de opleidingen om een halfjaar na
de implementatie van de bovenstaande werkwijze een korte enquête uit te
voeren onder de eerstejaarsstudenten. Waarin wordt gemeten of studenten zich
betrokken voelen tot de opleiding en/of studenten zich gehoord voelen en weten
wat te moeten doen als studenten problemen ervaren met name tijdens de
groepsbijeenkomsten. Het is aan de dienst O&O om te controleren of dit gebeurt
en indien nodig het managementteam hierbij te ondersteunen.
De uitslag van de enquête dient als input om eventuele verandering door te
voeren in de werkwijze van projectdocenten en studieloopbaandocenten in het
eerste halfjaar van leerjaar 1.

Onderwerp 2 studiesucces en toetsing
Korte omschrijving advies:
In het hoger onderwijs wordt op dit moment met name getoetst volgens de conjunctieve
regeling. De meningen om eventueel te gaan toetsen volgens de compensatieregeling zijn
zeer divers. Ook in dit onderzoek zijn de betrokken opleidingen nog in discussie of
opleidingen wel of niet over willen overstappen op een compensatieregeling. Ondersteuning
vanuit dienst Onderzoek en Onderwijs is hierin gewenst. Uit de interviews is gebleken dat als
de compensatieregeling ingevoerd wordt dit dan met name bedoeld zou moeten zijn voor
studenten in het eerste jaar om studiesucces te bevorderen. Een positieve verwachting van
de teamleiders is dat door invoering studenten eerder hun propedeuse halen, omdat
studenten vakken die in relatie tot elkaar staan kunnen compenseren tot een voldoende. Dit
blijft echter een aanname en is nog niet feitelijk bewezen.
Ook in de huidige literatuurstukken zijn de meningen erg verdeeld over de manier van
toetsen in het hoger onderwijs, volgens de conjunctieve regeling en/of de
compensatieregeling. Omdat dit onderzoek uitgevoerd is bij een beperkt aantal opleidingen
en, omdat uit desk- en fieldresearch is gebleken dat dit onderwerp nog ter discussie staat in
het hoger onderwijs, wordt geadviseerd aan de dienst Onderwijs en Onderzoek om
onderzoek te verrichten naar de eventuele voor- en nadelen van de compensatieregeling ten
opzichte van de conjunctieve regeling in het hoger onderwijs.
De voordelen van de compensatie regeling zijn uitgewerkt in bijlage VIII.
Plan

Doelstelling:
Nader onderzoek eventuele invoering compensatieregeling in het hoger onderwijs,
naast of in plaats van de conjunctieve regeling.
Activiteiten:
- Het is de taak van het managementteam in samenwerking met de
toetscommissie van opleidingen binnen Zuyd Hogeschool om te onderzoeken
welke studieonderdelen in relatie staan tot elkaar en eventueel de mogelijkheid
hebben om met elkaar te compenseren. De resultaten dienen terug gekoppeld te
worden aan de faculteitsdirecteur van de faculteiten Management en Recht en
Commercieel en Financieel Management. De faculteitsdirecteur bespreekt de
resultaten weer met dienst O&O en vervolgens ook met het College van Bestuur.
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- Het is de taak van de dienst O&O om in gesprek te gaan met andere
hogescholen in Nederland bij voorkeur met Erasmus School of Economics en
Universiteit Groningen. Deze scholen hebben in een empirisch onderzoek
bevestigd dat het toepassen van de compensatie regeling leidt tot betere
studievoortgang (Thea van Lankveld, 2010).

Do

Resultaten:
- Begin 2018 heeft dienst O&O kritisch onderzoek verricht met alle betrokken over
het wel of niet invoeren van de compensatieregeling in het huidige en toekomstige
hoger onderwijs in Nederland.
- Dienst O&O dient in samenwerking met het managementteam van opleidingen en
eventueel het college van bestuur in het bijzonder met Kitty Kwakman vanwege
haar portefeuille inhoud: onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg een onderzoek te
starten naar de materie die bekend is over de manier van toetsen volgens de
conjunctieve regeling en de compensatieregeling. Bij dit onderzoek dienen
gesprekken plaats te vinden met andere hogescholen in Nederland.
- Dienst O&O maakt een enquête met vragen over de huidige manier van toetsen
bij opleidingen. De vragen dienen zo opgesteld te zijn dat aan de uitslag te
concluderen is of opleidingen positief enthousiast zijn om eventueel over te
stappen op de invoering van de compensatieregeling.
- De uitslag van het vooronderzoek aan de hand van deskresearch en de
verkregen informatie doormiddel van de enquête dient input te zijn om in gesprek
te gaan met directeuren van andere hogescholen in Nederland. Hoe wordt er
getoetst op deze hogescholen en hoe staan deze scholen tegen over de invoering
van de compensatieregeling in het hoger onderwijs?
- De bevindingen uit het onderzoek dienen terug gekoppeld te worden aan het
college van bestuur, zij bepalen uiteindelijk op grond van alle informatie die
verkregen is uit het onderzoek verricht door de dienst O&O in samenwerking met
het managementteam van opleidingen, of Zuyd Hogeschool in de toekomst wel of
niet gaat werken met de compensatieregeling bij het toetsen van studieonderdelen.

Check

Act

Aanbevolen literatuur:
- Berkel, Henk & Bax, Anneke (red.) (2006). Toetsen in het hoger onderwijs.
(2e herziende druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
In het boek worden door diverse auteurs ontwikkelingen op het gebied van toetsing
beschreven en suggesties gedaan voor de praktijk.
- Thea van Lankveld (2010). Compensatorisch toetsen hoger onderwijs, te
raadplegen via:
https://score.hva.nl/Bronnen/Lankveld,%20Draaijer,%20Compensatorisch%20toets
en%20(2010).pdf.
Artikel over compensatieregeling vs. conjunctieve regeling van toetsen.
Bij deze fase is van essentieel belang dat alle betrokken partijen opnieuw met
elkaar in gesprek gaan. Wat is voortgekomen uit het onderzoek en draagt dit bij
aan de bevordering van studiesucces met name in het eerste jaar waarom wel of
niet?
Is er genoeg informatie verzamelt om een in samenspraak met het college van
bestuur een uitspraak te doen over de eventuele invoering van de
compensatieregeling en zo ja is dit dan relevant voor het eerste studiejaar?
Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek kan er voor gekozen om het:
- onderzoek af te ronden en de compensatieregeling niet in te voeren;
- onderzoek hervatten en nog kritischer onderzoek doen naar dit onderwerp;
- compensatieregeling invoeren bij Zuyd Hogeschool.
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Onderwerp 4 studiesucces en binding
Korte omschrijving advies:
Het is erg belangrijk om een goede studentenbetrokkenheid te hebben om te voorkomen dat
studenten vroegtijdig uitstromen. Opleidingen dienen studenten te behandelen en te zien als
persoon en niet als nummertje. Hierbij is de relatie tussen studenten onderling erg belangrijk.
Studenten moeten zich op hun gemak -, gewaardeerd en veilig voelen binnen de opleiding.
Ouderejaarsstudenten kunnen studenten helpen zich snel thuis te voelen binnen de
opleiding door eerstejaarsstudenten te ondersteunen en wegwijs te maken binnen de
opleiding. Om de ondersteuning en inzet van ouderejaarsstudenten mogelijk te maken wordt
geadviseerd om een tweetal pilots op te starten waarin het buddysysteem ingevoerd wordt.
Een buddy is een ouderejaarsstudent die aanspreek – en ondersteunde partner is voor de
eerstejaarsstudent.
Plan
Doelstelling:
Opleidingen ontwikkelen in samenwerking met de opleidingscommissie een
buddysysteem voor eerstejaarsstudenten, dat ingevoerd wordt bij voorkeur per
februari studiejaar 2017/2018. Om ouderejaarsstudenten te motiveren hieraan mee
te werken dienen de studenten betaalt te worden voor de uren dat ze besteden aan
het buddy zijn. Eventueel kan er ook voor gekozen worden om studenten
studiepunten toe te kennen. Studenten werken in de rol van buddy immers ook aan
specifieke competenties. Daarnaast moeten ouderejaarsstudenten het ook leuk
vinden om eerstejaarsstudenten wegwijs te maken binnen de opleiding. Naast een
de extrinsieke beloning is intrinsieke motivatie vanuit de student zelf dus ook erg
belangrijk. Ouderejaarsstudenten moeten het leuk vinden om jongerejaars te
helpen.
Activiteiten:
- Ontwikkelen van een buddysysteem waarbij een ouderejaarsstudent gekoppeld
wordt aan een eerstejaarsstudent gedurende het eerste halfjaar.

Do

Check

Resultaat:
Eerstejaarsstudenten hebben naast hun studieloopbaanbegeleider een vast
(laagdrempelig) persoon bij wie studenten terecht kunnen voor vragen en/of
begeleiding.
Ontwikkelen buddysysteem:
In september van het aankomende studiejaar 2017/2018 dienen opleidingen een
interne vacature te plaatsen voor studenten uit leerjaar twee of drie met de
mogelijkheid om betaalt deel te nemen aan de rol van buddy.
De vacature dient gemaakt te worden door de opleidingscommissie en dient een
overzicht te bevatten van de taken die de student als buddy heeft.
Zo dient de buddy aanwezig te zijn bij de introductiedagen en op de
buddycontactmomenten (minimaal twee keer per periode). Bij voorkeur inroosteren
halverwege de periode week 4 en op het einde van de periode week 8. Buiten de
contactmomenten dient de buddy via e-mail en/of social media bereikbaar te zijn
voor vragen. Alleen ouderejaarsstudenten die gemiddeld een 6,5 of hoger scoren
kunnen deelnemen aan het buddysysteem.
In overleg met het managementteam van de opleiding en de opleidingscommissie
moet worden bepaald welk bedrag ouderejaarsstudenten dienen te ontvangen als
buddy. Geadviseerd wordt om studenten €8,00,- per uur te betalen.
Aan het einde van pilot één (februari tot juli studiejaar 2017/2018) dient in een
korte meeting aan de hand van vragen getoetst te worden wat de ervaringen zijn
van eerst- en oudejaarsstudenten die deelgenomen hebben aan het
buddysysteem.
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Act

De resultaten zijn input voor pilot twee (september tot februari studiejaar
2018/2019) ook deze pilot wordt afgesloten met een korte meeting.
De resultaten van beide pilots worden besproken door het managementteam
waarna bij positief resultaat het buddysysteem daadwerkelijk ingevoerd wordt.
Bijstellen pilots buddysysteem aan de hand van de gegeven feedback en bij
positief resultaat invoeren buddysysteem binnen het eerste jaar van de betrokken
opleidingen en in de toekomst eventueel ook bij andere opleidingen binnen Zuyd
Hogeschool.

Onderwerp 5 studiesucces verhogen door actief en effectief leren
Korte omschrijving advies:
Niet alleen de opleidingen van Zuyd Hogeschool dienen maatregelen te nemen om het
aantal studenten dat vroegtijdig uitstroomt te reduceren. Ook de student zelf dient zijn/haar
houding te veranderen. Uit onderzoek is gebleken dat studenten het lastig vinden om een
goede keuze te maken voor een specifieke opleiding. Te vaak wordt de studiekeuze nog
bepaald/beïnvloed door ouders en/of vrienden en niet door de student zelf.
Een voorwaarde voor actief en effectief leren is dat studenten uitgedaagd moeten worden
om deel te nemen aan activiteiten. Bovendien moeten studenten gemotiveerd zijn om zich te
bewijzen en steeds het beste uit hun zelf te halen en te laten zien. Dit begint al bij het kiezen
van een geschikte opleiding. Het advies heeft dan ook betrekking op het verhogen van actief
en effectief leren voor de start van de opleiding. Het advies luidt als volgt: invoering opstellen
motivatiebrief en korte opdracht vanuit de opleiding als (extra) onderdeel bij het eerste
studiekeuzeadviesgesprek.
Plan
Doelstelling:
Studenten moeten bewuster een keuze maken voor een bepaalde opleiding door
zich beter te oriënteren en door zichzelf te bewijzen te passen binnen een
bepaalde opleiding. Middels een motivatiebrief en specifieke korte opdracht die
aansluit op de werkzaamheden binnen een specifieke opleiding.
Studenten worden op deze manier getriggerd in de studeerstand te staan alvorens
de opleiding daadwerkelijk van start gaat. Bovendien hebben opleidingen hierdoor
een beter beeld van de student zijn of haar achtergrond en motivatie.
Activiteiten:
Opleidingen moeten studenten uitdagen voor de start van de opleiding:
- Om toegelaten te worden tot de opleiding moeten studenten een motivatiebrief
schrijven waarin ze in maximaal 500 woorden aan dienen te geven waarom de
student geschikt is voor de opleiding. De motivatiebrief wordt digitaal aangeleverd
en besproken tijdens het eerste studiekeuzeadviesgesprek. Het schrijven van de
motivatiebrief moet een verplicht onderdeel worden binnen de huidige
studiekeuzecheck activiteiten.
- Ook wordt geadviseerd aan opleidingen om een korte opdracht te formuleren dat
een goed beeld geeft van de inhoud van de opleiding. Studenten dienen deze
opdracht te maken om zo een goed beeld te krijgen van de inhoud en
werkzaamheden die van de studenten verwacht worden tijdens de opleiding. De
opdracht dient eveneens besproken te worden tijdens het
studiekeuzeadviesgesprek.
(Voor de betrokken opleidingen zou dit een opdracht moeten zijn in het kader van
het economische en juridische domein.)
Resultaat:
Studenten dienen al voor de start van de opleiding in de studeerstand te staan.
Studenten worden getriggerd goed na te denken over hun studiekeuze en dienen
zich zelf als het ware te bewijzen echt te passen binnen een bepaalde opleiding.
Dit voorkomt dat studenten een keuze maken op advies van ouders/verzorgers
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Do

en/of vrienden. Studenten moeten het zelf doen!
Het is de taak van dienst Onderwijs en Onderzoek om draagvlak te creëren bij
opleidingen. Opleidingen moeten overtuigd worden dat de motivatiebrief en de
korte opdracht bijdragen aan de bevordering van studiesucces voor de start van de
opleiding. Studenten worden immers gemotiveerd het beste van zichzelf te laten
zien. Bovendien worden studenten getriggerd echt goed na te denken over zijn of
haar studiekeuze.
Alvorens de dienst O&O met opleidingen in gesprek gaat over de invoering van de
(extra) opdrachten wordt aan de dienst O&O geadviseerd om in gesprek te gaan
met de dienst Studentzaken en eventueel met enkele studentendecanen en/of
studieadviseurs om de (extra) opdrachten expliciet vorm te geven.

Check

Act

Ook is het raadzaam om in gesprek te gaan met de numerus fixus opleidingen.
Deze opleidingen hanteren een zelfde soort beleid bij de studiekeuzecheck om
studenten te selecteren. Dit kan input zijn voor de vormgeving van de opdrachten.
Echter dienen de (extra) opdrachten niet als selectiemiddel! Het is alleen een
middel om studenten actief te maken al voor de start van de opleiding.
Het is de taak van dienst O&O om te controleren of opleidingen daadwerkelijk
werken met de invoering van de motivatiebrief en de korte opdracht. Indien ja
welke resultaten lever dit op? Indien nee, waarom niet wat moet er anders?
Bovendien dient één keer per jaar geëvalueerd te worden in een bespreking met
alle directeuren van de opleidingen welke positieve gevolgen de invoering heeft?
Hebben opleidingen een beter beeld van de student? En draagt de invoering bij
aan het actief en effectief leren van studenten voor de start van de opleiding? En
zo ja waaruit blijkt dit?
De resultaten uit de bespreking zijn input om de huidige activiteiten bij te stellen.

10.3 Overige algemene aanbevelingen
De bovenstaande aanbevelingen staan in relatie tot het bevorderen van studiesucces bij
Zuyd Hogeschool en zijn in het bijzonder van toepassing op de betrokken opleidingen uit dit
onderzoek. Naast de bovengenoemde aanbevelingen worden in de volgende subparagraven nog enkele overige algemene aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn van
toepassing op de bacheloropleidingen Zuyd Hogeschool breed.
10.3.1 Ondersteuning opleidingen omtrent studiesucces vanuit onderwijsinstelling
Om opleidingen meer te ondersteunen bij het achterhalen van de redenen van vroegtijdige
uitstroom van studenten wordt geadviseerd een interne preventieadviseur te benoemen.
De adviseur helpt opleidingen het huidige onderwijssysteem te analyseren op sterke en
zwakke punten, inclusief de manier van les geven door docenten en de inhoud van het
huidige onderwijsprogramma. De adviseur dient advies te geven aan opleidingen waar
eventueel knelpunten zitten die verbeterd kunnen worden om het aantal studenten dat
vroegtijdig uitstroomt te reduceren en studiesucces te verhogen. Het is de taak van dienst
Onderwijs en Onderzoek om te onderzoeken wie van de interne medewerkers geschikt zou
zijn om één keer in de twee jaar tot drie jaar het hele onderwijssysteem, inclusief
lesprogramma en manier van les geven door docenten onder de loep te nemen bij diverse
opleidingen binnen Zuyd Hogeschool. De adviseur kan eventueel ook een externe adviseur
zijn mits deze werkzaam is binnen een andere hogeschool in Nederland. De voorkeur gaat in
eerste instantie uit naar een interne adviseur die al enige tijd meedraait binnen Zuyd
Hogeschool en bekend is met het onderwijsbeleid en inrichting van het onderwijsprogramma.
De adviseur dient bovendien goed op de hoogte zijn van de landelijke trends, ontwikkelingen
en afspraken met het ministerie rondom het onderwerp studiesucces om opleidingen te
voorzien van correct en duidelijk advies. De analyse dient iedere twee tot drie jaar
(afhankelijke van de behoefte) uitgevoerd te worden door de adviseur, omdat het onderwijs
voortdurend aan veranderingen onderhevig is.
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De resultaten uit de analyse dient besproken te worden met andere opleidingen, bijvoorbeeld
via een symposium.

10.3.2 Betrouwbaarheid en validiteit
In dit onderzoek is gezien de breedte, de complexiteit van het onderwerp en de beschikbare
tijd ervoor gekozen om maar een beperkt aantal opleidingen te betrekken in het onderzoek.
Om op een betrouwbare en valide manier uitspraak te kunnen doen over de vroegtijdige
uitstroom bij Zuyd Hogeschool dienen meerdere opleidingen uit diverse faculteiten
onderzocht te worden in een vervolg onderzoek, dat op het korte termijn bij voorkeur binnen
zes tot twaalf maanden na afronding van dit onderzoek uitgevoerd dient te worden.
In het vervolgonderzoek dienen met name de eerstejaarsstudenten die aangeven te willen
stoppen met de opleiding betrokken te worden. Er dient dan bij voorkeur antwoord te worden
gegeven op de vraag: ‘’wat is de motivatie van studenten om een opleiding vroegtijdig te
verlaten en welke maatregelen dienen opleiding te nemen om studenten vast te houden?’’
Om het vervolgonderzoek compleet te maken wordt geadviseerd om naast de studenten ook
enkele docenten te betrekken om antwoord te geven op de vraag: ‘’welke zienswijze hebben
docenten op de vroegtijdige uitstroom van studenten en het reduceren ervan?’’
Er wordt geadviseerd om het vervolg onderzoek wederom een kwalitatief onderzoek te laten
zijn waarbij studenten en docenten geïnterviewd worden. Interviews gaan bij voorkeur boven
digitale enquêtes, omdat studenten al meer als genoeg vragenlijsten invullen tijdens
evaluatie momenten. Bovendien biedt interviewen de mogelijkheid om dieper op de waarom
vraag om vroegtijdig te stoppen in te gaan. Via een enquête is dit toch lastiger. Verder draagt
het persoonlijk benaderen van studenten bij aan de studentenbetrokkenheid in het kader van
sociale integratie. Er wordt geadviseerd om het vervolgonderzoek te laten uitvoeren door
(eventueel) een nieuwe stagiaire bij de dienst Onderwijs of Onderzoek of een stagiaire bij de
dienst Studentzaken. Indien gewenst of bij het niet tijdig werven van een stagiaire kan het
vervolgonderzoek ook uitgevoerd worden door een interne medewerker van Zuyd
Hogeschool.
10.4 Opsomming aanbevelingen
Concluderend in relatie tot het beantwoorden van de centrale vraag zijn de volgende
aanbevelende maatregelen voorgekomen uit dit kwalitatieve onderzoek:
 Takenpakket van de studieloopbaanbegeleiding en de projectdocenten in het eerste
halfjaar van het eerste studiejaar verbreden;
 Nader onderzoek starten op de mogelijkheden en gevolgen van een eventuele
invoering van de compensatieregeling binnen het onderwijs op Zuyd Hogeschool;
 Tweetal pilots invoeren om te testen of een buddysysteem de oplossing is om
ouderejaarsstudenten te betrekken bij de ondersteuning van eerstejaarsstudenten.
 Uitbreiding studiekeuzecheck met invoering van de motivatiebrief en een korte door
de opleiding te ontwikkelen opdracht, dat studenten inzicht geeft in de inhoud van de
opleiding en de bijbehorende werkzaamheden;
 Aanstellen interne preventieadviseur, die een analyse maakt van sterke en zwakke
punten van het huidige onderwijssysteem, inclusief de manier van les geven door
docenten en de inhoud van het huidige onderwijsprogramma;
 Uitvoeren kwalitatief vervolgonderzoek waarin studenten en docenten betrokken
worden.
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I. Externe en Interne organisatieomschrijving middels DESTEP-model en 7S-model van
Mc Kinsey
DESTEP Analyse onderwijsbranche
Deze bijlage is een aanvulling op hoofdstuk 2 ‘Organisatieomschrijving’. In deze bijlage wordt
middels een externe- en interne analyse gekeken naar de trends en ontwikkelingen waar
Zuyd Hogeschool op dit moment mee te maken heeft. De externe- en de interne analyse
wordt gemaakt aan de hand van twee modellen. De Externe analyse krijgt stand door
toepassen van het DESTEP-model en de interne analyse wordt beschreven aan de hand
van het 7S-model.
DESTEP- model
DESTEP is een middel waarmee een beeld verkregen kan worden van de externe (macro)
omgeving waarin een organisatie actief is. Inzicht in de externe omgeving van een
organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen
veroorzaakt door de omgeving waarin een onderneming opereert. Afstemmen van het
strategisch beleid op de bevindingen van DESTEP-analyse stelt een onderneming in staat
om succesvol actief te zijn in haar omgeving.
Demografische factoren
Nederland krijgt de komende jaren te maken met demografische krimp. Deze wordt
veroorzaakt door twee gelijktijdige bewegingen:
• Toename van het aantal ouderen (vergrijzing)
• Dalend aantal geboortes in Nederland (ontgroening)
Vergrijzing
In de periode 2014- 2030 zal het aantal inwoners van de gemeente Heerlen krimpen van
88.300 naar circa 81.370. Dit betreft een krimp van 8% in totaal, en betreft met name de
leeftijdsgroep tot 64jaar. De vergrijzing kenmerkt zich door een forse toename van het aantal
65- plussers. Met een toename van 18.240 naar circa 24.090 is dat een groei van 32%. In
2030 zijn naar schatting 3 op de 10 inwoners van Heerlen 65 jaar of ouder (Dr. A Chorus,
2015).
Ontgroening
Voor het onderwijs is vooral de ontgroening van belang, maar ook de vergrijzing kan tot
problemen leiden. Doordat er minder kinderen geboren worden, neemt het aantal leerlingen
af. In het primair onderwijs daalt het aantal leerlingen sinds 2009. In 2016 bedraagt het
aantal leerlingen in het primair onderwijs ruim 1,55 miljoen, in 2010 was dit nog ruim 1,64
miljoen (OCW, Onderwijs in cijfers). Dit effect zal op termijn ook doorwerken in het
voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.
De komende jaren blijft het aantal leerlingen in het primair onderwijs geleidelijk dalen door de
vanaf 2000 in gang gezette geboortedaling. In 2015 is het aantal leerlingen in het voortgezet
onderwijs het hoogst sinds 1995, maar zal vanaf 2017, in navolging van het primair onderwijs
dalen. Ondanks deze huidige dalende trend wordt er een stijging verwacht in het aantal
leerlingen vanaf 2023 in het primaire onderwijs en 2030 in het voortgezet onderwijs.
In het mbo blijft het aantal deelnemers tot 2020 nagenoeg constant. Het hoger onderwijs is
de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. De Referentieraming van het ministerie van OCW in
2016 laat zien dat deze studentenaantallen de komende jaren nog licht toenemen, waarna
de dalende trend in het hoger beroepsonderwijs in zal zetten rond 2022 (Onderwijs in cijfers ,
2017).
Elk jaar wordt er door het ministerie van OCW berekend hoe onderwijsdeelname zich, per
sector, zal ontwikkelen in de komende jaren.
In de figuur hieronder is de ontwikkeling van het aantal deelnemers in de verschillende
sectoren te zien (Onderwijs in cijfers , 2017).
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Werkgelegenheid
Door de daling van deze leerlingenaantallen is er voor de korte termijn minder behoefte aan
nieuw personeel. Net afgestudeerden van de pabo krijgen hierdoor moeilijker een vaste
aanstelling in het primair en voortgezet onderwijs. Zij zullen kiezen voor een baan buiten het
onderwijs. Zo neemt de instroom van jonge mensen af en ontgroent het personeelsbestand.
Dit laatste brengt met zich mee dat het personeelsbestand in het onderwijs verder vergrijsd
en dat er op middellange termijn, vanaf 2024, naar verwachting tot 10.000 onvervulbare
vacatures zijn. De onvervulbare vacatures bevinden zich met name in het primair onderwijs,
dit staat beschreven in het rapport: ‘de toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel
2015-2025’ (Rabobank, 2016-2017).
Economische factoren
De rijksoverheid bekostigt 37 hogescholen. Naast de Rijksoverheid besteden ook bedrijven
en huishoudens geld aan het hoger beroepsonderwijs. De totale uitgaven aan het hbo zijn de
afgelopen jaren gestegen. Huishoudens en bedrijven zijn in 2015 verantwoordelijk voor 37%
van de totale uitgaven: dit is 2,1 miljard euro. Het grootste deel van de uitgaven is afkomstig
van de overheid. Het budget van de Rijksoverheid voor het hbo is verdeeld in onderwijs,
ontwerp en ontwikkeling, en prestatiebekostiging. Door de jaren heen is de verdeling tussen
de verschillende inkomstenbronnen vrij constant gebleven. De rijksbijdrage heeft een
constante omvang van 69% van de totale baten. De inkomsten uit de collegegelden zijn iets
toegenomen van 18% in 2010 naar 20% in 2014. In 2015 zijn de totale uitgaven aan
hogescholen 101 miljoen euro hoger dan het voorgaand jaar. De uitgaven aan hogescholen
per student zijn in 2015 gestegen tot 10.160 euro. De stijging komt vooral door een
verhoging van de lumpsumbekostiging door de overheid. De lumpsumbekostiging betekent
dat het schoolbestuur een vergoeding krijgt op grond van onder meer het aantal
ingeschreven studenten, en voor een groot deel vrij is om zelf te bepalen waaraan het dit
geld uitgeeft (Ensie, 2016).Daarnaast is het totaalbedrag aan betaalde collegegelden
gestegen door een hoger wettelijk collegegeld en een toegenomen aantal hbo-studenten
(Onderwijs in cijfers, 2017).

De figuur hiernaast geeft een overzicht van
de inkomsten die een hogeschool ontvangt
(Onderwijs in cijfers, 2017).
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Sociaal – Culturele factoren
Individualisering
Een van de belangrijkste sociale trends in Nederland is de individualisering van de
samenleving. Hierdoor doen vaste verbintenissen en gezagsverhoudingen er steeds minder
toe, terwijl de verschillende netwerken waarin mensen functioneren belangrijker worden.
Eigen verantwoordelijkheid, zelfontplooiing, autonomie, eigen keuze en eigen regie zijn
kernwoorden bij de individualisering (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, 2014).
De individualisering van de samenleving is ook herkenbaar in het Nederlandse onderwijs.
Het huidige onderwijs is internationale georiënteerd, sluit beter aan op het bedrijfsleven en
legt de nadruk op 21th century skills, zoals het vermogen tot reflectie, samenwerken,
creativiteit, omgang met big data en pragmatisch oplossingsvermogen. Individualisering legt
de nadruk op de verantwoordelijke student in plaats van op de investerende student en
vraagt om een andere organisatie van het onderwijs: meer vraag gestuurd, modulair
(onderwijsprogramma opgedeeld in modules) en gericht op maatwerk (Smissen, 2017).
Opleidingsniveau
Het onderwijsniveau van de bevolking verschilt per provincie. In de provincie Utrecht wonen
de meeste hoogopgeleiden, terwijl in Limburg relatief veel laagopgeleiden wonen. Van alle
25-64-jarige Limburgers hebben er twee op de vijf een opleiding op het laagste niveau
gevolgd.
Het verschil in onderwijsniveau naar provincie kan te maken hebben met de leeftijdsopbouw.
Ouderen zijn over het algemeen lager opgeleid dan jongeren. In een provincie met relatief
veel ouderen kunnen dus meer laagopgeleiden voorkomen, volgens de gegevens van het
CBS 2015. In de gemeente Heerlen is het aandeel lager opgeleiden in 2013 gemiddeld
genomen 31%. Hiertegenover staat dat gemiddeld 29% hoger opgeleid is. Sinds 2001 is een
dalende trend waar te nemen van 47% in 2001, 44% in 2005, 38% in 2009 naar 31% in 2013
(Bureau onderzoek en statistiek gemeente Heerlen , 2013).
Toename aantal jongeren dat hoger onderwijs volgt
Een steeds groter aandeel 18- tot 25-jarigen volgt een hbo- of wo-opleiding. De toename
geldt vooral voor vrouwen en niet-westers allochtone jongeren. Het aandeel jongeren dat
een mbo-opleiding doet, bleef de laatste jaren nagenoeg gelijk.
In het schooljaar 2009/2010 volgde ruim 55 procent van de 1,4 miljoen 18- tot 25-jarigen een
opleiding in het mbo, hbo of aan een universiteit. Vergeleken met vier jaar geleden is dit
aantal toegenomen. Toen nam ruim 50 procent deel aan deze opleidingen.
Het aandeel jongeren dat hoger onderwijs volgt steeg in deze periode van ruim 29 procent
naar 33 procent. Het aandeel jongeren dat een mbo-opleiding doet is weinig veranderd en
ligt de laatste jaren rond de 22 procent (hr-kiosk, 2017).
Technologische factoren
Technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een enorme invloed gehad op de
maatschappij en ook op het onderwijs. De mogelijkheden om te kunnen communiceren en
de hoeveelheid beschikbare informatie zijn in korte tijd enorm toegenomen. De belangrijkste
ontwikkelingen binnen het onderwijs op technologisch gebied zijn:
 Social Media gebruik fors toegenomen en maakt het mogelijk om van een afstand met
elkaar te communiceren;
 Blended Learning / e-learning / flipping the classroom deze begrippen hebben te maken
met een combinatie tussen online leren en klassikaal leren. Op deze manier kunnen
studenten altijd en overal studeren;
 Creator Society, een maatschappij waarin mensen alleen maar consumeren, maar
steeds vaker zelf producten gaan maken. Het onderwijs kan aan deze ontwikkeling
bijdragen door aandacht te hebben voor kritisch denken, mediacreatie, ontwerpen en
ondernemerschap;
 Data-Drive-Learning de komende vijf jaar is er sprake Big Data in het onderwijs. Met
behulp van Learning Management Systems afgekort tot LMS kan op grote schaal data
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over de ontwikkeling van leerlingen worden verzameld en geanalyseerd. Dit maakt niet
alleen het leerproces en verbeterpunten voor onderwijs inzichtelijker, maar biedt ook
mogelijkheden voor Personalized Learning (Report, 2014).
Ecologische factoren
Duurzaam onderwijs is een belangrijk breed begrip voor het onderwijs in de 21e eeuw.
Veel onderwerpen vallen onder het begrip duurzaam onderwijs, zoals het schoolgebouw, de
docent en de leerlingen en studenten zelf. Kenmerkend voor duurzaam onderwijs is: dat
duurzaam onderwijs kinderen, leerlingen en studenten voorbereid op hun deelname aan een
duurzame en snel veranderende samenleving.
Het belangrijkste kenmerk van duurzaam onderwijs is ‘voortdurende beweging’.
Dat wil zeggen dat het zo flexibel is dat het gemakkelijk mee kan met demografische, sociale
en technologische veranderingen (Rabobank , 2017) .
Kort samengevat ziet duurzaam onderwijs er als volgt uit:




Het is onderwijs waar geen talent verloren gaat: onderwijs werkt optimaal voor elke
leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond.
Onderwijs waarin energie voor leren hernieuwd wordt: de energie die leerlingen en
studenten investeren in onderwijs wordt maximaal omgezet in leren en ontwikkeling.
Onderwijs waar cruciale competenties worden ontwikkeld: leerlingen ontwikkelen de
competenties die cruciaal zijn voor hun toekomstige leven en voor de toekomst van
de planeet (Branden, 2012).

Kenmerken van een duurzame school zijn:
 Voortdurende beweging;
 Originele lesmethodes;
 Energiezuinige schoolgebouwen;
 Optimale inzet van ICT-oplossingen;
 Een toekomstbestendig lesprogramma;
 Flexibele organisaties;
 Veranderingsgezinde docenten;
 Studenten ontwikkelen tot zelfstandige professionals die klaar zijn voor de toekomst.
Politiek- Juridische factoren
Op politiek gebied is er veel veranderd in het onderwijs enkele veranderingen worden
hieronder kort benoemd:
 Het nieuwe Leenstelsel is in werking getreden op 1 september 2015. Wat er precies
veranderd is staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.
 Invoering Wet versterking bestuurskracht (Wet VBO) op 1 januari 2017. De wet heeft
gevolgen voor de medezeggenschap in het primair- en voortgezet onderwijs. Het gaat
hierbij om veranderingen in medezeggenschap voor bestuurders van
onderwijsinstellingen, interne toezichthouders en interne toezichthoudende organen
(Raden van Toezicht) en leden van de medezeggenschapsorganen bij
onderwijstellingen. Verwachte effecten van de regeling zijn betere en meer betrokken
bestuurders en interne toezichthouders. Meer inspraakmogelijkheden voor de
medezeggenschap draagt bij aan beter onderwijs (Internetconsultatie, 2014)
 De Wet werk en zekerheid (WWZ) is in werking getreden op 1 januari 2015. Meer
zekerheid voor tijdelijke werknemers, dat is één van de doelen van de WWZ. Voor
schoolbesturen brengt de wet echter problemen met zich mee. Het wordt namelijk
lastiger om vervanging te vinden in het geval van bijvoorbeeld een zieke docent. Na drie
tijdelijke contracten is een schoolbestuur namelijk verplicht de werknemer in vaste dienst
te nemen (POraad , 2014).
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De Wet Passend Onderwijs (WPO) is in werking getreden op 1 augustus 2014.
Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij het kind zijn kwaliteiten
en mogelijkheden. Ook als dit kind extra ondersteuning nodig heeft. Dat is het
uitgangspunt van passend onderwijs. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het
basisonderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
(Rijksoverheid , 2014).

De huidige wet- en regelgeving maakt het voor scholen moeilijk om het onderwijs een eigen
invulling te geven. Bovendien moeten scholen zich steeds meer verantwoorden en stelt de
overheid steeds strengere regels aan de inrichting van scholen. Ook wordt er steeds meer
van studenten verwacht om het gewenste eindresultaat te realiseren (Meerwegen
Schoolgroep , 2014).
Samenvattend zijn er de volgende kansen en bedreigingen in de onderwijs branche
zichtbaar:
Kansen:
 Toename technologische ontwikkelingen maakt studeren op afstand, plaats en tijd
onafhankelijk mogelijk;
 Blended Learning maakt het mogelijk om in te spelen op de veranderende behoefte in de
markt;
 Samenwerking binnen het onderwijs is belangrijk om de doorstroom van leerlingen en
studenten te bevorderen en te verbeteren;
 Social Media maakt het mogelijk om op meerdere manieren met elkaar te communiceren
ook internationaal;
 Vanuit de doelstelling om de kenniseconomie te verbeteren, zet de overheid in op ‘leven
lang leren’. Dit moet de kansen voor mensen op de arbeidsmarkt vergroten.
Meer werkenden mensen zullen hierdoor een opleiding gaan volgen.
Bedreigingen:
 Door ontgroening afname van het aantal leerlingen in het primair- en voortgezet
onderwijs. Daling zal doorzetten in hoger onderwijs vanaf het jaartal 2022;
 Ontgroening en vergrijzing zullen na 2016 tot een tekort aan onderwijspersoneel en
vergrijsd huidig personeelsbestand leiden;
 Door ontgroening veel openstaande vacatures verwacht, met name in het
basisonderwijs.
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Organisatie omschrijving aan de hand van het 7S-model
Hieronder wordt de onderwijsinstelling Zuyd Hogeschool omgeschreven middels het 7Smodel van McKinsey en de cultuurtypering van Harisson (1978) en Handy (1972). Daarnaast
wordt het sociaal beleid van Zuyd bij de analyse betrokken en wordt de stijl van leidinggeven
besproken aan de hand van de leiderschapsstijlen van Daniel Goleman.
Interne analyse Zuyd Hogeschool aan de hand van het 7S-model
Het 7S-model op de afbeelding hiernaast wordt toegepast
op Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling regio ZuidLimburg. Het 7S model van McKinsey is een
managementmodel om een interne analyse te maken van
een organisatie. McKinsey geeft op een systematische en
samenhangende wijze aan welke zeven hoofdaspecten
van essentieel belang zijn voor het effectief en efficiënt
functioneren van een organisatie. Het hoofddoel van het
7S-model is het per ‘S’ investeren van de sterke en zwakke
punten op organisatie- en/of afdelingsniveau en het
vaststellen of de S’en in evenwicht zijn. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen harde en zachte S’en. De
harde S’en zijn: Structuur, Systemen, en Strategie. De
zachte S’en zijn: Shared Values, Stijl, Staff en Skills
(Rorink, 2012).
S van Structuur
De S van Structuur heeft betrekking op de vormgeving, de inrichting van de organisatie, het
organogram, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de formele
arbeidsverhoudingen: posities, hiërarchie, de formele onderlinge betrekkingen tussen
betrokkenen, Informatie- overleg- en communicatieprocedures (Rorink, 2012).
Hiërarchie binnen Zuyd Hogeschool
Binnen Zuyd Hogeschool is er sprake van een vrij platte hiërarchie. Bovenaan staat de Raad
van Toezicht (RvT), de raad houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op
de algemene gang van zaken binnen Zuyd Hogeschool. De Raad hanteert hiervoor een
toetsingskader. Omvangrijke ontwikkelingen en belangrijke documenten vergen goedkeuring
van de Raad. De Raad fungeert als klankbord en adviseur, maar ziet ook toe op het
functioneren van het College.
Onder de raad van toezicht bevindt zich het College van Bestuur (CvB), dat ondersteund
wordt door de Centrale Medezeggenschapsraad. Het College van Bestuur is als
instellingsbestuur belast met het dagelijkse bestuur van Zuyd Hogeschool en is
eindverantwoordelijk voor het geheel. Het college bepaalt de koers en strategie en benoemt
de kaders en financiële ruimte. Het College van Bestuur wordt ondersteund door de
Bestuursdiensten. De Bestuursdiensten omvat de medewerkers die het College van Bestuur
bij de voorbereiding en uitvoering van zijn taken ondersteunen en daaraan verbonden
werkzaamheden verrichten onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het College van
Bestuur (CvB Zuyd Hogeschool, 2016).
Medezeggenschap is belegd bij diverse medezeggenschapsorganen, samengesteld uit
personeelsleden en studenten. Zuyd kent een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR),
deelraden voor faculteiten en een dienstenraad voor de diensten.

Na het College van Bestuur komt de faculteitsdirecteur en de teamleiders van opleidingen.
De faculteitsdirecteur wordt door het College van Bestuur benoemd, geschorst en
ontslagen. De directeur legt aan het College van Bestuur verantwoording af over de
organisatie, de inrichting en het juiste verloop van het primaire proces en heeft in het kader
hiervan de instructiebevoegdheid jegens alle tot zijn faculteit behorende medewerkers en
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studenten, voor zover uit hoofde van wet of reglement niet anders is bepaald (CvB Zuyd
Hogeschool, 2016).
De regelgeving bij faculteitsdirecteuren en de teamleiders is autoritair (delegerend). Het
aantal uren dat medewerkers dienen te werken ligt vast, evenals de vakanties. Echter is de
stijl van leidinggeven naast delegerend ook coachend en krijgen docenten veel vrijheid. De
te behandelen stof ligt vast, maar de manier waarop deze wordt overgedragen, mag door
docenten zelf worden bepaald. Docenten beschikken dus over een hoge mate van
zelfsturing (Zuyd Jaarverslag, 2017). Wat de structuur van de organisatie betreft wordt hierbij
de theorie van Mintzberg (1979) toegepast. Mintzberg typeert organisaties op basis van
afstemmingsmechanismen en onderscheid vijf organisatieculturen machinebureaucratie,
eenvoudige structuur, professionele bureaucratie, divisiestructuur en adhocratie. Wat de
diverse structuren precies inhouden staat beschreven in bijlage II.
Volgens de theorie van Mintzberg behoort Zuyd tot de professionele bureaucratie.
Het werk word uitgevoerd door professionals en de organisatie bevind zich in een niet al te
dynamische maar complexe omgeving (F.Kluijtmans, 2014).
Docenten zijn hoogopgeleid (HBO en/of Master) en zijn in staat werkzaamheden zelf vorm te
geven en uit te voeren.
De hiërarchie van Zuyd is hieronder via de organogram schematisch weergegeven
(Zuyd Jaarverslag, 2015).

S van Systemen
Onder de S van Systemen worden alle organisatorische regelingen, procedures en
communicatiestromen binnen een organisatie omschreven (Rorink, 2012).
Zuyd Hogeschool heeft verschillende systemen, waarbij de belangrijkste gekoppeld zijn aan
de dienst ICT. Een voorbeeld hiervan is Blackboard, een systeem dat zowel docenten als
studenten de mogelijkheid biedt informatie te delen. Ook hanteert Zuyd Hogeschool het
Osiris platform dat vooral als controlerende functie wordt gebruikt. Een ander voorbeeld van
systemen die Zuyd Hogeschool hanteert, zijn financiële systemen die zich richtten op
budgetteren. Het grootste voordeel van de financiële systemen uit zich in het controleren,
aangezien de budgetten zijn opgedeeld per team en opleiding. Een veel gebruikt ander
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systeem dat gehanteerd wordt binnen Zuyd is het management informatie systeem, afgekort
als MIS.
MIS is een online platform waarin cijfermatige gegevens van Zuyd over alle opleidingen
wordt bijgehouden. Het bijhouden van dit systeem is een functie van de dienst Finance and
Control. Een communicatiemiddel dat op dit moment in de kinderschoenen staat is Yammer.
Yammer is een sociaal samenwerkingsprogramma voor bedrijven om op
de hoogte te blijven wat er gebeurt in de organisatie.
Binnen de dienst O&O zijn er verder geen specifieke systemen die gehanteerd worden.
Verder beschikt Zuyd Hogeschool over een interne bibliotheek die zowel fysiek als digitaal
toegankelijk is. De bibliotheek van Zuyd behoort na de transitie bij de dienst O&O en heeft
een onderzoekende en faciliterende functie voor studenten en medewerkers binnen Zuyd
Hogeschool.
Evaluatie Systemen
De evaluatie van de bovenstaande systemen bestaat uit een algemene evaluatie door Zuyd
Hogeschool. De opleidingen zelf zijn niet vereist te evalueren maar mogen, indien zij dit
willen, hun meningen en opvattingen over eventuele verbeteringen doorspelen.
De evaluatie bij Zuyd wordt voornamelijk vormgegeven door het opstellen van digitale
enquêtes. Die via de schoolmail alle studenten bereikt. Voor het maken van enquêtes wordt
binnen Zuyd Hogeschool met name gebruikt gemaakt van de digitale software Survey
Monkey (Zuyd Hogeschool, 2017). Ook de dienst O&O zet regelmatig enquêtes uit via deze
digitale software.
S van Strategie
Onder de S van Strategie wordt geanalyseerd welke doelen het bedrijf heeft gesteld en hoe
deze bereikt moeten worden. Een bedrijf doet dit door het realiseren van haar geformuleerde
missie en visie. De strategie wordt vastgesteld door het topmanagement, als reactie op
concurrenten, overheid en maatschappelijke ontwikkelingen (Rorink, 2012).
Kerntaken
Zuyd Hogeschool draagt bij aan de ontwikkeling van professionals in de regio Zuid-Limburg.
De hogeschool ontwikkelt nieuwe inzichten en oplossingen met haar omgeving voor
toekomstige en huidige professionals. Zuyd Hogeschool neemt daarin een voortrekkersrol en
is alleen tevreden met het beste resultaat.
De medewerkers van Zuyd werken aan drie kerntaken: opleiden van +/- dertien- tot
veertienduizend toekomstige professionals in tweeënvijftig bachelor- en masterprogramma’s,
ontwikkelen trainingen en opleidingen voor professionals en voeren onderzoek uit in
opdracht van bedrijven en instellingen.
Kernwaarden
Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht zijn kernwaarden van de hogeschool
en om die reden kiest Zuyd voor samenwerkende professionals in teams als dragers van de
ontwikkeling en uitvoering van kerntaken in kenniscentra en diensten.
Moderne arbeidsverhoudingen gaan uit van ruimte, vertrouwen en heldere doelafspraken en
dat kan het beste gestalte krijgen in samenwerkende teams onder leiding van een teamleider
(Zuyd Jaarverslag, 2015).
Missie:
De missie van Zuyd Hogeschool is kort en krachtig en luidt als volgt:
“Professionals ontwikkelen zich met Zuyd’’.
Visie:
De visie van Zuyd Hogeschool luidt als volgt:
“Zuyd hogeschool beschouwt studenten als aankomende professionals. Wij zijn een open
kennisinstelling waar professionals in iedere fase van hun ontwikkeling over de grenzen van
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discipline en organisaties heen samenwerken aan de overdacht, ontwikkeling en toepassing
van hoogwaardige praktijkgerichte kennis” (Zuyd Hogeschool, 2017).
Uit de missie van Zuyd Hogeschool, kunnen vijf beloften worden afgeleid:
1. Studenten ondersteunen gewilde professionals te worden;
2. Professionals helpen succesvol en waardevol te blijven;
3. Met bedrijven, organisaties en de beroepspraktijk samenwerken aan de invulling
van haar kennisbehoefte;
4. Praktijkgerichte kennisontwikkeling aanjagen rondom onze zwaartepunten;
5. Haar middelen doelmatig en op verantwoorde wijze inzetten.
Aangescherpte strategie
De strategie van Zuyd voor de periode 2014 - 2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de
strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke ontwikkelingen
in haar omgeving. Deze ontwikkelingen zijn de demografische krimp, de zwaardere eisen die
worden gesteld aan studenten en onderwijsinstellingen op onder meer het gebied van
kwaliteit en rendement, de toenemende internationalisering, de uitvoering van de regionale
economische agenda en de wens om ontwikkelde kennis vaker toe te passen in de praktijk
(valorisatie).Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat Zuyd haar focus op kwaliteit en
zwaartepunten moet aanscherpen. Zuyd bereidt haar organisatie en bedrijfsvoering voor op
een terugloop in studentenaantallen vanwege het feit dat de organisatie zich bevind in een
krimpregio. Zuyd blijft investeren in de ontwikkeling van Limburg als kennisregio
(Hogeschool, Zuyd, 2014).
S van Shared Values
De S van Shared Values staat voor gedeelde waarden binnen de organisatie en bieden Zuyd
uitgangspunten voor het handelen in dagelijkse werkzaamheden. Deze S is in het midden
geplaats van het 7S-model, omdat deze S een koppeling kan bieden tussen alle andere S’en
uit het model. Het gaat bij deze S om de bedrijfscultuur die er heerst en of er een sterk
teamgevoel is (Rorink, 2012).
Om de organisatiecultuur van Zuyd Hogeschool te bepalen is er gebruik gemaakt van de vier
organisatieculturen van Harrison en Handy (1972). Harrison onderscheidt de volgende vier
organisatieculturen: Machtscultuur, Rolcultuur, Persoonscultuur en Taakcultuur.
Voor en uitgebreide inhoud van de cultuur typologieën van Harrison & Handy zie bijlage III.
Kijken naar de vier organisatieculturen van Harrison heerst er op dit moment binnen Zuyd
Hogeschool en eveneens bij de dienst O&O een taakgerichte organisatiecultuur waarbij ‘de
beste’ prestaties in werk/taken door zowel studenten als docenten en medewerkers centraal
staat. Nu en in de toekomst vindt er binnen Zuyd Hogeschool een cultuurverandering plaats,
waarbij de huidige taakgerichte organisatiecultuur langzaam verandert naar een
persoonscultuur. Door deze verandering staat niet meer het werk centraal, maar de
persoonlijke ontwikkeling van docenten en studenten individueel (Dols, 2016).
S van Stijl
De S van Stijl van leidinggeven komt tot uiting in gedragspatronen van management en
medewerkers en dus ook in de organisatiecultuur. Het is de manier van samenwerken die
kenmerkend is voor de organisatie (Rorink, 2012).
Daniel Goleman onderscheidt zes leiderschapsstijlen visionaire leiderschapsstijl, coachende
leiderschapsstijl, affiliative leiderschapsstijl, democratische leiderschapsstijl, tempovaststellende leiderschapsstijl en de bevelvoerende leiderschapsstijl (Goleman, 2012).
Voor uitgebreide omschrijving per leiderschapsstijl zie bijlage III.
Eerder werd al beschreven dat de stijl van leidinggeven binnen Zuyd delegerend is en
gericht is op het verkrijgen van het beste resultaat.
Kijkend naar de manier van leidinggeven door de interimmanager bij de dienst O&O is er op
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basis van de theorie van Daniel Goleman, sprake van een coachende leiderschapsstijl.
Kenmerkend voor deze leiderschapsstijl is het delegeren van uitdagende opdrachten, waarbij
medewerkers een hoge mate van loyaliteit ervaren (Goleman, 2012).
Medewerkers krijgen bij de dienst O&O tot bepaalde grenzen de vrijheid om de
werkzaamheden zelf vorm te geven na instructie en sturing van de manager. Na de transitie
wordt er gewerkt in vijf clusterteams, namelijk: clusteronderzoek, cluster audit, cluster
onderwijskundige advisering,
cluster strategie, cluster onderzoeksbeleid en advies. Gedurende de transitie wordt er
gezamenlijk gebrainstormd tijdens diverse bijeenkomsten, zoals de heimiddagen over de
toekomstige inrichting en werkzaamheden van de dienst O&O.
S van Staff
Binnen de S van Staff gaat het om de kenmerken van de medewerkers binnen Zuyd op het
gebied van kennis, vaardigheden, doorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden
(Rorink, 2012).
Het is erg belangrijk dat alle docenten binnen Zuyd de juiste competenties bezitten om het
hoofdproces lesgeven optimaal te kunnen volbrengen. Docenten zullen dan ook hun kennis
en vaardigheden moeten bijspijkeren door regelmatig een cursus/training en/of opleiding te
volgen. Er worden steeds meer eisen gesteld aan studenten en daarom is het ook
noodzakelijk dat docenten hier actief mee bezig zijn en ook bekwaam zijn om studenten
goed te kunnen voorbereiden op de participatie op de arbeidsmarkt na het afstuderen.
Daarbij is het belangrijk dat docenten gemotiveerd zijn om zichzelf te blijven ontwikkelen en
gemotiveerd zijn om deze kennis over te brengen aan de studenten.
Docenten kunnen hun loopbaan binnen Zuyd op verschillende manieren vormgeven: als
docent-docent, docent-onderzoeker, docent-contractactiviteiten en docent-manager. Dat
betekent dat docenten naast hun docenttaken de mogelijkheid hebben zich bezig te houden
met onderzoekstaken, managementtaken of met opdrachten uit de buitenwereld.
Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. Docenten worden hierin
ondersteund door Zuyd Hogeschool doormiddel van: coaching, loopbaantrajecten en
begeleiding bij het opstellen van een persoonlijke opleidingsplan (POP), maar ook met
workshops, opleidingen en cursussen op het gebied van onderwijs en onderzoek,
leidinggeven en projectmanagement, ICT en social media in het onderwijs en persoonlijke
competenties. Zuyd hecht veel belang aan opleiding en onderzoek. Hiervoor zijn dan ook
diverse faciliteiten beschikbaar. Den aan facilitering bij het volgen van een (vervolg) opleiding
en het toekennen van onderzoeksgelden voor promotie of vervolg onderzoek (Hogeschool,
2017).
Om te bepalen of de kwaliteit van docenten, maar natuurlijk ook van andere medewerkers bij
Zuyd optimaal is en blijft hebben werknemers regelmatig twee keer in het jaar een gesprek in
de vorm van beoordeling en functioneringsgesprekken met de teamleider van een
desbetreffende opleiding. De auditoren van Dienst Onderwijs en Onderzoek nemen
bovendien ook assessments af bij docenten om te bepalen of ze voldoen aan de gestelde
criteria en competenties (Dienst O&O, 2013).
S van Skills
Bij de S van Skills gaat het om de kenmerkende activiteiten en competenties, zoals kennis,
inzicht, vaardigheden en attitude waarin Zuyd uitblinkt en waarin Zuyd zich onderscheid van
de concurrentie (Rorink, 2012). Het is belangrijk dat Zuyd ervoor zorgt dat de organisatie een
‘lerende organisatie’ is en blijft.
Hieronder een overzicht van de eisen die gesteld worden van docenten en werknemers
binnen Zuyd Hogeschool.
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Kennis en vaardigheden voor docenten
Aan docenten worden de volgende competenties gesteld, om succesvol te kunnen
functioneren:
 Een docent dient flexibel te zijn aangezien een docent meerdere taken moet kunnen
uitvoeren;
 Multidisciplinair kunnen samenwerken;
 Praktijkervaring hebben, om studenten optimaal te begeleiden;
 Vakinhoudelijk goed geïnformeerd zijn;
 Didactische vaardigheden (weten hoe informatie over te brengen);
 Een goede relatie met het werkveld hebben en weten wat de huidige ontwikkelingen
hierin zijn.
Diploma’s
Binnen het hoger onderwijs wordt het steeds belangrijker, dat een vakdocent in bezit dient te
zijn van een Mastertitel, Master of Arts of Master of Science.
Praktijkdocenten dienen een bachelor diploma te hebben. Indien een docent alleen een hboopleiding heeft afgerond, mag een docent alleen projecten begeleiden. Indien een vakdocent
geen Master heeft, dient deze docent een traject te volgen en dient er te worden
aangegeven wanneer deze master in de toekomst wel behaald gaat worden (Zweipfenning,
2016).
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II. Omschrijving betrokken opleidingen kwalitatief onderzoek
In deze bijlage wordt een algemene omschrijving gegeven van de opleidingen
Bedrijfseconomie (BE), Commercieel Management (CM), People and Business Management
(PBM) en Hogere Juridische opleiding (HJO).
Na een algemeen stukje uitleg bij iedere opleiding wordt vervolgens de opleiding cijfermatig
omschreven. De bronnen die hiervoor geraadpleegd worden zijn het Zuyd Management
Informatie Systeem (MIS) , website Vereniging Hogescholen Nederland en de website van
Zuyd Hogeschool. De cijfers die gepubliceerd worden op het Zuyd Management Informatie
systeem zijn gekoppeld aan Osiris. Dat wil zeggen dat de cijfers dagelijks kunnen
veranderen. MIS is gebruikt voor de specifieke cijfers rondom de instroom per cohort van de
betrokken opleidingen. Om de betrokken opleidingen te vergelijken met opleidingen en/of
vergelijkende opleidingen bij andere landelijke hogescholen is gebruik gemaakt van de
rendementscijfers per cohort via de website Vereniging Hogescholen Nederland (VHG). De
cijfers die op deze website gepubliceerd worden, worden jaarlijks één keer per jaar gemeten.
Bij het bestuderen van de cijfers wordt niet alleen gekeken naar de cijfers die bekend zijn
rondom de instroom en uitstroom van eerstejaarsstudenten door Zuyd Hogeschool definitief
te verlaten, in de cijfers worden ook studenten meegenomen die om andere redenen
uitstromen door bijv. ziekte, selectie of veranderende interesses. Het is namelijk niet mogelijk
bij de geraadpleegde bronnen alleen te selecteren op cijfers die betrekking hebben op
studenten die uitstromen door Zuyd definitief te verlaten. Bij alle cijfers in dit hoofdstuk staat
een duidelijke bron vermelding en de datum waarop de cijfers geraadpleegd zijn om
misverstanden te voorkomen en de betrouwbaarheid van de cijfers te vergroten.
Faculteit Commercieel en Financieel Management
Tot de faculteit Commercieel en Financieel Management behoort de opleiding
Bedrijfseconomie en Commercieel Management.
Bedrijfseconomie:
Opleiding Bedrijfseconomie (BE), behoort tot domein Economie & Management en bestaat
uit een voltijds- en deeltijdsvariant en is gevestigd op de Zuyd locatie in Ligne te Sittard. In dit
onderzoek wordt toegespitst op de voltijdsvariant.
Opleiding bedrijfseconomie in het kort
Studenten leren in deze opleiding aan de hand van uitdagende thema’s en praktijkgerichte
casussen. Ieder semester krijgen studenten een nieuw thema waarin beroepsproducten
centraal staan, zoals het maken van een ondernemingsplan of samenstellen van een
jaarrekening.
In het derde en vierde jaar krijgen studenten de mogelijkheid om de theoretische kennis van
leerjaar 1 en leerjaar 2 toe te passen in de praktijk door stage te lopen.
Studenten die kiezen voor de opleiding bedrijfseconomie worden op een brede, financieeleconomische carrière in het bedrijfsleven of bij de overheid opgeleid. Als afgestudeerde
bedrijfseconoom kunnen studenten bij veel bedrijven en in diverse functies terecht, zoals:
controller, hoofd financiën, financieel adviseur, bedrijfsadviseur, accountmanager,
kredietadviseur en vestigingsleider (Zuyd Hogeschool , 2017).
Afstudeerrichtingen
De opleiding heeft twee mogelijke afstudeerrichtingen, namelijk:
 Uitstroomprofiel Controlling;
 Uitstroomprofiel Financiële Dienstverlening (OER, 2017).
Toelatingseisen
Havo leerlingen worden zonder meer toegelaten met de profielen Economie en Maatschappij
en Natuur en Techniek, voor de andere profielen gelden specifieke eisen:
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Leerlingen met het profiel Natuur en Gezondheid moeten het vak Economie of
Management en Organisatie in hun pakket hebben zitten.
Leerlingen met het profiel Cultuur en Maatschappij moeten het vak Economie of
Management en Organisatie aangevuld met Wiskunde A of B in hun pakket hebben
zitten.

Vwo leerlingen worden met elk profiel zonder meer toegelaten tot de opleiding.
Mbo leerlingen dienen in het bezit te zijn van een mbo-diploma op niveau 4. Waarbij
leerlingen met een mbo-richting Administrateur en Assistent-Accountant het beste
aansluiting hebben tot de opleiding Bedrijfseconomie.
21+ Toets
Mensen van 21 jaar of ouder kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling van de
vooropleidingseisen. Hiervoor moeten deze mensen wel een bindende toelatingstoets
afleggen waar kosten aan verbonden zijn.
Tot slot geldt voor iedere student die zich wil inschrijven een verplichte deelname aan de
studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck is de afsluiting van een oriëntatie op een studie tot
de uiteindelijke inschrijving. Na afloop ontvangt de student een studiekeuzeadvies (Zuyd ,
2017). Een onderdeel van de studiekeuzecheck is het matchingsgesprek. Aankomende
studenten wordt voor aanvang van de eerste schooldag uitgenodigd voor een
matchingsgesprek. Dit is een persoonlijk gesprek waarin aan de student wordt gevraagd wat
hij/zij verwacht van de opleiding en of deze verwachtingen kloppen met de inhoud van de
opleiding. Het matchingsgesprek is een (verplicht) onderdeel van de inschrijfprocedure en
dient als input voor de eerste studieloopbaanbijeenkomst.
Het matchingsgesprek is geen selectiegesprek, iedereen die aan de wettelijke
toelatingseisen voldoet is zonder meer toelaatbaar (Zuyd Hogeschool, 2017).
Inhoud eerste jaar opleiding Bedrijfseconomie
De onderwijsvorm is thematisch. Dat wil zeggen dat studenten niet allen les krijg in
afzonderlijke vakken, maar dat die vakken verweven zijn in een thema waar studenten
twintig weken aan werken samen met medestudenten.
Om studenten een brede basis te geven gaan studenten in de eerste helft van de
propedeuse aan de slag met het blok ondernemerschap, samen met eerstejaarsstudenten
van de opleiding Commercieel Management en Accountancy. Na dat halfjaar is het mogelijk
om zonder tijdverlies over te stappen van Bedrijfseconomie naar Commercieel Management.
De tweede helft van het eerste jaar en het tweede jaar volgen studenten samen met de
opleiding Accountancy (Zuyd Hogeschool , 2017). De studielast van de propedeusefase
bedraagt 60 EC ‘s, hiervan moeten studenten minimaal 55 EC ‘s behalen om door te
stromen naar het tweede jaar. Bij minder dan 55 EC ‘s volgt een bindend afwijzend
studieadvies aan het einde van het eerste jaar (OER, 2017).
Lesuren en zelfstudie
Studenten hebben gemiddeld achttien uren per week les. De overige uren dienen besteed te
worden aan zelfstudie en samenwerking met andere studenten aan opdrachten.
Werkvormen
Elk thema bestaat uit hoor-, werk- en instructiecolleges en studenten zijn veel bezig met het
oplossen van een praktijkcases. Iedere docent levert inpunt aan het thema, ieder vanuit het
eigen vak. In de vorm van lessen, practica en trainingen. Daarnaast werken studenten in
groepjes aan een beroepsproduct dat centraal staat binnen een bepaalde thema.
Studenten hebben gemiddeld 18uur per week les. De overige uren dienen studenten te
besteden aan zelfstudie en samenwerking met andere studenten aan groepsopdrachten.
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Iedere student krijgt ondersteuning van een eigen studieloopbaanbegeleider die de student
ondersteunt bij persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. aan de hand van het opstellen
van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) en digitaal portfolio (Zuyd Hogeschool , 2016).
Vakken in het eerste jaar
Belangrijke vakken in het eerste jaar zijn:
 Bedrijfseconomie;
 Bedrijfsadministratie;
 Administratieve Organisatie;
 Belastingrecht;
 Management en Organisatie;
 Marketing.
Studenten moeten later zowel in het Nederland als in het Engels kunnen communiceren, ook
deze vakken komen aan bod gedurende de opleiding (Zuyd Hogeschool , 2016).
Kengetallen opleiding bedrijfseconomie
In deze paragraaf wordt de opleiding bedrijfseconomie cijfermatig bestudeerd.
Algemeen beeld opleiding BE in cijfers, bron website Zuyd Hogeschool
(geraadpleegd op 3 maart 2017)
Hieronder is een overzicht van de opleiding Bedrijfseconomie in cijfers. De cijfers geven in
één oogopslag een beeld hoe de opleiding het doet in vergelijking met het landelijke
gemiddelde. De cijfers zijn gebaseerd op openbare en betrouwbare bronnen afkomstig
vanstudiekeuze123 (Zuyd Hogeschool, 2016).

Conclusie: als de huidige cijfers van de opleiding vergeleken worden met de landelijke
cijfers uit de bovenstaande tabel valt het op dat Zuyd beter scoort. Zo stromen er bij Zuyd
meer studenten door naar het tweede jaar en is het aantal studenten dat zijn of haar diploma
haalt in percentage duidelijk een stuk hoger dan de landelijke gegevens.
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Uiteraard wil dit nog niet zeggen dat Zuyd Hogeschool dan ook beter is dan de andere
Hogescholen in Nederland. Om dit definitief te concluderen zijn er meer gegevens nodig.
Cijfers uit het Zuyd Management Informatie Systeem (MIS)
(geraadpleegd op 3 maart 2017)
Grootte van de opleiding
Totale nieuwe instroom eerstejaarsstudenten per cohort, in dit schema zijn alle studenten
meegenomen die zijn ingestroomd bij de opleiding Bedrijfseconomie in een bepaald
studiejaar. De totale instroom is gebaseerd op de volgende categorieën:
 Overig: studenten die langer dan 1 jaar weggeweest zijn;
 Omzwaaier: studenten die vorig jaar bij een andere opleiding ingeschreven stonden;
 1e keer Zuyd: studenten die de 1e keer staan ingeschreven bij Zuyd (MIS, 2017).

2013-2014
Overig
Omzwaaier
1e keer Zuyd
Totaal

2013-2014
3
21
118
142

2014-2015
1
17
114
132

2015-2016
0
23
103
126

2016-2017
4
28
100
132

Tabel 1.1 totale nieuwe instroom eerstejaarsstudenten BE per cohort (MIS, 2017).

Conclusie: kijkende naar de bovenstaande tabel is er een kleine daling in het totaal aantal
eerstejaarsstudenten. Ook het aantal studenten die zich voor de eerste keer inschrijft bij de
opleiding BE afneemt, terwijl het aantal omzwaaiers jaarlijks toeneemt. Hieruit kan dus
geconcludeerd worden dat het aantal studenten die eerst ingeschreven stonden voor een
andere opleiding binnen Zuyd bij een volgende keuze bedrijfseconomie (mogelijk) als
interessante keuze ervaren.
Uitval per instroom cohort bachelor studenten
(geraadpleegd op 14 maart 2017)
Studenten worden in de onderstaande tabel 1.2 weergegeven met een # en de hoeveelheid
studenten die uitvallen worden vervolgens weergegeven in % van het totaal aantal studenten
dat is ingestroomd. Onder uitval wordt het aantal studenten verstaan dat op een bepaalde
moment niet meer staat ingeschreven bij een opleiding, ongeacht of deze student geswitcht,
gestopt of om andere redenen niet meer ingeschreven staat (MIS, 2017).
.. : Huidige stand van het cohort.
Tabel 1.2 Uitval per instroom cohort Bachelor studenten opleiding BE. (MIS, 2017)

Instroom cohort

2012
2013
2014
2015
2016

Uitval na 1 jaar
in studenten #
en percentage %
# 52
48,6%
# 70
54,7%
# 44
33,6%
# 58
46,0%
# 35
26,3%

Uitval na 2 jaar

Uitval na 3 jaar

Uitval totaal

# 59
55,1%
# 78
60,9%
# 58
44,3%
# 61
48,4%
Nog niet bekend

# 61
57,0%
# 81
63,3%
# 60
45,8%
Nog niet bekend

# 63
58,9%
# 81
63,3%
Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend
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Schematische weergave bovenstaande cijfers
Figuur 1.1 uitval en
instroom van
studenten opleiding
BE per instroomcohort
(MIS, 2017).

Conclusie:
Het aantal instromende studenten per jaar neemt toe. Voor zover de cijfers bekend zijn kan
geconcludeerd worden dat in het jaar 2014 minder uitval van eerstejaarsstudenten was ten
opzichte van het jaar 2012 en 2013. Uiteraard dient hierbij ook rekening te worden gehouden
met het feit dat in het jaar 2013 en 2014 minder eerstejaarsstudenten instroomde, zoals te
zien is op tabel 1.1 ‘totale nieuwe instroom eerstejaarsstudenten per cohort’.
Rendementscijfers website Vereniging Hogeschool Nederland
(geraadpleegd op 14 maart 2017)
De cijfers in deze paragraaf zijn opgenomen in dit hoofdstuk om de opleiding
Bedrijfseconomie bij Zuyd Hogeschool te vergelijken met de andere bedrijfseconomische
opleidingen bij andere Hogescholen in Nederland. De onderstaande tabel 1.3 geeft de
rendementscijfers per cohort na 5 jaar weer. Cijfers van 2010 zijn gebaseerd op
rendementscijfers van 5 jaar later in het jaar 2015.
Hogeschool

Instroomjaar

2006

2007

2008

2009

2010

avans hs.

49,5%

50,0%

46,0%

49,5%

49,3%

chr. hs. windesheim

45,2%

48,5%

50,9%

37,7%

47,2%

de haagse hs.

31,9%

42,9%

34,0%

35,1%

31,6%

fontys hs.

46,7%

43,5%

50,5%

54,7%

50,2%

hanzehogeschool groningen

46,7%

43,3%

49,7%

33,3%

31,1%

hs. inholland

33,5%

35,5%

26,9%

23,6%

28,0%

hs. rotterdam

45,9%

47,9%

40,1%

32,0%

28,1%

hs. utrecht

31,6%

49,7%

31,4%

30,6%

32,3%

hs. van amsterdam

38,9%

35,6%

33,2%

32,1%

30,0%

hs. van arnhem en nijmegen

53,6%

53,9%

52,1%

44,2%

42,2%

hz university of applied sciences

54,8%

48,2%

50,0%

40,0%

56,5%

nhl hs.

56,1%

48,6%

44,6%

45,3%

45,5%

saxion hs.

50,9%

42,6%

49,3%

54,9%

39,9%

stenden hs.

51,0%

55,3%

57,1%

31,0%

36,4%

zuyd hs.

54,9%

57,9%

48,5%

44,2%

57,3%

Totaal

44,2%

44,6%

41,5%

38,7%

37,9%

Tabel 1.3 rendementscijfers studiesucces per cohort na 5 jaar opleiding BE op landelijke hogescholen
(VHG, 2016).

Conclusie: van het totaal aantal studenten dat in 2010 zijn ingestroomd bij Zuyd Hogeschool
opleiding BE is 57,3% vijf jaar later in 2015 afgestudeerd met een diploma.
Dit percentage ligt fors hoger dan het landelijke gemiddelde van 37,9% in het jaar 2010.
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Schematische weergave rendement cijfers 2010 studiesucces na 5 jaar
In figuur 1.2 hieronder is af te lezen waar studenten naar toe gaan als ze uitvallen binnen de
opleiding BE. De rode lijn geeft het landelijk gemiddelde aan, zoals ook te zien is in tabel 1.3
voor het jaar 2010.

Figuur 1.2 rendementscijfers studiesucces na 5 jaar opleiding BE (VHG, 2016).

Eind conclusie Bedrijfseconomie
De opleiding Bedrijfseconomie leidt studenten op voor een brede, financieel-economische
carrière in het bedrijfsleven of bij de overheid. Studenten zijn breed opgeleid en kunnen als
afgestuurd bedrijfseconoom bij veel bedrijven en in diverse functies terecht.
Om eerstejaarsstudenten een brede basis te geven en om studenten te helpen bij hun
studiekeuze, zitten de eerstejaarsstudenten de eerste helft van de propedeuse samen met
studenten van de opleidingen Accountancy (AC) en Commercieel Management (CM). Na dat
halfjaar is het mogelijk om zonder tijdverlies over te stappen van Bedrijfseconomie naar
Commercieel Management. In het eerste jaar moeten studenten minimaal 55 EC ‘s halen om
door te stromen naar het tweede leerjaar. Bij minder dan 55 EC ’s volgt een negatief bindend
afwijzend studieadvies.
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Commercieel Management
Opleiding Commercieel Management (CM), behoort tot het domein Economie &
Management en bestaat uit een voltijds- en duaal onderwijs en is gevestigd op de Zuyd
locatie in Ligne te Sittard. In dit onderzoek wordt toegespitst op de voltijdsvariant.
Opleiding in het kort
De opleiding Commercieel Management is een brede economische opleiding, die zowel op
professionele als persoonlijke ontwikkeling gericht is. De eerste twee jaar van de opleiding
bestaat uit een ‘stevige’ basis aan kennis en vaardigheden. Ieder blok wordt afgerond met
een Action Learning-opdracht (ALO) bij een bedrijf uit de praktijk.
Door de brede opzet van de opleiding kunnen studenten terechtkomen in veel verschillende
functies en branches. Voorbeelden van functies zijn marketingmanager, accountmanager,
supermarktmanager, fashionmanager, inkoper, accountmanager, bedrijfsleider en
communicatieadviseur (Zuyd Hogeschool , 2017).
Afstudeerrichtingen
De opleiding kent de volgende drie afstudeerrichtingen voor voltijd studenten:
 Uitstroomprofiel Commerciële Economie;
 Uitstroomprofiel Small Business;
 Uitstroomprofiel Retail Management (OER, 2017).
Toelatingseisen
Havo leerlingen met het profiel Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid of Economie en
Maatschappij kunnen aan deze opleiding beginnen. Met het profiel Cultuur en Maatschappij
moeten leerlingen de vakken economie of management & organisatie en Wiskunde A of B in
het pakket hebben om toegelaten te worden.
Vwo leerlingen met het profiel Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid of Economie en
Maatschappij kunnen aan deze opleiding beginnen. Met het profiel Cultuur en Maatschappij
moeten leerlingen het vak economie of management & organisatie in het pakket hebben om
toegelaten te worden.
Mbo leerlingen zijn toelaatbaar met een mbo-diploma niveau 4.
21+ Toets
Mensen die ouder zijn dan 21 jaar of mensen die niet voldoen aan de toelatingseisen,
kunnen via een toelatingsassessment toch de mogelijkheid krijgen om te beginnen aan de
opleiding. Een toelatingsassessment bestaat uit een schriftelijke toets en een
motivatiegesprek (Zuyd Hogeschool , 2017).
Tot slot hanteert ook de opleiding CM naast de studiekeuzecheck een verplicht
matchingsgesprek met aankomende studenten waarin de wederzijdse verwachtingen
worden besproken. Ook hier is het gesprek geen selectiegesprek en zijn student die voldoen
aan de eisen na het gesprek zondermeer toelaatbaar tot de opleiding.
Inhoud eerste jaar opleiding Commercieel Management
De opleiding Commercieel Management werkt met competentiegericht en thematisch
onderwijs. In elk blok van tien weken ontwikkelt de student specifieke commerciële
competenties en staat een thema centraal.
Voorbeelden van competenties die de studenten o.a. leren zijn ondernemerschap,
marketing, communicatie in een tweede vreemde taal, leidinggeven etc.
In het eerste halfjaar volgen de opleidingen Bedrijfseconomie, Accountancy en Commercieel
Management een gemeenschappelijk programma. Na dit eerste halfjaar kan er gewisseld
worden binnen de drie opleidingen zonder dat dit gevolgen heeft voor de studievoortgang.
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In het tweede halfjaar krijgen de studenten les aan de hand van de volgende thema’s: Klant
oriëntatie en Externe Communicatie. Elk thema bestaat uit een praktijkgedeelte, waarbij de
geleerde theorie toegepast wordt in een praktijksituatie door bijv. een marktonderzoek te
doen bij klanten in een zelf gekozen organisatie (Zuyd Hogeschool , 2017).
De studielast in de propedeusefase bedraagt 60 EC ’s, hiervan moeten studenten minimaal
50 EC ‘s behalen om door te stromen naar het tweede jaar. Bij minder dan 50 EC ‘s volgt
een negatief bindend afwijzend studieadvies aan het einde van het eerste jaar. Indien een
student een negatief bindend afwijzend studieadvies heeft gekregen kan de student zich
daarna niet inschrijven voor een andere verwante opleiding (OER, 2017).
Lesuren en zelfstudie
Studenten hebben gemiddeld achttien uren per week les. De overige uren dienen besteed te
worden aan zelfstudie en samenwerking met andere studenten aan opdrachten.
Werkvormen
De opleiding werkt met verschillende leer- en werkvormen, zoals:
 Werken in kleine groepjes aan een project;
 Volgen van een hoorcollege;
 Samen met andere studenten in de klas een praktijkcase bespreken, analyseren en
oplossen.
Iedere student krijgt ondersteuning van een eigen studieloopbaanbegeleider die de student
ondersteunt bij persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling aan de hand van het opstellen
van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) en digitaal portfolio (Zuyd Hogeschool , 2016).
Kengetallen opleiding Commercieel Management
Algemeen beeld opleiding CM in
cijfers bron website Zuyd Hogeschool.
Opleiding in cijfers
Hiernaast is een overzicht van de
opleiding Commercieel Management
in cijfers. De cijfers geven in één
oogopslag een beeld hoe de opleiding
het doet in vergelijking met het
landelijke gemiddelde. De cijfers zijn
gebaseerd op openbare en
betrouwbare bronnen afkomstig van
studiekeuze123 (Zuyd Hogeschool,
2017).
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Cijfers uit het Zuyd Management Informatie Systeem (MIS)
(geraadpleegd op 3 maart 2017)
Grootte van de opleiding
Totale nieuwe instroom eerstejaarsstudenten per cohort, in dit schema zijn alle studenten
meegenomen die zijn ingestroomd bij de opleiding CM. De totale instroom is gebaseerd op
de volgende categorieën:
 Overig: studenten die langer dan 1 jaar weggeweest zijn;
 Omzwaaier: studenten die vorig jaar bij een andere opleiding ingeschreven stonden;
 1e keer Zuyd: studenten die de 1e keer staan ingeschreven bij Zuyd (MIS, 2017).

Overig
Omzwaaier
1e keer Zuyd
Totaal

2013-2014
9
73
183
265

2014-2015
12
67
186
265

2015-2016
3
48
137
188

2016-2017
5
35
127
167

Tabel 2.1 totale nieuwe instroom eerstejaarsstudenten CM per cohort (MIS, 2017).

Conclusie: kijkende naar de bovenstaande tabel neemt het totaal aantal studenten sterk af.
Voor het studiejaar 2016-2017 zijn er bijna 100 studenten minder dan drie jaar daarvoor in
het studiejaar 2013-2014. Ook het aantal studenten dat zich voor de eerste keer aanmeld bij
Zuyd neemt fors af.
Uitval per instroom cohort bachelor studenten
(geraadpleegd op 14 maart 2017)
Studenten worden in de onderstaande tabel 2.2 weergegeven met een # en de hoeveelheid
studenten die uitvallen worden vervolgens ook weergegeven in % van het totaal aantal
studenten dat is ingestroomd. Onder uitval wordt het aantal studenten verstaan dat op een
bepaalde moment niet meer staat ingeschreven bij een opleiding, ongeacht of deze student
geswitcht, gestopt of om andere redenen niet meer ingeschreven staat (MIS, 2017).
Instroom cohort

2012
2013
2014
2015
2016

Uitval na 1 jaar
in studenten #
en percentage %
# 52
24,5%
# 62
24,4%
# 74
30,2%
# 64
37,4%
# 47
28,1%

Uitval na 2 jaar

Uitval na 3 jaar

Uitval totaal

# 80
37,7%
# 99
39,0%
# 97
39,6%
# 67
39,2%
Nog niet bekend

# 88
41,5%
# 111
43,7%
# 98
40,0%
Nog niet bekend

# 91
42,9%
# 113
44,5%
Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

.. : Huidige stand van het cohort.
Tabel 2.2 Uitval per instroom cohort Bachelor studenten opleiding CM (MIS, 2017).
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Schematische weergave bovenstaande cijfers.
Figuur 2.1 uitval en
instroom van studenten
opleiding CM per
instroomcohort (MIS,
2017).

Conclusie: Het aantal instromende studenten dat jaarlijks instroomt aan de opleiding CM
neemt af. De uitval per jaar blijft ongeveer gelijk in vergelijking met de voorgaande jaren
2012 en 2013. Zie eventueel ook tabel 1.2 ‘uitval instroom cohort bachelor studenten’.
Rendementscijfers website Vereniging Hogescholen Nederland
(Geraadpleegd op 14 maart 2017)
De opleiding commercieel management is uniek in Nederland, dat wil zeggen dat de
opleiding zoals die bij Zuyd gegeven wordt elders niet voorkomt in Nederland. Wel zijn er
landelijke opleidingen waar commercieel management mee vergeleken kan worden,
namelijk: Commerciële Economie, Small Business Retail Management en Food and
Business (Debats, 2017). (zie bijlage V)
Hogeschool

Instroomjaar

2006

2007

2008

2009

2010

avans hs.

44,2%

51,1%

52,9%

46,7%

47,7%

de haagse hs.

32,0%

15,3%

30,3%

19,5%

23,4%

fontys hs.

36,0%

44,7%

32,0%

42,6%

59,3%

hanzehogeschool groningen

40,3%

34,5%

37,2%

45,3%

38,9%

hs. inholland

35,8%

31,5%

21,1%

18,3%

17,6%

hs. rotterdam

46,6%

48,2%

36,5%

35,0%

41,5%

hs. utrecht

21,9%

25,3%

20,3%

16,3%

8,5%

hs. van arnhem en nijmegen

45,1%

38,3%

35,8%

35,7%

36,2%

saxion hs.

42,5%

33,9%

29,8%

28,9%

22,0%

stenden hs.

59,4%

48,6%

49,7%

53,6%

55,6%

zuyd hs.

47,7%

43,9%

40,8%

36,3%

39,2%

Totaal

41,7%

38,2%

34,6%

32,3%

32,4%

Tabel 2.3 rendementscijfers studiesucces per cohort na 5 jaar opleiding Commercieel Management op landelijke hogescholen
(VHG, 2016).

Conclusie: Van het totaal aantal studenten dat ingestroomd is in 2010 zijn 5 jaar later in
2015 39,2% studenten afgestudeerd. Hiermee presteert opleiding CM bij Zuyd Hogeschool
beter dan het landelijke gemiddelde in 2010 van 32,4%.
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Schematische weergave rendement cijfers 2010 studiesucces na 5 jaar
In de afbeelding hieronder is af te lezen waar studenten naar toe gaan als ze uitvallen binnen
de opleiding CM.

Figuur 2.2
rendementscijfers
studiesucces na 5 jaar opleiding CM (VHG, 2016).

Eind conclusie Commercieel Management
De opleiding Commercieel Management is een brede economische opleiding en leidt
studenten op om te gaan werken in een commerciële functie in verschillende branches.
Het eerste halfjaar volgen alle studenten van de opleidingen Commercieel Management,
Accountancy en Bedrijfseconomie het zelfde lesprogramma. Het thema Ondernemen staat
hierbij centraal. Studenten kunnen na het eerste halfjaar zonder vertraging wisselen tussen
deze opleidingen. In het eerste jaar moeten studenten minimaal 50 EC ‘s halen om door te
stromen naar het tweede leerjaar. Bij minder dan 50 EC ‘s volgt een negatief bindend
afwijzend studieadvies.
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Faculteit Management en Recht
Tot de faculteit Management en Recht behoren de opleiding People and Business
Management en Hogere Juridische Opleiding.
People and Business Management
Opleiding People and Business Management (PBM), behoort tot het domein Bestuur en
Recht en bestaat uit een voltijds- en deeltijdsvariant en is gevestigd op de Zuyd locatie in
Ligne te Sittard. In dit onderzoek wordt toegespitst op de voltijdsvariant.
Opleiding in het kort
De opleiding People and Business Management leidt studenten breed op. Studenten hebben
zo de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op diverse vakgebieden, zoals: economie,
management, personeel en organisatie (human resource management), recht, financiën,
bestuurskunde, overheids- en zorgmanagement. Het onderwijs is gebaseerd op de
uitgangspunten van het vraag gestuurde competentiegericht maatwerkonderwijs, ook wel
flexibil onderwijs genoemd en is erg praktijkgericht. In het eerste jaar komt de student al in
aanraking met de praktijk door bedrijfsbezoeken, gastcolleges, stages en projectopdrachten
van bedrijven. Doordat PBM zo praktijkgericht is het studieprogramma voortdurend in
ontwikkeling samen met het werkveld, zodat studenten de juiste competenties- kennis,
houding, vaardigheden en inzichten beschikken voor het toekomstige beroep (Zuyd
Hogeschool , 2017).
Afstudeerrichtingen
De opleiding kent de volgende drie afstudeerrichtingen voor voltijd studenten:
 Uitstroomprofiel Human Resource Management;
 Bedrijfskunde met het uitstroomprofiel: Uitstroomprofiel Business Management
Private & Uitstroomprofiel Business Management Public (OER, 2017).
Elke afstudeerrichting kent zijn eigen beroep. Hieronder een paar voorbeelden:
De afstudeerrichting Bedrijfskunde is een brede managementopleiding waarin de student
vanuit meerdere invalshoeken op een praktische manier leert kijken en denken over het
inrichten en aansturen van zowel profit- als non-profitorganisaties.
Afgestudeerde kunnen onder meer werk vinden als projectmanager, financieel adviseur,
ondernemer of accountmanager in het bank- en verzekeringswezen.
De afstudeerrichting HRM leidt onder andere op tot HR-adviseur. Dit betekent dat de student
de organisatie ondersteunt en adviseert ten aanzien van allerlei personele vraagstukken.
Denk daarbij aan werving en selectie van nieuwe medewerkers, het beoordelen van
medewerkers en de gesprekken daar omtrent en het opleiden en ontwikkelen van
medewerkers. Om het advies goed te kunnen laten aansluiten bij wat de organisatie nodig
heeft, krijgen studenten naast diverse vakken op het gebied van HRM, ook vakken als recht,
economie, organisatiekunde, gespreksvaardigheden en projectmatig werken.
Afgestudeerde kunnen aan de slag als HR-adviseur, als teamleider/leidinggevende of als
intercedent of recruiter.
Na de opleiding kunnen studenten terecht in het bedrijfsleven en bij de overheid dus zowel in
de private als de publieke sector (OER, 2017).
Toelatingseisen
Studenten dienen in het bezit te zijn van een diploma havo, vwo of mbo niveau 4 om
toegelaten te worden.
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21+
Mensen die ouder zijn dan 21 jaar of niet voldoen aan de toelatingseisen kunnen deelnemen
aan een schriftelijk 21+ toelatingsonderzoek, dat de student met een positief resultaat dient
af te sluiten. Het toelatingsonderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd.
In het onderdeel studiekeuzecheck wordt in een vroeg stadium kennis gemaakt met de
student aan de hand van een persoonlijk gesprek tussen de aankomende student en
zijn/haar studieloopbaanbegeleider (Zuyd Hogeschool, 2017).
Inhoud eerste jaar opleiding PBM
Leerjaar 1 en de tweede helft van leerjaar 2 bestaat uit periodes van tien weken en vormt de
brede en gemeenschappelijke basis van de opleiding. In leerjaar 1 en de eerste helft van
leerjaar 2 maakt de student kennis met de hoofdaspecten van de opleiding en van de
praktijk. Studenten leren kennis en praktische vaardigheden, zoals:
 Plannen, organiseren en managen van activiteiten en organisatieprocessen;
 Managen van mensen, werk en organisatie: Human Resource Management;
 Omgaan met economische omstandigheden waar bedrijven en de overheid mee te
maken hebben: algemene economie, bedrijfseconomie en commerciële economie;
 Kennis nemen van de juridische omgeving en omstandigheden, waarbinnen bedrijven
en overheid hun weg moeten vinden: arbeidsrecht, Europees recht, privaat en publiek
recht;
 Geven van beleidsadviezen.
De student krijgt vanaf het eerste jaar al veel praktijkervaring door o.a. werkveldpresentaties
en sollicitatietrainingen onder begeleiding van PBM afgestudeerden. Daarnaast worden er
verschillende excursies naar bedrijven georganiseerd. In de tweede helft van het eerste
studiejaar wordt van de student verwacht dat hij/zij een stageplek zoekt voor de duur van
twaalf dagen om te oriënteren op de beroepsmogelijkheden van de PBM-er.
Gedurende de hele opleiding, maar vooral in het eerste en tweede jaar wordt de student
begeleid en gecoacht door een studieloopbaanbegeleider. De student werkt aan de hand
van opdrachten (Persoonlijk Ontwikkel Plan, POP) aan zijn persoonlijke ontwikkeling
(Zuyd Hogeschool , 2017).
De studielast in de propedeusefase bedraagt 60 EC ’s, hiervan moeten studenten minimaal
52 EC ‘s behalen om door te stromen naar het tweede jaar. Bij minder dan 52 EC ‘s volgt
een negatief bindend afwijzend studieadvies aan het einde van het eerste jaar (OER, 2017).
Internationaal
Binnen PBM worden studenten sterk gestimuleerd om een of meer semester van de studie in
het buitenland door te brengen. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld een semester in het
buitenland studeren bij een van de partnerscholen. Dit wordt in samenwerking met de
faculteit International Business georganiseerd. Ook biedt de opleiding de mogelijkheid om
voor een periode van twintig weken in het buitenland stage te lopen (Zuyd Hogeschool ,
2017).
Lesuren en zelfstudie:
Het aantal contacturen per week ligt op twaalf uur. Daarnaast werken studenten in een
projectgroep zelfstandig gemiddeld acht uur per week aan de projectopdracht. Voor
zelfstudie dienen studenten te rekenen op 14 tot 16 uur per week. De totale studiebelasting
is ongeveer 34 – 36 uur per week.
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Kengetallen opleiding People and Business Management
Algemeen beeld opleiding PBM in cijfers, bron website Zuyd Hogeschool
(geraadpleegd op 3 maart 2017)
Studie in cijfers
Hiernaast is een overzicht van
de opleiding PBM in cijfers. De
cijfers geven in één oogopslag
een beeld hoe de opleiding het
doet in vergelijking met het
landelijke gemiddelde. De
cijfers zijn gebaseerd op
openbare en betrouwbare
bronnen afkomstig van
studiekeuze123 (Zuyd
Hogeschool , 2017).

Cijfers uit het Zuyd Management Informatie Systeem (MIS)
Grootte van de opleiding
(geraadpleegd op 3 maart 2017)
Totale nieuwe instroom eerstejaarsstudenten per studiejaar, in dit schema zijn alle studenten
meegenomen die zijn ingestroomd bij de opleiding PBM. De totale instroom is gebaseerd op
de volgende categorieën:
 Overig: studenten die langer dan 1 jaar weggeweest zijn;
 Omzwaaier: studenten die vorig jaar bij een andere opleiding ingeschreven stonden;
 1e keer Zuyd: studenten die de 1e keer staan ingeschreven bij Zuyd (MIS, 2017).
Tabel 3.1 totale nieuwe instroom eerstejaarsstudenten PBM per cohort (MIS, 2017).

Conclusie: kijkende naar de bovenstaande tabel blijft het totaal aantal studenten redelijk

Overig
Omzwaaier
1e keer Zuyd
Totaal

2013-2014
12
45
171
228

2014-2015
15
51
156
222

2015-2016
13
39
182
234

2016-2017
39
31
156
226
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gelijk. Zo blijft het aantal nieuwe inschrijven liggen rond het gemiddelde van +/- 165
studenten per jaar. Opvallend is wel dat in het jaar 2015-2016 zich meer studenten hebben
ingeschreven dan voorgaande jaren. Bovendien is het aantal overige studenten die
instromen in de opleiding in het jaar 2016-2017 fors hoger dan in de voorgaande studiejaren.
Uitval per instroom cohort bachelor studenten
(geraadpleegd op 14 maart 2017)
Studenten worden in de onderstaande tabel weergegeven met een # en de hoeveelheid
studenten die uitvallen worden vervolgens ook weergegeven in % van het totaal aantal
studenten dat is ingestroomd. Onder uitval wordt het aantal studenten verstaan dat op een
bepaalde moment niet meer staat ingeschreven bij een opleiding, ongeacht of deze student
geswitcht, gestopt of om andere redenen niet meer ingeschreven staat (MIS, 2017).
.. : Huidige stand van het cohort.
Instroom cohort

2012
2013
2014
2015
2016

Uitval na 1 jaar
in studenten #
en percentage %
# 112
40,4%
# 103
45,2%
# 76
34,2%
# 96
41,0%
# 20
12,3%

Uitval na 2 jaar

Uitval na 3 jaar

Uitval totaal

# 130
37,7%
# 112
49,1%
# 113
50,9%
# 107
45,7%
Nog niet bekend

# 132
41,5%
# 126
55,3%
# 113
50,9%
Nog niet bekend

# 138
42,9%
# 126
55,3%
Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Tabel 3.2 Uitval per instroom cohort Bachelor studenten opleiding PBM (MIS, 2017).

Schematische weergave bovenstaande cijfers.
Figuur 3.1 uitval en
instroom van
studenten opleiding
PBM per
instroomcohort (MIS,
2017).

Conclusie: Het aantal studenten dat jaarlijks instroomt aan de opleiding People and
Business Management neemt sterk af.
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Rendementscijfers website Vereniging Hogescholen Nederland
(Geraadpleegd op 14 maart 2017)
De opleiding People and Business Management is uniek in Nederland, dat wil zeggen dat
de opleiding zoals die bij Zuyd gegeven wordt elders niet voorkomt in Nederland. Wel zijn er
landelijke opleidingen waar People and Business Management mee vergeleken kan worden,
namelijk: Human Resource Management & Management in Zorg (Debats, 2017).
(zie bijlage V voor meer informatie)
Hogeschool

Instroomjaar

2006

2007

2008

2009

2010

avans hs.

67,5%

76,3%

61,7%

65,6%

64,8%

chr. hs. ede

78,3%

64,1%

70,2%

82,5%

68,8%

chr. hs. windesheim

42,6%

47,7%

50,8%

56,0%

52,0%

de haagse hs.

54,8%

59,0%

51,5%

52,0%

45,7%

fontys hs.

43,0%

59,3%

75,0%

67,1%

59,0%

hanzehogeschool groningen

57,8%

63,1%

60,3%

58,0%

58,6%

hs. inholland

60,6%

46,6%

49,2%

45,8%

44,4%

hs. leiden

68,1%

54,5%

58,5%

62,7%

53,3%

hs. rotterdam

70,6%

69,9%

62,0%

44,7%

50,3%

hs. utrecht

58,0%

65,2%

65,1%

65,4%

60,4%

hs. van amsterdam

53,3%

49,1%

49,1%

46,5%

43,5%

hs. van arnhem en nijmegen

60,1%

62,6%

60,8%

57,1%

69,3%

hz university of applied sciences

54,0%

67,4%

66,7%

57,6%

52,9%

nhl hs.

37,0%

59,0%

65,9%

52,8%

51,3%

saxion hs.

44,2%

51,8%

52,2%

46,8%

47,2%

stenden hs.

69,4%

53,5%

68,1%

58,5%

51,9%

zuyd hs.

56,0%

61,3%

61,1%

53,4%

53,9%

Totaal

54,0%

59,0%

58,6%

55,4%

54,2%

Tabel 3.3 rendementscijfers studiesucces per cohort na 5 jaar opleiding Commercieel Management
op landelijke hogescholen (VHG, 2016).
Conclusie: van het totaal aantal studenten dat ingestroomd is in 2010 zijn 5 jaar later in
2015 53,9% studenten afgestudeerd. Hiermee presteert opleiding PBM bij Zuyd Hogeschool
minder dan het landelijke gemiddelde in 2010 van 54,2%.
Schematische weergave rendement cijfers 2010 studiesucces na 5 jaar PBM
Figuur 3.2
rendementscijfers
studiesucces na 5 jaar
opleiding PBM (VHG,
2016).
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Eind conclusie People and Business Management
De opleiding People and Business Management is een zeer brede opleiding, dat
afgestudeerde opleidt om te werken in een adviserende of leidinggevende functie. De
opleiding behoort tot het flexibel onderwijs en is zeer praktijkgericht. Al vanaf de start van het
eerste jaar komen studenten in aanmerking met de praktijk door bedrijfsbezoeken,
gastcolleges, stages en projectopdrachten van bedrijven. Het eerste anderhalf jaar maken
studenten kennis met de belangrijkste onderwerpen van de afstudeerrichtingen
Bedrijfskunde en Human Resource Management. Binnen de opleiding PBM worden
studenten sterk gestimuleerd om een of meer semester van de studie in het buitenland door
te brengen in vorm van een studie en/of buitenlandse stage. In het eerste jaar moeten
studenten minimaal 52 EC ‘s halen om door te stromen naar het tweede leerjaar.
Bij minder dan 52 EC ‘s volgt een negatief bindend afwijzend studieadvies.
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Hogere Juridische Opleiding
Opleiding Hogere Juridische Opleiding (HJO), behoort tot het domein Bestuur en Recht en
bestaat uit een voltijds- en deeltijdsvariant en is gevestigd op de Zuyd locatie in Ligne te
Sittard. In dit onderzoek wordt toegespitst op de voltijdsvariant.
Inhoud opleiding Hogere Juridische Opleiding
In de Hogere Juridische Opleiding benaderd de student juridische vraagstukken op een
praktische wijze. De studie is veel minder theoretisch dan op de universiteit. In het
studiemateriaal en de verschillende trainingen staat de beroepspraktijk centraal. De echte
praktijk leren studenten in de stages: In het tweede jaar een stage van 10 weken en een
lange stage van 20 weken in het derde jaar en een stage van 25 weken in het vierde jaar van
de opleiding.
De opleiding is sterk praktijk- en beroepsgericht. In de verschillende trainingen en het
overige studiemateriaal staat de beroepspraktijk centraal.
De Hogere Juridische Opleiding staat bekend om zijn intensieve studentbegeleiding en zijn
kleine omvang. Tijdens de opleiding gaan studenten steeds zelfstandiger werken. Zelfstudie
is dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarnaast zijn er ook colleges,
trainingen, verschillende soorten groepsbijeenkomsten en ook gezamenlijke opdrachten.
De nadruk ligt daarbij op het werken in relatief kleine groepen van tien tot vijftien studenten.
De opleiding kent een intensief begeleidingstraject, waarin studenten op allerlei mogelijk
manieren begeleid en ondersteund worden in hun oriëntatie op een toekomstig beroep.
Daarnaast worden studenten begeleid in het maken van keuzes, coaching tijdens stages en
het werken aan de afstudeeropdracht, maar ook hulp in de studieplanning en bij de
voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Het ontwikkelen van persoonlijke competenties staat
centraal. Daarom krijgen studenten voor de start van de studie een competentietest. Deze
test is het uitgangspunt voor de begeleiding in competentieontwikkeling. Dit proces wordt
ondersteund door de studieloopbaanbegeleider (Zuyd Hogeschool , 2017).
Afstudeerrichtingen
De opleiding kent de volgende afstudeerrichting(en):
 Algemeen Juridisch uitstroom;
 Algemeen Juridisch doorstroom;
 Sociaal Juridisch uitstroom.
Afgestudeerde studenten komen terecht in een omgeving waar recht of juridische
dienstverlening een belangrijke rol speelt. Voorbeelden van eventuele functies zijn: juridisch
medewerker bij de rechtbank, lokale of landelijke overheid, een advocatenkantoor,
consumentenorganisatie, pensioenfonds, verzekeringsbedrijf etc. Maar ook bij een sociale
dienst, in de gevangenis, bureaus voor slachtofferhulp of een notariskantoor.
Inhoud eerste jaar opleiding HJO
Het eerste jaar van de Hogere Juridische opleiding is voor alle studenten gelijk.
Studenten maken kennis met de verschillende juridische hoofdgebieden en leren daarnaast:
 presenteren
 bemiddelen
 adviesgesprekken voeren
 debatteren
 onderhandelen
 slechtnieuwsgesprekken voeren
 juridische schrijfvaardigheid
 onderzoeken en rapporteren
 proces- en dossiermanagement
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rechtspsychologie & rechtssociologie
managementvaardigheden
Tenslotte leren studenten het latere werkveld kennen door werkbezoeken,
gastsprekers, excursies en praktijkopdrachten.

Het eerste jaar is ingedeeld in vier blokken van elk tien weken. Ieder periode heeft zijn eigen
thema:
 Periode 1: Beroepsoriëntatie | Publiek en Privaatrecht
 Periode 2: Burgerschap | Staatsrecht en Bestuursrecht
 Periode 3: Wonen | Vermogensrecht
 Periode 4: Familie | Personen- en Familierecht
De studielast in de propedeusefase bedraagt 60 EC ’s, hiervan moeten studenten minimaal
50 EC ‘s behalen om door te stromen naar het tweede jaar. Bij minder dan 50 EC ‘s volgt
een negatief bindend afwijzend studieadvies aan het einde van het eerste jaar (OER, 2017).
Lesuren en zelfstudie
Het aantal lesuren per week ligt gemiddeld op 14 uur. Daarnaast werk studenten zelfstandig
in groepjes aan projectopdrachten. De zelfstudie bedraagt ongeveer 14 tot 16 uur per week.
De totale studiebelasting is ongeveer 40uur per week (Zuyd Hogeschool , 2017).
Toelatingseisen
Iedereen met een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) of een hieraan gelijk (buitenlands)
diploma mag aan deze opleiding beginnen. Heeft een student een verwante vooropleiding,
dan kan de student in overleg met de examencommissie een aangepast traject doorlopen.
21+
Als mensen ouder zijn dan 21 of niet aan de genoemde toelatingseisen voldoen, kunnen een
toelatingstoets aanvragen.
In het kader van de studiekeuzecheck, nodigt de opleiding HJO aankomende studenten uit
voor een persoonlijk gesprek. Studenten die zich aanmelden vóór 1 mei, krijgen de keuze
om wel of niet deel te nemen aan het gesprek. Studenten die zich aanmelden na 1 mei zijn
verplicht deel te nemen aan het persoonlijk gesprek (Zuyd Hogeschool , 2017).
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Kengetallen opleiding Hogere Juridische Opleiding
Algemeen beeld opleiding HJO in cijfers, bron website Zuyd Hogeschool
(geraadpleegd op 3 maart 2017)
Studie in cijfers
Hiernaast is een overzicht van de
opleiding HJO in cijfers. De cijfers geven
in één oogopslag een beeld hoe de
opleiding het doet in vergelijking met het
landelijke gemiddelde. De cijfers zijn
gebaseerd op openbare en betrouwbare
bronnen afkomstig van studiekeuze123
(Zuyd Hogeschool , 2016).

Cijfers uit het Zuyd Management Informatie Systeem (MIS)
(geraadpleegd op 3 maart 2017)
Grootte van de opleiding
Totale nieuwe instroom eerstejaarsstudenten per studiejaar, in dit schema zijn alle studenten
meegenomen die zijn ingestroomd bij de opleiding HJO. De totale instroom is gebaseerd op
de volgende categorieën:
 Overig: studenten die langer dan 1 jaar weggeweest zijn;
 Omzwaaier: studenten die vorig jaar bij een andere opleiding ingeschreven stonden;
 1e keer Zuyd: studenten die de 1e keer staan ingeschreven bij Zuyd (MIS, 2017).

Overig
Omzwaaier
1e keer Zuyd
Totaal

2013-2014
6
26
153
185

2014-2015
3
28
153
184

2015-2016
5
31
139
175

2016-2017
3
23
173
199

Tabel 4.1 totale nieuwe instroom eerstejaarsstudenten PBM per cohort (MIS, 2017).

Conclusie: kijkende naar de bovenstaande tabel is er een stijging te zien in het totaal aantal
eerstejaarsstudenten. Met name is er een forse stijging te zien in het aantal studenten dat
zich voor de eerste keer inschrijft binnen Zuyd Hogeschool. Het aantal omzwaaiers en
overige eerstejaarsstudenten blijkt redelijk gelijk.
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Uitval per instroom cohort bachelor studenten
(geraadpleegd op 14 maart 2017)
Studenten worden in de onderstaande tabel weergegeven met een # en de hoeveelheid
studenten die uitvallen worden vervolgens ook weergegeven in % van het totaal aantal
studenten dat is ingestroomd.
.. : Huidige stand van het cohort.
Instroom cohort

2012
2013
2014
2015
2016

Uitval na 1 jaar
in studenten #
en percentage %
# 71
39,2%
# 69
39,0%
# 63
34,2%
# 67
38,3%
# 17
8,5%

Uitval na 2 jaar

Uitval na 3 jaar

Uitval totaal

# 94
51,9%
# 80
45,2%
# 79
42,9%
# 70
40,0%
Nog niet bekend

# 95
52,5%
# 85
48,0%
# 81
44,0%
Nog niet bekend

# 98
54,1%
# 86
48,6%
Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Tabel 4.2 Uitval per instroom cohort bachelor studenten HJO (MIS, 2017)

Schematische weergave bovenstaande cijfers

Figuur 4.1 uitval en instroom van studenten opleiding HJO per instroomcohort (MIS, 2017).

Conclusie:
Het aantal studenten dat jaarlijks instroomt aan de opleiding HJO neemt toe. De uitval van
studenten per jaar neemt ook af. Dit is ook terug te zien in de cijfers bij de bovenstaande
tabel 4,2 ‘uitval per instroom cohort bachelor studenten HJO’.
Rendementscijfers website Vereniging Hogescholen Nederland
(Geraadpleegd op 14 maart 2017)
De opleiding Hogere Juridische Opleiding is uniek in Nederland, dat wil zeggen dat de
opleiding zoals die bij Zuyd gegeven wordt elders niet voorkomt in Nederland. De opleiding
kan vergeleken worden met de opleiding HBO Rechten en de opleiding Sociaaljuridische
Dienstverlening (Debats, 2017). (zie bijlage V)
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Hogeschool

Instroomjaar

2006

avans hs.
chr. hs. windesheim

2007

48,4%
-

2008

61,5%
-

2009

2010

47,9%

49,8%

48,2%

41,8%

29,5%

32,5%

de haagse hs.

31,8%

33,8%

28,7%

27,9%

29,8%

fontys hs.

50,9%

48,5%

50,5%

51,4%

45,0%

hanzehogeschool groningen

47,1%

50,8%

42,9%

39,6%

39,9%

hs. inholland

38,4%

38,5%

28,2%

24,0%

21,2%

hs. leiden

41,0%

29,5%

29,7%

24,6%

23,8%

hs. utrecht

42,6%

48,8%

40,1%

37,7%

36,3%

hs. van amsterdam

41,9%

46,1%

41,6%

38,5%

38,0%

hs. van arnhem en nijmegen

40,4%

37,9%

41,1%

30,8%

36,8%

nhl hs.

-

-

-

-

36,4%

saxion hs.

43,1%

48,3%

48,6%

51,3%

46,8%

zuyd hs.

55,9%

55,2%

51,1%

39,6%

45,0%

Totaal
Tabel 4.3 rendementscijfers studiesucces opleiding HJO (VHG, 2016)

43,1%

46,7%

39,9%

36,3%

36,2%

Conclusie: van het totaal aantal studenten dat ingestroomd is in 2010 zijn 5 jaar later in
2015 45,0% studenten afgestudeerd. Hiermee presteert opleiding HJO bij Zuyd Hogeschool
minder dan het landelijke gemiddelde in 2010 van 36,2%.
Schematische weergave rendement cijfers 2010 studiesucces na 5 jaar HJO.
Figuur 4.2
rendementscijfers
studiesucces na 5 jaar
opleiding HJO (VHG,
2016).
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Eind Conclusie Hogere Juridische Opleiding
In de Hogere Juridische Opleiding benaderen studenten recht op een praktische wijze. De
studenten lopen regelmatig stage in het, namelijk in het tweede, derde en vierde jaar van de
opleiding. Het eerste jaar is ingedeeld in blokken van tien weken, waarbij in ieder blok en
andere thema centraal staat. Afgestudeerde studenten komen terecht in een omgeving waar
recht of juridische dienstverlening een belangrijke rol speelt.
Om door te stromen naar het tweede jaar moeten studenten minimaal 50 EC ’s halen.
Bij minder dan 50 EC ‘s volgt een negatief bindend afwijzend studieadvies aan het einde van
het eerste jaar.

100

III. Organisatiestructuur van Mintzberg & cultuur typologieën Theorie Harisson en
Handy
Professor Mintzberg typeert organisaties op basis van afstemmingsmechanismen en
onderscheid vijf organisatieculturen. Bij iedere structuur staat voor de duidelijkheid tussen
haakjes welke cultuurvorm van Harrison en Handy er bij van toepassing is.
Volgens Mintzberg kan bij een organisatie sprake zijn van één van de volgende type
structuren:
 Eenvoudige structuur
Bij deze structuur is er sprake van een platte organisatie met weinig leidinggevende
en sturende lagen. Het verdelen van de taken wordt gedaan door directe supervisie
ofwel de eigenaar of directeur zelf. Het zijn met name eenvoudige, startende en
kleine organisaties, in een veranderende omgeving die een eenvoudige organisatie
structuur hebben. Voorbeeld bedrijf met deze organisatie structuur een startende
onderneming. (machtscultuur van Harisson en Handy)
 Machine bureaucratie
Er is sprake van standaardisatie van werkprocessen het is voor iedereen duidelijk wat
men moet doen en er wordt gewerkt volgens strikte regels en procedures. Bovendien
zijn taken en werkzaamheden duidelijk omschreven. Stafafdelingen zorgen voor de
omschrijving van de werkprocessen en bepalen hiervoor regels en procedures. Het
gaat met name om standaardwerk, zoals lopende band werk. Past het beste bij grote
organisaties die in en stabiele omgeving opereert. Er zijn verschillende lagen in het
management met andere woorden er sprake van een hiërarchische structuur.
Voorbeeld bedrijf met deze organisatie structuur een gemeente.
(rol cultuur van Harisson en Handy)
 Professionele bureaucratie
De belangrijkste werkzaamheden worden hier uitgevoerd door professionals. Deze
organisatie structuur komt voor bij organisaties in een niet al te dynamische, maar
complexe omgeving. Er werken met name hoog opgeleide mensen die goed weten
hoe ze zelf hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat de
juiste mensen worden geworven en dat deze mensen voldoende opleiding en training
krijgen. Er zijn weinig regels en procedures, waardoor het werkklimaat prettig is, wel
is de organisatie moeilijk te besturen en leidt dit regelmatig tot conflicten tussen
bestuurders en professionals. Voorbeeld bedrijf met deze organisatie structuur
ziekenhuis of hogeschool. (persoonscultuur van Harisson en Handy)
 Divisiestructuur
Dit is een organisatie die bestaat uit verschillende onderdelen of werkeenheden. Elk
onderdeel ook wel divisie genoemd, functioneert als zelfstandig bedrijf dat op afstand
wordt geleid door een centraal hoofdkantoor. Het hoofdkantoor bepaalt de uitkomst,
de divisies bepaalt zelf hoe zij deze realiseert. De organisatie bevindt zich in een snel
veranderende en de divisies moeten snel kunnen reageren.
Voorbeeld bedrijf met deze organisatie structuur zijn productiebedrijven, zoals Philips.
(taakcultuur van Harisson en Handy)
 Adhocratie
In deze organisatie zijn er weinig regels en procedures. Er zijn ook weinig afdelingen
en managementlagen. Adhocratie ontstaat vaak wanneer professionals tijdelijk
moeten samenwerken aan een complex probleem. Voorbeeld bedrijf met deze
organisatie structuur is de Ruimtevaart.
(F.Kluijtmans, 2014)
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Theorie Harisson (1978) & Handy (1972)
Cultuur typologieën volgens Harisson & Handy
Harisson maakt onderscheid tussen de volgende vier cultuur verschillen in organisaties
Rolcultuur, taakcultuur, persoonscultuur en machtscultuur. De kenmerken van de culturen
passen binnen een bepaalde structuur typologie van Mintzberg. Bij iedere cultuurvorm is
beschreven bij welke structuur van Mintzberg de cultuur thuishoort.







Rolcultuur  Binnen een rolcultuur houden mensen zich aan afspraken, regels en
procedures. Mensen dienen altijd volgens de regels te werken. Hierdoor is er weinig
ruimte voor flexibiliteit. Past bij een machine bureaucratie van Mintzberg waar regels
belangrijker zijn dan oplossingen.
Taakcultuur  Bij deze cultuur gaat het om prestaties. Resultaten zijn belangrijker
dan regels. Er moet gepresteerd worden, hoe mensen dit doen mogen ze in principe
zelf weten. Sturing op output past bij een divisiestructuur van Mintzberg.
Deze cultuur is vaak te zien bij organisaties die te maken hebben met een snel
veranderende omgeving en zich telkens weer moeten aanpassen aan veranderingen.
Persoonscultuur  Bij een persoonscultuur staat de mens centraal het gaat met
name om zijn behoeftes, competenties en vaardigheden. Deze cultuur behoort bij de
professionele bureaucratie van Mintzberg.
Machtscultuur  Binnen een machtscultuur zijn mensen steeds met elkaar in
gevecht om de belangrijkste functies te vervullen. Gedrag dat mensen laten zien, is
gedrag dat gekopieerd wordt van het top management. Deze cultuur past bij de
eenvoudige structuur van Mintzberg.
Binnen Zuyd Hogeschool heerst er een taakgerichte organisatiecultuur. Het
belangrijkste proces is lesgeven en daarbij is het belangrijk dat docenten voldoen aan
de eisen die het lesgeven stelt. Docenten moeten de lesstof goed over kunnen
brengen aan studenten, immers studenten worden binnen Zuyd opgeleid als
‘professionals’ volgens de missie van Zuyd.
(F.Kluijtmans, 2014)

Schematische weergave
cultuur typologieën
Harisson en Handy
(F.Kluijtmans, 2014).
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IV. Leiderschapsstijlen van Daniël Goleman
In het boek ‘over leiderschap’ beschrijft Daniël Goleman zes stijlen van leidinggeven.
Iedere leiderschapsstijl sorteert een ander effect op werknemers. Een goede leidinggevende
gebruikte meerdere stijlen door elkaar. De leiderschapsstijlen luiden als volgt:
 Visionair leiderschapsstijl
De Visionaire Leider brengt mensen naar een gedeelde visie, vertelt medewerkers
waar ze heen moeten, maar niet hoe ze er moeten komen – en dus motiveert de
leidinggevende hen vooruit te worstelen. Er wordt openlijk informatie gedeeld, om
kennis en macht aan anderen te geven.
Deze stijl van leidinggeven kan gebruikt worden wanneer er een nieuwe richting
nodig is.
 Coachende leiderschapsstijl
De Coachende Leider is verbonden met organisatorische doelen, houdt lange
gesprekken die verder dan de werkplek reiken, helpt mensen bij het vinden van hun
sterke en zwakke punten en koppelt deze aan de ambities en acties van de
loopbaan. Leidinggevende zijn goed in het delegeren van uitdagende opdrachten, het
aantonen van vertrouwen dat rechtvaardiging vereist, wat leidt tot een hoge mate van
loyaliteit.
Deze stijl kan het beste worden toegepast wanneer organisatie op het lange termijn
kwaliteiten dient op te bouwen.
 Affilative leiderschapsstijl
De Affiliative Leider zorgt voor verbinding tussen mensen en daarmee de harmonie
binnen de organisatie. Het is een zeer gezamenlijke stijl die zich meer richt op de
emotionele behoeften dan de behoeften van het werk. Wanneer juist uitgevoerd,
wordt het vaak gebruikt naast visionair leiderschap.
Deze stijl kan het beste gebruikt worden voor het genezen van breuken en om door
stressvolle situaties te komen.
 Democratische leiderschapsstijl
De Democratische Leider handelt bij waarde bijdragen en inzet, door betrokkenheid
en door naar zowel het goede als het slechte nieuws te luisteren.
Deze stijl kan het beste gebruikt worden wanneer een nieuwe bijdrage van
medewerkers nodig is.
 Tempo-vaststellende leiderschapsstijl
De Tempo-vaststellende Leider bouwt uitdagingen en spannende doelstellingen voor
de mensen, in verwachting van uitmuntendheid en vaak toegelicht door zichzelf.
Indien nodig zullen leidinggevende zelf de handen uit de mouwen steken om zelf de
situatie te redden. Ze begeleiden doorgaans weinig, in de veronderstelling dat men
zelf weet wat te doen. Ze behalen resultaten op korte termijn, maar op de lange
termijn kan deze stijl leiden tot uitputting en afname.
Deze stijl kan het beste gebruikt worden voor resultaten van een gemotiveerd en
bekwaam team.
 Bevelende leiderschapsstijl
De Bevelvoerende Leider verzacht angsten en geeft duidelijke aanwijzingen door zijn
of haar krachtige uitstraling, bevelvoerend en verwacht volledige naleving.
Deze stijl is het beste in tijden van crisis, wanneer snelle actie vereist is.
(Goleman, 2012)
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V. vergelijkbare landelijke opleidingen met unieke bacheloropleiding Zuyd Hogeschool
Onderwijsinstelling
Zuyd Hogeschool
Fontys Hogescholen
Avans Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool INHOLLAND
Hogeschool Leiden
Hanzehogeschool Groningen
Stichting NTI Hogeschool
Saxion Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Utrecht
Christelijke Hogeschool Windesheim
NHL Hogeschool
De Haagse Hogeschool

Naam opleiding
B Hogere Juridische Opleiding
B HBO - Rechten
B HBO - Rechten
B HBO - Rechten
B HBO - Rechten
B Sociaaljuridische Dienstverlening
B HBO - Rechten
B Sociaaljuridische Dienstverlening
B HBO - Rechten
B Sociaaljuridische Dienstverlening
B HBO - Rechten
B Sociaaljuridische Dienstverlening
B HBO - Rechten
B Sociaaljuridische Dienstverlening
B HBO - Rechten
B Sociaaljuridische Dienstverlening
B HBO - Rechten
B Sociaaljuridische Dienstverlening
B HBO - Rechten
B HBO - Rechten
B HBO - Rechten

De ‘’unieke’’ bachelor opleiding Hogere Juridische Opleiding bij Zuyd is te vergelijken met de
bovenstaande landelijke opleidingen (Debats, 2017).
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Onderwijsinstelling
Zuyd Hogeschool
Fontys Hogescholen
Avans Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Leiden
Hanzehogeschool Groningen
Saxion Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
De Haagse Hogeschool
Christelijke Hogeschool Ede
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool van Amsterdam
Christelijke Hogeschool Windesheim
NHL Hogeschool
Stenden Hogeschool
Hogeschool INHOLLAND

Opleiding
B People and Business Management
B Human Resource Management
B Management in de Zorg
B Human Resource Management
B Management in de Zorg
B Human Resource Management
B Management in de Zorg
B Human Resource Management
B Management in de Zorg
B Human Resource Management
B Management in de Zorg
B Human Resource Management
B Management in de Zorg
B Human Resource Management
B Management in de Zorg
B Human Resource Management
B Management in de Zorg
B Human Resource Management
B Human Resource Management
B Human Resource Management
B Human Resource Management
B Human Resource Management
B Human Resource Management
B Human Resource Management
B Human Resource Management

De ‘’unieke’’ bachelor opleiding People and Business Management bij Zuyd is te vergelijken
met de bovenstaande landelijke opleidingen (Debats, 2017).

105

Onderwijsinstelling
Zuyd Hogeschool
Fontys Hogescholen
Avans Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Utrecht

Stenden Hogeschool

Hogeschool INHOLLAND
Hogeschool van Amsterdam
De Haagse Hogeschool
Saxion Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
HZ University of Applied Sciences
NHL Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Stichting NTI Hogeschool

Opleiding
B Commercieel Management
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management
B Commerciële Economie
B Food and Business
B Small Business en Retail Management
B Commerciële Economie
B Global Project and Change Management
B Business Management
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management
B Toegepaste Bedrijfskunde
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management
B Commerciële Economie
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management
B Commerciële Economie
B Commerciële Economie
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management
B Commerciële Economie
B Small Business en Retail Management

De ‘’unieke’’ bachelor opleiding Commercieel Management bij Zuyd is te vergelijken met de
bovenstaande landelijke opleidingen (Debats, 2017).
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VI. Potentiele factoren verbetering opleidingsrendement door Bert Smeets
Onderstaande afbeelding geeft in een mindmap de weergave van de potentiele factoren die
alle een bijdrage leveren aan verbetering van het rendement/ studiesucces. De mindmap is
gemaakt in 2010 door Bert Smeets, docent faculteit ICT Zuyd Hogeschool.
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VII. Samenvatting resultaten onderzoek studiesucces Zuyd Hogeschool, 2015
Resultaten bestaande onderzoeken studiesucces
In deze bijlage wordt een samenvatting gegeven van onderzoek naar studiesucces bij Zuyd
Hogeschool in 2015.
Er zijn met behulp van het Management Informatie Systeem struikelvakken gedetecteerd en
er is o.b.v. informatie van SLB’ers gekeken naar de redenen van studievertraging en
uitstroom. In het interview met o.a. de teamleiders van de genoemde opleidingen wordt op
de onderstaande resultaten voortgebouwd. Met andere woorden hoe is de status op dit
moment van de opgestelde maatregels/acties.
Opleiding People and Business Management
Onderzoek studiesuccesprofiel opleiding People and Business Management.
De opleiding PBM heeft analyses gedaan op het gebied van studiesucces. De resultaten van
dit onderzoek zijn tijdens een gesprek met Cindy Boonen, Dries Lodewijks en Patrick Debats
op 15 oktober 2015 in kaart gebracht. Auditor Marianne Pauwels. De maatregels worden op
dit moment uitgevoerd. Zie de onderstaande tabel.
Uit het onderzoek kwamen de volgende oorzaken en maatregels naar voren:
Aangrijpingspunt

Oorzaak probleem

Maatregel

Programma

Duidelijk is dat er een
aantal struikelvlakken
gedefinieerd zijn die
voor uitval/vertraging
zorgen.
Aansluiting curriculum
op belevingswereld
studenten en wensen
beroepenveld niet
optimaal.

huiswerkklassen voor
‘’moeilijke vakken’’
onder begeleiding van
docenten.

Student

Geen goed
beroepsbeeld voor
inschrijving

Student

Veel langstudeerders
die alleen nog
afstudeeropdracht
moeten maken, maar
wel al werken

Voorlichting is meer
gericht op realistisch
beeld van beroep en
opleiding
Actieve opsporing van
langstudeerders en
contact leggen met
deze groep om binding
met opleiding te
versterken

Organisatie

Onvoldoende beeld
waarom studenten
uitvallen
SLB’ers zijn niet goed
op de hoogte van
uitkomsten SKCgesprekken, waardoor
ze minder gericht
kunnen sturen op
studentgedrag

Programma

Organisatie

inhoudelijke
vernieuwing curriculum
met aandacht voor
beleving studenten en
wens beroepenveld

Eventuele
opmerkingen

Deze maatregel is van
start gegaan in het
studiejaar 2016-2017.

Exitgesprekken met
alle uitvallers.
Advies SKC gaat nu
ook naar SLB’ers.
Specifieke
probleemstudenten
krijgen ook na jaar 1
verplichte SLB
gesprekken.

SKC staat voor
studiekeuzecheck.
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Conclusie:
De bovenstaande maatregels gericht op onderwijsprogramma, de voorlichting en de
organisatie van SLB moeten leiden tot:
- een beter beroepsbeeld bij studenten;
- meer informatie over de oorzaken van vertraging en uitval die ni de SLB wordt gebruikt en
meer handvatten voor studenten om voor struikelvakken te slagen.
Afspraken voor de toekomst:
De opleiding heeft nog geen concreet beeld van waar afspraken over kunnen gaan. De
opleiding vindt het belangrijk dat targets meer richtinggevend zijn, omdat studiesucces ook
wordt beïnvloed door zaken waar de opleiding geen grip op heeft. Een dwingend target per
cohort wordt niet wenselijk geacht. De opleiding wenst te werken met een waterdicht
systeem voor kritische prestatie indicatoren (KPI’s) met zuivere cijfers en input. Mocht dit
systeem er komen dan is het ook niet wenselijk om te werken met KPI’s die beïnvloed
worden door studenten die elders hebben gestudeerd of hun studie niet hebben afgemaakt
en daarom van meet af aan al langstudeerder zijn die op de eigen targets drukt van PBM.
Bovenstaande gegevens komen voort uit het rapport studiesuccesprofiel (Pauwels, 2015).
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Opleiding Hogere Juridische Opleiding
Onderzoek studiesuccesprofiel opleiding Hogere Juridische opleiding.
De opleiding HJO heeft na de laatste visitatie te maken gehad met een hersteltraject. In dat
hersteltraject is de afstudeerfase verzwaard. (o.a. met meer nadruk op onderzoek). In de
jaren voor het afstuderen moest er meer aandacht besteed worden aan onderzoek aspecten.
Dit betekende voor de al zittende studenten een verzwaring van hun programma. Een aantal
studenten zijn hierdoor uitgevallen of hebben studievertraging opgelopen. De opleiding pakt
dit aan door extra aandacht te besteden aan studievertragers door het aanstellen van
aandacht functionarissen voor langstudeerders en doormiddel van extra coaching voor
studenten die nu een zwaarder traject moeten volgen.
Bovendien is uit observaties van docenten en teamleider en gesprekken met studenten
geconcludeerd dat de opkomst bij onderwijsactiviteiten en de motivatie van studenten
problematisch was. Om dit op te lossen is inspirerend onderwijs ingebouwd onder de
onderwijskundige begeleiding van het UM. Naast deze maatregel heeft de opleiding ook
ingezet op extrinsieke motivering d.m.v. o.a. aanwezigheidsplicht en een verbod op het
gebruik van telefoon tijdens onderwijsactiviteiten. Bovendien is gebleken dat meer praktijk in
het onderwijs motiverend is voor studenten. HJO heeft ook hier op ingezet door invoering
van het Zuyd Legal Lab (werken met opdrachten van kleine ondernemers), bezoeken van
grote infrastructurele projecten en door het binnenhalen van mensen met een juridische
beroep om met studenten in gesprek te gaan. De exacte effecten van de bovengenoemde
maatregels zijn nog niet bekend, maar de uitval in het eerste jaar neemt wel af.
De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens een gesprek met Patrick Debats, Marianne
Pauwels en Annemie Heuts op 2 november 2015 in kaart gebracht. Auditor Bart Paumen.
De maatregels worden op dit moment uitgevoerd. Zie de onderstaande tabel.
Uit het onderzoek kwamen de volgende oorzaken en maatregels naar voren:
Aangrijpingspunt

Oorzaak probleem

Maatregel

Programma

Onderzoeksaspecten
toegevoegd in
programma voor
afstuderen, dit heeft
geleid tot een
verzwaring van het
afstudeerprogramma.
Weinig betrokkenheid
van studenten door
gebrek aan concrete
beroep gerelateerde
projecten

Om het aantal uitvallers en
studievertragers te
verminderen heeft de
opleiding ingezet op extra
coaching.

Toetsing werd vooral
sanctionerend ingezet.
Hierdoor werd het
onvoldoende als
leermiddel benut.
Veel afwezigheid bij
onderwijsactiviteiten
kan tot vertraging
leiden.

Instelling toetscommissie
met een docent die
toetsing als
aandachtsgebied heeft.

Programma

Toetsing

Studenten

Organisatie

Verzwaring van het
studieprogramma leidt
tot toename

Eventuele
opmerkingen

In het nieuwe
onderwijsprogramma meer
met studenten naar buiten
en gastsprekers uit
beroepenveld uitnodigen.

Her invoeren
aanwezigheidsplicht,
verbod op gebruik telefoon
tijdens onderwijs en
e
koppelen van 2 jaar aan
ouderejaarsstudenten.
Benoeming twee
afstudeerfunctionarissen.
Deze houden intensief
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studievertragers

contact met
langstudeerders en
adviseren hen.
In SLB minder focus op het
schrijven van
reflectieverslagen en meer
verantwoordelijkheid voor
docenten om problemen
met studenten in de lessen
aan te pakken.

Conclusie:
De bovenstaande maatregels gericht op onderwijsprogramma, toetsing, motivatie verhoging
studenten en de organisatie van SLB moeten leiden tot:
 Ondanks verzwaring van het programma minder uitvallers en studievertragers, door
herinvoering aanwezigheidsplicht en verbod op gebruikt mobiele telefoon tijdens
onderwijsactiviteiten.
 Extrinsieke motivatieverhoging bij studenten door meer praktijkervaring en
gastsprekers uit het juridisch veld uitnodigen.
Toekomstplannen:
De opleiding heeft nog geen concrete ideeën over welke afspraken er in de toekomst
gemaakt kunnen worden over studiesucces. De teamleider denkt dat de gehanteerde criteria
wellicht ook in de toekomst gebruikt kunnen worden.

Bovenstaande gegevens komen voort uit het rapport studiesuccesprofiel (Paumen, 2015).
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Commercieel Management & Bedrijfseconomie
Aanpak studiesucces opleiding Bedrijfseconomie en Commercieel Management. De
opleidingen accountancy, Bedrijfseconomie en Commercieel Management zijn alle drie
samen onderzocht. De opleiding CM heeft analyses gedaan op het gebied van studiesucces.
Er zijn met behulp van het Management Informatie Systeem struikelvakken gedetecteerd en
er is o.b.v. informatie van SLB’ers gekeken naar de redenen van studievertraging en
uitstroom.
De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens een gesprek met Annemie Jongen, Dave
Vaessens en Klaartje van Genugten in kaart gebracht. De auditor was Angelique Cieremans.
Een aantal maatregels zijn afgerond en andere zijn nog in uitvoering. Zie tabel op de
volgende pagina.
De economische opleidingen accountancy en BE scoren traditioneel minder op studiesucces
vanwege de moeilijkheidsgraad. Studiesucces is integraal opgepakt naar aanleiding van
sessies met Bert Smeets. Echter heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
In 2010 hebben de opleidingen geëxperimenteerd met intakegesprekken en stoplicht
methodes. Rood: niet instromen en groen: wel instromen, er bleek echter geen correlatie
tussen advies en uiteindelijke studiesucces.
Concrete maatregels die reeds al door de opleidingen zijn genomen:
 Intake gesprekken. Dit omdat mbo’ers het heel slecht doen. Avans Hogeschool deed
intake rekenen, taal , motivatie. CM/FM heeft dit overgenomen in een iets andere
vorm. Het doel van de opleiding is dat studenten slagen. In 2009 was het bij andere
hogescholen een trend om flink op in te zetten.
 In 2010 is gestart met vernieuwde voorlichting en ook een Zuyd spel. Maar
middelbare scholen haken af door een teveel aan maatregels.
 Introductieprogramma uitgebreid. Tutorgroep met studenten. Groot succes. Student
voelt zich thuis in de groep, motivatie van student verbetert.
 Proefstudeer dagen weer ingevoerd per studiejaar 2015/2016.
 Leerlingen van de havo en/of vwo worden ondersteund door de economische
opleidingen met het maken van hun profielwerkstukken.
 Onderzoek naar geschikte toets vorm.
 SLB is vooral gericht op thuis voelen en oriënteren op beroepenveld. Tot op heden
nog niet gemeten of dit effect heeft op studiesucces.
 Werken in blokken, waarin vakken doorlopen in meerdere blokken.
 Kleinere groepen van 15 naar 12 studenten. Effect is niet te meten.
 Aanwezigheidsplicht en huiswerkplicht gedurende de eerste weken na de
zomervakantie.
 Info avond voor ouders. Onderzoek van Fontys heeft aangetoond dat ouders grote
invloed hebben op het gedrag van studenten. De ondersteuning van ouders is dus
belangrijk.
 In 2009 zijn alle docenten op coach cursus geweest gericht op het coachen van
studenten.
 Oriëntatie op beroepsbeeld is uitgebreid.
 Studenteassistenten voor cursussen bedrijfsadministratie. Deze maatregel is
inmiddels alweer gestopt, maar dat werkte niet.
 Verhoging van de BAS norm naar 52 studiepunten.
 Gemeenschappelijke propedeuse met Commercieel Management en Facility
Management.
 Langstudeerders in kaart gebracht., duur geldigheid van cijfers verkort tot , max vier
jaar (hoofdfase). Effecten: studenten stoppen of studeren eerder af.
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Conclusie
De bovengenoemde maatregels zijn genomen op eigen ervaring, niet echt op onderzoeken.
Er zijn veel maatregels tegelijkertijd genomen. Het effect per maatregel is lastig vast te
stellen en wissen per cohort. Wel is het al duidelijk dat de verhoogde BAS norm en de
meeloopdagen positief effect hebben.
Bovenstaande maatregels weergegeven in onderstaande tabel:
Aangrijpingspunt

Oorzaak probleem

Maatregel

Programma

Leren in 7 weken werkt
niet. Langer aanbieden
bepaalde vakken in
meerdere blokken
werkt uit ervaring wel.

Werken in blokken.

Programma

Kleinere groepen van
15 naar 12 studenten.
Aanwezigheidsplicht en
huiswerkplicht
gedurende de eerste
weken na de vakantie.
BAS norm verhoogd
naar 52 punten.

Programma

Programma

Programma

Toetsing
Studenten

Deels
gemeenschappelijke
propedeuse CM en FM
Onderzoek naar
geschikte toets vorm
Vooral problemen met
mbo’ers
Introductie programma
uitgebreid, tutorgroep
met studenten

Docenten

Invoering proef studeer
dagen en
profielwerkstukken
begeleiding.
SLB vooral gericht op
thuis voelen en
oriëntatie beroep
Info avond voor ouders
Langstudeerders in
kaart gebracht en duur
geldigheid cijfers
verkort naar maximaal
vier jaar.
In 2009 alle docenten
op coachcursus
geweest.

Eventuele
opmerkingen

Niet meer studenten
uitgevallen. Wel meer
studenten met meer
studiepunten.
Nog geen resultaten
bekend

mbo’ers blijken het
slechter te doen dan
andere studenten.
Blijkt een groot succes
te zijn, studenten
voelen zich thuis in de
groep.

Effect is nog onbekend.
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Toekomstplannen:
De opleidingen willen in de toekomst starten met gevalideerde intakeassessments van
onderzoeksbureau NOA. Deze intakeassessments bestaan uit een uitgebreide online intake,
met een individueel rapport als resultaat. Dat is de basis voor een individueel gesprek tussen
de aankomende student en een studieloopbaanbegeleider (SLB’er).
Met de centrale vraag: in hoeverre kan de aankomende student goed toegerust aan zijn
opleiding beginnen? (NOA, 2017).
Bovenstaande gegevens komen voort uit het aanpak rapport studiesucces (Cieremans,
2015).

114

VIII. Compensatieregeling vs. Conjunctieve regeling
In deze bijlage wordt de manier van toetsen volgens de compensatie– en conjunctieve
regeling uitgelegd.
Zuyd hanteert een examenregeling waarbij studenten verplicht zijn alle onderwijsonderdelen
met een voldoende af te sluiten, dit komt veel voor in het Nederlandse hoger onderwijs en
wordt ook toegepast door Zuyd Hogeschool. Een dergelijke regeling wordt een conjunctieve
regeling genoemd.
Naast conjunctieve regelingen bestaan ook compensatie regelingen. Bij een compensatie
regeling kunnen studenten de goede resultaten bij het ene onderdeel gebruiken als
compensatie bij een onvoldoende voor een andere onderdeel.
Deze regeling wordt met name toegepast in het voorgezet onderwijs.
In de literatuur over examenregelingen, wordt al voornaamste voordeel van de compensatie
genoemd, dat deze leidt tot een snellere studievoortgang, aldus professor Wijnveen, 2010.
Hiervoor zijn de volgende argumenten te benoemen:
Het eerste argument komt voort uit de psychometrische literatuur. Daarin wordt compensatie
vooral verdedigd als middel om foute examenbeslissingen te verminderen.
In elk tentamen zit, vanwege onduidelijke vraagstelling en/of fouten in de beoordeling, wel
een bepaalde onnauwkeurigheid. Daardoor kunnen studenten ten onrechte zakken.
Voor de groep studenten die onnodig moet herkansen treedt bij gevolg studievertraging op.
En naarmate het aantal tentamens toeneemt, zal de kans op deze (onnodige)
studievertraging groter worden. Compensatie kan een instrument zijn om het aantal van
dergelijke foute beslissingen te verminderen.
Een tweede voordeel dat wordt genoemd, is dat een compensatieregeling studenten
stimuleert om hard te studeren en niet uit te stellen. De regeling stimuleert namelijk om voor
een hoog cijfer te gaan, want extra inspanningen worden in het systeem beloond.
Het behalen van een hoog resultaat voor de eerste toets vergroot namelijk de kans van
slagen voor de tweede toets.
Bij de conjunctieve regeling daarentegen is een studiestrategie die leidt tot een 5,5 voor een
tentamen het meest effectief, want de kans van slagen is het hoogst als studenten de studieinspanning goed verdeelt over de verschillende onderdelen.
Een derde voordeel van compensatie in het algemeen (pragmatisch) is dat het zal leiden tot
minder deelname aan herkansingen. Dat betekent minder werk voor studenten en minder
werk voor docenten. Uit onderzoek blijkt dat het leereffect van herkansingen zelden hoog is;
studenten blijken de leerstof nauwelijks beter te beheersen bij een herkansing. Dus leidt een
herkansing voornamelijk tot tijdverlies van zowel docenten als studenten.
Conclusie:
Het grote voordeel van de compensatieregeling is dat de regeling leidt tot een snellere
doorstroming en daarmee bijdraagt aan studiesucces.
Praktijkervaringen:
De gedachte dat een compensatieregeling leidt tot betere studievoortgang wordt in empirisch
onderzoek bevestigd. Twee studies in het Nederlands hoger onderwijs laten dit zien, één bij
Economie in Rotterdam (Brink, 2009) en één grootschalig onderzoek bij meerdere
opleidingen in Nederland (Berg, 2005).
Bij de Erasmus School of Economics (Brink, 2009) werd in 2007 een nieuwe curriculum
ingevoerd, waarvan een gedeeltelijke compensatieregeling onderdeel was. Studenten
mochten in het eerste en tweede bachelor jaar binnen een cluster van verwante vakken van
in totaal 20 EC, één vijf compenseren, mits het gewogen gemiddelde in het cluster
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voldoende is. Daarnaast werd het aantal herkansingen ingeperkt, zo mochten studenten voor
maximaal drie van de tien vakken herkansen (per bachelor jaar).
Sinds de invoering van deze regeling is het aantal studenten dat in het eerste jaar hun
propedeuse halen gestegen van 28% naar 43%. Het aantal negatieve BSA’s bleef echter
gelijk.
Het aantal studenten dat dat daadwerkelijk gebruik maakte van de compensatie mogelijkheid
om een of twee onvoldoendes te compenseren bleek 40,4% te zijn. 57,1% maakte hier dus
geen gebruik van.
Bezwaren tegen de compensatie regeling
Het meest gehoorde bezwaar is dat een laag cijfer op een belangrijk vak gecompenseerd
kan worden door een hoog cijfer op een minder belangrijk vak. Op die manier kan een
student het examen halen zonder dat deze student een belangrijk vak wellicht voldoende
weet. De aanname bij een conjunctieve regeling is eigenlijk dat ieder vak even belangrijk en
onmisbaar is en dat alleen voor alle vakken voldoende het bewijs levert dat het eindniveau
bereikt is. Daarnaast wordt de vrees gehoor dat studenten vakken zullen verwaarlozen,
omdat studenten met goede cijfers voor andere vakken toch wel zullen slagen
(Han, 2009). Beide bezwaren zijn te ondervangen met gedeeltelijke compensatie (Draaijer,
2010).
Gedeeltelijke compensatie
Om de zojuist genoemde nadelen van compensatie te ondervangen, zou gedeeltelijke
compensatie kunnen worden overwogen.
Zelf bedachte mogelijkheden gebaseerd op de literatuur van gedeeltelijke compensatie zijn:
 Het bepalen van een ondergrens.
Bijvoorbeeld dat alleen vijven tegen over minimaal een 6,5 mogen worden
gecompenseerd. Op deze manier wordt een minimale kwaliteit van het diploma
gegarandeerd.
 Het beperken van het aantal onvoldoendes dat mag worden gecompenseerd.
Bijvoorbeeld één onvoldoende per periode is compenseerbeer.
Een ondergrens aanbrengen in het aantal onvoldoendes wordt gewenst geacht,
omdat het belangrijk is te voorkomen dat studenten met overwegend veel
onvoldoendes toch kunnen slagen (Cohen-Schotanus, 2012).
 Compensatie alleen toestaan bij vakken die in relatie staan tot elkaar.
Bijvoorbeeld een onvoldoende voor een economisch vak mag alleen gecompenseerd
worden door een voldoende op een andere economisch vak. Of compensatie alleen
toestaan op individuele schriftelijk verslagen van trainingen en/of SLB activiteiten.
Ook dit is een manier om te garanderen dat een bepaalde minimale kwaliteit van
onderwijs wordt gegarandeerd.
 Compensatie alleen toestaan in het eerste halfjaar.
Op deze manier krijgen studenten de tijd om te wennen aan het gewenste
studieniveau, gedrag en houding op het hbo. Bovendien wordt de overstap vanuit het
voortgezet onderwijs of mbo naar verwachting als minder zwaar ervaren door
eerstejaarsstudenten.

116

IX. Uitnodiging respondenten interviews
KWALITATIEF ONDERZOEK
‘’REDUCTIE VROEGTIJDIGE UITSTROOM EERSTEJAARSSTUDENTEN.’’
Faculteit Management en Recht & Commercieel en Financieel Management.
Opleidingen: People and Business Management (PBM) & Hogere Juridische Opleiding
(HJO) Commercieel Management (CM) &
Bedrijfseconomie (BE).

UITNODIGING DEELNAME INTERVIEW
Geachte heer/mevrouw,
Ik zal mij even kort voorstellen ik ben Cindy Janssen vierdejaarsstudent aan de opleiding People and
Business Management . Momenteel ben ik bezig met afstuderen en loop ik stage bij de dienst
Onderwijs en Onderzoek op Zuyd Hogeschool te Heerlen. Mijn afstudeeropdracht betreft een
kwalitatief onderzoek met als onderwerp ‘’vermindering vroegtijdige uitstroom
eerstejaarsstudenten’’ in het bijzonder bij de opleidingen People and Business Management, Hogere
Juridische Opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie van Zuyd Hogeschool te
Sittard.
De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt:
'' Welke maatregelen dient Zuyd Hogeschool en in het bijzonder de opleidingen PBM, HJO, CM en BE
toe te passen om het aantal eerstejaarsstudenten dat vroegtijdig uitstroomt nu en in de toekomst te
verminderen?''
Om deze vraag te beantwoorden wil ik u graag uitnodigen voor een interview. Het interview betreft
een half gestructureerd interview , dat wil zeggen dat ik van te voren een vragenlijst opstel, maar dat
er ook ruimte is voor eventuele vragen en/of onderwerpen die u graag wilt bespreken. Het interview
zal circa 60 tot 80 minuten duren en zal plaats vinden vanaf donderdag 6 april t/m vrijdag 14 april.
Om de bovenstaande centrale vraag te beantwoorden zal het interview betrekking hebben op de
volgende onderwerpen:
 Inhoud Open Dag, Meeloop dagen en overige informatie bijeenkomsten;
 Huidige activiteiten rondom binden & boeien eerstejaarsstudenten betrokken opleidingen;
 Resultaat en huidige status eerder genomen maatregelen om de vroegtijdige uitstroom
eerstejaarsstudenten te verminderen;
 Eventuele toekomstige maatregelen vermindering vroegtijdig uitstroom
eerstejaarsstudenten.
Ik wil het interview graag opnemen met een recorder om het later op papier op te schrijven. Mocht u
hier bezwaar tegen hebben dan hoor ik dat uiteraard graag. De gegevens van het interview worden
anoniem verwerkt om de privacy te garanderen. Ook zal ik u een samenvatting sturen van het
gesprek om te kijken of u het met de inhoud eens bent.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en mocht u nog vragen hebben dan hoor ik
dat uiteraard graag. U kunt mij mailen en/of bellen. (cindy.janssen@zuyd.nl / 0627490967)
Met vriendelijke groeten,
Cindy Janssen
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X. Interviewvragen dienst studentzaken en studentendecaan
De onderstaande interview vragen zijn bedoeld voor de dienst studentzaken en de
studentendecaan. De vragen worden onderverdeeld over verschillende onderwerpen. Dit is
gedaan om overzicht te creëren. De onderwerp zijn gebaseerd op gegevens uit de literatuur
studie en de centrale vraag. Om de validiteit en betrouwbaarheid te behouden komen de
vragen zoveel mogelijk overeen met de interviewvragen van de teamleiders generieke fase.
Uitstroom eerstejaarsstudenten
Vraag 1:
a) Wat is volgens u de hoofdreden van eerstejaarsstudenten om vroegtijdig uit te stromen?
b) Wat moet de student volgens u doen om zelf te voorkomen dat hij/zij uitstroomt?
c) Welke maatregelen dienen opleiding te nemen om vroegtijdige uitstroom van studenten te
voorkomen?
d) Welke maatregelen dient Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling te nemen om
vroegtijdige uitstroom van studenten te voorkomen?
Vraag 2:
a) Is de Nederlandse student ten opzichte van voorgaande jaren sterk veranderd?
- Zo ja in welk opzicht?
Taken, verantwoordelijkheden en ondersteuning
Vraag 3:
a) Welke ondersteuning biedt dienst studentzaken aan de eerstejaarsstudent als hij/zij
aangeeft te willen stoppen?
b) Welke ondersteuning biedt de studentendecaan aan de eerstejaarsstudent als hij/zij
aangeeft te willen stoppen?
Studiekeuzecheck
Vraag 4:
a) Welke invloed heeft de invoering van de studiekeuzecheck op de rendementscijfers van
eerstejaarsstudenten die vroegtijdig uitstromen?
b) Zuyd hanteert een beleid bij de studiekeuzecheck om studenten over het algemeen niet te
weigeren, is het wenselijk om dit wel te doen?
Faculteiten Zuyd Hogeschool
Vraag 5:
a) Zijn er faculteiten waar de uitstroom van studenten nihil is?
- Zo ja waar komt dat door denkt u?
b) Wat kunnen de andere faculteiten hiervan leren?
Heeft u zelf nog eventuele op of aanmerkingen waar rekening mee gehouden moet worden?
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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Interview vragen teamleiders betrokken opleidingen
De onderstaande interview vragen zijn bedoeld voor de teamleiders generieke fase leerjaar 1
& 2 van de betrokken opleidingen. De vragen worden onderverdeeld over verschillende
onderwerpen. Dit is gedaan om overzicht te creëren. De onderwerp zijn gebaseerd op
gegevens uit de literatuur studie en de centrale vraag. Om de validiteit en betrouwbaarheid
te behouden komen de vragen zoveel mogelijk overeen met de interviewvragen van de
studentendecaan en de dienst studentzaken. (zie bijlage X)
Werving en selectie studenten
De betrokken opleidingen zijn zeer brede opleidingen het is uiterst belangrijk dat de juiste
informatie wordt verteld op informatiedagen, zodat de student een goed beeld heeft van de
inhoud van de opleiding en het eventuele beroepsbeeld.
Vraag 1:
a) Hoe ziet de inhoud van de Open dag en het proef-studeren er uit? Welke informatie wordt
verteld, zodat de student een duidelijk beeld heeft van inhoud van de opleiding en het bij
behorende beroepsbeeld?
b) Welke extra activiteiten onderneemt de opleiding naast de Open dag, het proef- studeren
om nieuwe eerstejaarsstudenten te werven? Denk aan eventuele activiteiten, zoals een Meet
& Greet op middelbare scholen, Onderwijsbeurs en Profielwerkstuk maken.
In 2014 heeft het Ministerie van Onderwijs bepaalt dat de studiekeuzecheck ingevoerd moet
worden in het hoger onderwijs. Studenten die zich aanmelden vóór 1 mei krijgen de keuze
om wel of niet deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Na 1 mei is de studiekeuzecheck
verplicht.
Vraag 2:
a) Welke resultaten zijn reeds zichtbaar door de invoering van de studiekeuzecheck op het
aantal eerstejaarsstudenten dat de opleiding vroegtijdig verlaat?
(denk aan positieve ervaringen door invoering van de studiekeuzecheck, zijn studenten beter
voorbereid op de opleiding?)
b) Zuyd hanteert een beleid bij de studiekeuzecheck om studenten over het algemeen niet te
weigeren, is het wenselijk om dit wel te doen?
Vraag 3:
a) Welke activiteiten worden ondernomen om de eerstejaarsstudenten zo snel mogelijk te
laten wennen aan de nieuw school, opleiding en andere studenten?
b) Worden de studenten hierbij ondersteunt door ouderejaarsstudenten? Waarom wel of
niet?
Inrichting curriculum opleiding (academische integratie Tinto)
Het curriculum van een opleiding is zeer breed. In dit interview gaat het alleen om de
onderwerpen die direct betrekking hebben op de uitstroom van eerstejaarsstudenten.
Vraag 4:
a) De wettelijke contacttijd bedraagt 504 uur per studiejaar, wat doet de opleiding om
studenten te motiveren en te stimuleren te komen naar de onderwijsactiviteiten?
b) Is er sprake van aanwezigheidsverplichting bij de diverse onderwijsactiviteiten?
- Indien ja, welke invloed heeft dit op de resultaten van studenten?
Vraag 5:
a) Zijn er duidelijke struikel vakken zichtbaar in het eerst jaar van de opleiding?
b) Welke ondersteuning biedt de opleiding om studenten te helpen bij deze struikel vakken?
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Vraag 6:
a) Op welke manier wordt er in het eerste jaar aandacht besteed aan het op doen van
praktijkervaring? Denk aan gastcolleges, bedrijfsbezoeken, SLB-opdrachten, stage etc.
Sociale integratie (Tinto)
Vraag 7:
a) Maakt de opleiding regelmatig educatieve uitstapjes denk aan bedrijfsbezoeken/
studiereisjes etc.? Waarom wel of niet?
b) Op welke manier worden studenten gestimuleerd studie- en praktijkervaring onderling uit
te wisselen?
Toetsing
Vraag 8:
a) Op welke manier worden studenten voorbereid op hun tentamen?
Denk proeftentamens, vraag college, eventuele representatieve adhoc opdrachten.
b) Kent de opleiding een duidelijk piekmoment waarop alles ingeleverd dient te worden?
(project, presentatie, tentamens, verdediging etc.)
- Zo nee, hoe zorgen jullie voor voldoende spreiding? Welke invloed heeft dit op de
studenten en de resultaten?
- Zo ja, wordt er geprobeerd meer spreiding toe te voegen in het curriculum?
In het hoger onderwijs wordt in veel gevallen de conjunctieve regeling toegepast bij toetsen.
Dat wil zeggen dat alle studieonderdelen met een voldoende moeten worden afgerond. In
het voortgezet onderwijs is meestal sprake van de compensatieregeling. Waarbij studenten
de mogelijkheid hebben punten met elkaar te compenseren.
Vraag 9:
a) Hanteert de opleiding de conjunctieve manier van toetsen?
b) Hoe zou u tegen over de invoering van een compensatie regeling staan?
Uitstroom van studenten en het voorkomen daarvan
Vraag 10:
a) Wat is volgens u de hoofdreden van eerstejaarsstudenten om vroegtijdig uit te stromen?
b) Wat onderneemt de opleiding om eerstejaarsstudenten die ingestroomd zijn vast te
houden?
Vraag 11:
a) Welke maatregelen uit het studiesucces onderzoek waarbij Patrick Debats coördinator
was in 2015 zijn reeds doorgevoerd?
b) Welke verwachtingen heeft de opleiding op de reeds genomen maatregelen en waarom
dragen deze maatregelen bij aan studiesucces?
Vraag 12:
a) Welke ondersteuning hebben opleidingen nodig nu en in de toekomst van Zuyd
Hogeschool als onderwijsinstelling om het aantal uitstromende studenten te reduceren?
Heeft u zelf nog eventuele op of aanmerkingen waar rekening mee gehouden moet worden?
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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XI. Uitwerkingen interview respondenten kwalitatief onderzoek.
Uitwerking interview één
Samenvattend verslag interview teamleider opleiding People and Business Management,
donderdag 6 april 2017
Werving en Selectie eerstejaarsstudenten
Hoe ziet de inhoud van de Open dag, en het proef-studeren er uit? Welke informatie
wordt verteld, zodat de student een duidelijk beeld heeft van inhoud van de opleiding
en het bij behorende beroepsbeeld?
De respondent gaf aan dat het lastig is om een zeer duidelijk beeld neer te zetten op
informatiebijeenkomsten van het beroepsbeeld dat past bij de opleiding PBM.
PBM is hiervoor een te brede opleiding om daar specifiek uitspraak over te doen.
In het nieuwe curriculum is de majorfase verkort die was voorheen twee jaar en is nu 1,5
jaar. De studenten moeten dus eerder een keuze maken voor de minoren.
In week 10 van periode 2 gaan studenten een hele week lang het werkveld in om studenten
een duidelijk beeld te geven van het beroepsbeeld en om de keuze voor de minoren in
leerjaar 2 te vereenvoudigen. Studenten geven aan deze week als zeer positie en leerzaam
te ervaren.
Wat de voorlichting betreft bij de Opendagen wordt naast de docenten en zittende studenten
alumni betrokken. Alumni zijn afgestudeerde PBM studenten, zowel van het uitstroomprofiel
HRM als het bedrijfskundige werkveld. Deze studenten vertellen hun verhaal wat voor werk
ze op dit moment doen ter beeldvorming voor de potentiele aankomende studenten. Ook
geven ze antwoord op vragen waar deze studenten tijdens hun studie tegen aan zijn gelopen
en geven ze tips en adviezen.
Welke extra activiteiten onderneemt de opleiding naast de Open dag en het proefstuderen om nieuwe eerstejaarsstudenten te werven? Denk aan eventuele activiteiten,
zoals een Meet & Greet op middelbare scholen, Onderwijsbeurs en Profielwerkstuk
maken.
De oude meeloopdagen wordt nu proef studeren genoemd. Ook geeft de opleiding de
mogelijkheid om leerlingen hun economie profielwerkstuk te laten maken bij Zuyd
Hogeschool. Echter wordt hier nog niet zoveel gebruik van gemaakt. De respondent weet
niet exact waar dit aan ligt, maar hoogstwaarschijnlijk komt dat, omdat PBM zich richt op het
bedrijfseconomische en juridisch gebied. Een middelbare scholier heeft deze vakken nog
niet specifiek gehad in hun opleiding en kan hier dus ook geen profielwerkstuk over maken.
De medewerkers van de groep PR binnen de opleiding PBM organiseren alles rondom open
dagen, meeloopdagen, bedrijfsbezoeken, en ook bijeenkomsten op middelbare scholen om
3 en 4 havo leerlingen kennis te laten maken met de opleiding PBM.
Een nieuwe activiteit die PBM onderneemt is voorlichting geven op middelbare scholen in de
regio. Leerlingen uit verschillende jaarlagen krijgen de mogelijkheid een dag of dagdeel
kennis te maken met zowel het economische domein als de opleiding PBM daarbinnen.
Aan de hand van vragen over bijv. hun bijbaantje wordt geprobeerd leerlingen inzicht te laten
krijgen van het economische vakgebied, maar ook van het vakgebied HRM en Recht.
Bij deze informatie bijeenkomsten in het voortgezet onderwijs worden zittende PBM
studenten betrokken. Bovendien geven studenten die de minor HRD volgen workshops aan
havo leerlingen met als onderwerp solliciteren. Op deze manier krijgen middelbare
scholieren ook een indruk van de opleiding PBM.
Er zal nog moeten blijken of deze methodes effectief zijn, door te kijken in MIS of de
instroom vanuit de middelbare scholen die bezocht zijn groter is geworden.
Welke resultaten zijn reeds zichtbaar door de invoering van de studiekeuzecheck op
het aantal eerstejaarsstudenten dat de opleiding vroegtijdig verlaat?
De invoering van de studiekeuzecheck levert niet op wat de opleiding er in eerste instantie
van verwacht had, omdat Zuyd Hogeschool een beleid hanteert waarbij de studenten een
121

positief of twijfel advies krijgen bij de studiekeuzecheck. Wel is gebleken dat aankomende
studenten zich beter oriënteren op een eventuele opleidingskeuze bij Zuyd Hogeschool.
Wat de uitstroom cijfers betreft voor dit studiejaar is het nog niet duidelijk of de huidige
rendement cijfers een directe relatie hebben met de invoering van de studiekeuzecheck of de
inrichting van het nieuwe curriculum dat gestart is in het studiejaar 2016-2017.
Zuyd hanteert een beleid bij de studiekeuzecheck om studenten over het algemeen
niet te weigeren, is het wenselijk om dit wel te doen?
In het verleden is er een professioneel bureau geweest ‘Casebuilders’ dat aan de hand van
84 vragen over competenties meende aan te tonen, dat ze konden selecteren op basis van
de antwoorden of een student geschikt is voor de opleiding PBM, Commercieel Management
en Financieel Management. Helaas heeft dit experiment niet de gewenste resultaten
opgeleverd. De opleiding is dus opzoek naar manieren om een voorspelling doen over het
studiesucces van de aankomende student. Duidelijk is dat selecteren aan de hand van
testen niet effectief is. Ook is het zeer lastig om een selectiekeuze af te laten hangen van de
studiekeuzecheck. Daarvoor is de studiekeuzecheck niet het juiste instrument. De opleiding
vindt het met name belangrijk om aan de voorkant goede voorlichting te geven. De opleiding
houdt zich hier dus erg mee bezig.
Welke activiteiten worden ondernomen om de eerstejaarsstudenten zo snel mogelijk
te laten wennen aan de nieuw school, opleiding en andere studenten?
Dit wordt met name gedaan door de introductiedagen bij start van de opleiding in
augustus/september. De introductiedagen zijn ten opzichte van voorgaande jaren erg
veranderd. Dit naar aanleiding van de gegeven feedback door eerstejaarsstudenten. De
introductieweek is meer extern gericht en meer gericht op samenwerken in de vorm van
sport en spel activiteiten en wordt afgesloten met een BBQ. Ook worden de SLB’ers bij de
introductie betrokken, zodat de SLB’ers ook een duidelijk beeld hebben welke studenten ze
het eerste jaar gaan ondersteunen en begeleiden. De eerste introductiedag moet weinig
inhoudelijk zijn en niet te theoretisch, zegt de respondent. Studenten moeten elkaar leren
kennen. De tweede introductiedag is wel gericht op het leren kennen van de opleiding PBM,
Osiris, Blackboard etc. Bovendien zijn niet alle inhoudelijke informatiebijeenkomsten gestopt
in de eerste week van het studiejaar, maar wordt dit meer verspreid over de gehele eerste
periode. Bovendien is gekeken wanneer welke informatie activiteit het beste aansluit bij de
op dat moment gegeven onderwijsactiviteiten. De respondent noemt dit ‘’just in time’’.
Worden de studenten hierbij ondersteunt door ouderejaarsstudenten? Waarom wel of
niet?
Bij de Open dagen en Meeloopdagen zijn er wel ouderejaarsstudenten bij, maar voor de rest
vindt niet veel contact plaats tussen eerstejaarsstudenten en de ouderejaarsstudenten.
In de toekomst wil de opleiding dit wel gaan doen, maar hoe dit vorm gegeven wordt is nog
niet bekend. Met name loopt de opleiding er tegen aan op welke manier
ouderejaarsstudenten gestimuleerd kunnen worden om mee te werken aan de
ondersteuning van eerstejaarsstudenten. Moet dit in de vorm van extra studiepunten of
krijgen de studenten er voor betaalt? De opleidingscommissie houdt zich hier op dit moment
o.a. mee bezig, maar dan meer gericht op het maken van een online platform op
bijvoorbeeld facebook waarin studenten om bijles kunnen vragen aan derde of
vierdejaarsstudenten. Op dit moment gebeurd dit ook al, maar erg weinig.
Inrichting curriculum
De wettelijke contacttijd bedraagt 504 uur per studiejaar, wat doet de opleiding om
studenten te motiveren en te stimuleren te komen naar de onderwijsactiviteiten?
Bij projecten, trainingen en werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting van 80%.
Het is namelijk erg belangrijk dat studenten aanwezig zijn bij deze activiteiten om andere
studenten in staat te stellen om te leren. Studenten moeten een vervangende opdracht
maken als ze vaak afwezig zijn en kunnen bij het project uit de groep gezet worden door de
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medestudenten/ projectleden. Bij de hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting,
omdat registratie hierbij niet mogelijk is. Verder motiveert PBM studenten doormiddel van
extra opdrachten waar bonus punten mee te verdienen zijn voor het tentamen en door
plusjes en minnetjes te geven bij de houding en inzet tijdens werkcolleges. Ook wordt
geprobeerd meer onderwijsactiviteiten te geven op een dag in plaats van twee á drie uurtjes
per dag les. Wel is de opleiding zoekende naar dingen die studenten nu echt stimuleren te
komen naar een hoorcollege. Ligt dit aan de manier van les geven door de docent of de
moeilijkheidsgraad van het vak of het tijdstip waarop het hoorcolleges gegeven worden?
Niet alleen de student heeft hierin een belangrijke rol ook de docent, want deze moet zich
niet zo zeer afvragen waarom komen studenten niet? Maar meer wat kan ik doen om
studenten wel te laten komen naar mijn lessen? De opleiding probeert antwoord op de
vragen te krijgen door regelmatig evaluaties uit te voeren onder studenten (twee keer per
periode aan de hand van een online vragenlijst). Dit is ook de kracht van PBM. Feedback
geven en vragen is heel belangrijk!
Op welke manier wordt er in het eerste jaar aandacht besteed aan het op doen van
praktijkervaring?
Er vinden regelmatig gastcolleges plaats waarbij mensen uit het werkveld iets komen
vertellen over hun beroep en hun dagelijkse werkzaamheden. Bovendien om studenten beter
te ondersteunen in het maken van hun keuze voor bepaalde minoren vind er zoals eerder al
gezegd in week 10 van periode 2 een week lang bedrijfsbezoeken plaats. Deze
bedrijfsbezoeken zijn verplicht om aan deel te nemen en de bedrijven worden door de
opleiding uitgekozen en gecontacteerd. Bovendien heeft de opleiding regelmatig
evenementen waar studenten aan dienen deel te nemen in het kader van SLB-opdrachten,
zoals Kennis in Bedrijf en verplichte SLB opdrachten om mensen uit het PBM werkveld te
interviewen. Ook worden veel projecten geschreven voor bedrijven uit het PBM werkveld en
moeten studenten zelf bedrijven zoeken. De opleiding geeft wel aan dat de feedback van de
externe opdrachtgevers te weinig terug gekoppeld wordt naar de studenten en dat studenten
aangeven hier wel behoefte aan te hebben.
Een andere activiteit dat op dit moment in ontwikkeling is, is het organiseren van een
internationale studiereis. Dit op initiatief van twee PBM studenten.
Toetsing
Op welke manier worden studenten voorbereid op hun tentamen?
Studenten worden voorbereid op het tentamen doormiddel van representatieve
proeftentamens en opdrachten en vraagcolleges. Wat de inzage van de tentamens betreft
wilt PBM dit volgend jaar anders gaan inrichten en dan meer op de manier dat docenten
aangeven welke antwoorden studenten hadden moeten geven bij een bepaalde vraag en
waarom. De opleiding is zoekende op welke manier dit het beste aangepakt kan worden.
Moet dit in een hoorcollege sessie plaats vinden of via een online seminar/ ted talk of
ingesproken PP etc. en op welke moment? Het lijkt de respondent het beste om dit te doen
zo kort mogelijk na het toets moment in te plannen.
Hanteert de opleiding de conjunctieve manier van toetsen?
Ja alle onderdelen moeten met minimaal een 5,5 behaald worden.
Een paar jaar terug heeft de opleiding wel gewerkt met een compensatie regeling, maar uit
onderzoek van Paul Reijns (medewerker bij Zuyd) is gebleken dat de compensatieregeling
niet leidt tot een hoger studiesucces.

Hoe zou u tegen over de invoering van een compensatie regeling staan?
De respondent gaf aan hier zeker iets voor te voelen en het zou ook opnieuw ingevoerd
kunnen worden om vakken die veel op elkaar lijken in het eerste jaar met elkaar te kunnen
compenseren, zoals bijvoorbeeld publiekrecht en privaatrecht. De respondent geeft aan de
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opleiding nu werkt met een soort ‘onder water’ compensatieregeling door het invoeren van
het plus en min systeem waarmee studenten extra bonuspunten kunnen behalen die bij
positief resultaat meetellen als extra punten op het tentamen. Studenten geven aan deze
manier van extrinsieke beloning te waarderen.
Uitstroom van studenten en het voorkomen daarvan
Wat is volgens u de hoofdreden van eerstejaarsstudenten om vroegtijdig uit te
stromen?
Uit exitgesprekken met decanen blijkt dat studenten meestal aangeven als reden om uit te
stromen vanwege persoonlijke omstandigheden. Voor Zuyd Hogeschool is het heel lastig om
hier iets aan te doen. Een andere veel gehoorde reden is dat studenten de zwaarte van de
economische vakken onderschatten. De opleiding is op dit moment met een pilot bezig om
meer duidelijkheid krijgen over de reden waarom studenten besluiten vroegtijdig te stoppen
met de opleiding. De pilot houdt in dat de secretaresse van de generieke fase studenten na
het exitgesprek bij de decaan opbelt om nogmaals eens te vragen waarom de studenten
besloten heeft de opleiding te verlaten en wat had de opleiding anders moeten doen om de
student vast te houden? De resultaten worden bijgehouden in een Excel bestand, maar
levert tot op heden niet echt relevante informatie op. De respondent gaf aan te willen
onderzoeken of de gegevens van de student in een kwalitatief onderzoek meer diepgaande
informatie oplevert dan het invullen van de (anonieme) vragenlijst bij het exitgesprek. Door
de invoering van de pilot hoopt PBM hier meer duidelijkheid in te krijgen.
Wat onderneemt de opleiding om eerstejaarsstudenten die ingestroomd zijn vast te
houden?
PBM vindt het heel erg belangrijk om studenten te betrekken in het onderwijs. Studenten
worden regelmatig (minimaal 2 keer per periode) om feedback gevraagd en worden ook
zoveel mogelijk betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten. Bovendien worden studenten
gestimuleerd om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen (bedrijfsbezoeken, stages,
gastdocenten etc.) en wordt er in ingespeeld op de relatie tussen studenten onderling met
name in de introductieweek aan de hand van diverse sport en spelactiviteiten en in de
toekomst waarschijnlijk door het organiseren van internationale studiereisjes.
Ook is de opleidingscommissie aan het denken op welke manier de ouderejaarsstudenten
het beste betrokken kunnen worden bij de ondersteuning van de eerstejaarsstudenten.
Welke maatregelen uit het studiesucces onderzoek waarbij Patrick Debats coördinator
was in 2015 zijn reeds doorgevoerd?
De respondent geeft aan dat het studiesucces rapport van 2015 wel kan herinneren, maar
dat de respondent geen inzage heeft gehad in het rapport zelf. De genoemde problematiek
en de daaruit vloeiende maatregelen waren wel bekend.
De interviewer heeft gevraagd wat de status is van de genomen maatregelen en de
respondent heeft per onderdeel het volgende aangegeven.
Programma:
In samenwerking met bureauonderwijs zijn er lijsten opgesteld welke vakken
eerstejaarsstudenten ervaren als struikelvakken, door te achterhalen hoeveel studenten
bepaalde vakken nog niet gehaald hebben. Uit deze analyse is gebleken dat de klassieke
vakken Algemene Economie (AE), Bedrijfseconomie (BE) en Methoden en Technieken van
Onderzoek (MTO) vakken zijn vakken die door veel studenten als zeer pittig worden ervaren.
Met name zijn dit vakken die een belemmering kunnen zijn voor het halen van de
propedeuse in het eerste leerjaar. De opleiding heeft huiswerkklassen ingevoerd en
representatieve oefentoetsen voor de laatste mogelijke kans. Hieruit blijkt dat studenten zelf
ook nog bijlessen gaan zoeken om het vak te halen. Uit de analyses is gebleken dat door
invoering van de huiswerkklassen, de representatieve oefentoetsen en doordat studenten
zelf nog extra bijles zoeken veel meer studenten de vakken AE, BE en MTO halen.
In percentages uitgedrukt is dit ongeveer 80% haalt het tentamen en in eerste instantie was
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dit maar 50% en soms zelfs maar 40%. Echter bleef Algemene Economie een lastig vak en
bleken er te veel toepassings- en inzicht vragen in het tentamen te staan, die voor
eerstejaarsstudenten te hoog gegrepen waren. In het nieuwe curriculum is het vak AE
daarom naar leerjaar 2 verschoven.
Nieuw curriculum
Bovendien is de opleiding in het studiejaar 2016-2017 gestart met een nieuw curriculum.
In eerste instantie moesten studenten 60 credits hebben om zich in te schrijven in het
tweede leerjaar. Nu is dit aantal verminderd en moeten studenten op de meting aan het
einde van het propedeuse jaar minimaal 50 credits hebben.
Een andere verandering die doorgevoerd is dat ieder vak één keer in de week hoor- en
werkcolleges heeft. Voorheen hadden studenten om de week hoor of werkcollege.
De lessen zijn dus een stuk intensiever geworden o.a. om studenten te stimuleren en te
motiveren actief met de lesstof bezig te zijn. Ook geven sommige docenten adhoc
opdrachten tijdens hoorcolleges waarmee studenten extra punten kunnen verdienen op het
tentamen. Studenten kunnen zelf bepalen of deze opdrachten maken. Naast deze
opdrachten zijn docenten in werkcolleges gaan werken met plus en min evaluaties. Waarbij
studenten een plusje kunnen krijgen als ze goed mee werken en mee denken. Hiermee
kunnen studenten extra punten verdienen. Het nadeel hiervan is de objectiviteit, het is niet
de bedoeling dat studenten die erg aanwezig zijn ook meer plusjes krijgen dan studenten die
minder spraakzaam zijn. De opleiding is nog zoekende naar een geschikte manier van
objectief beoordelen in het kader van didactiek o.a. in samenwerking met de toets
commissie.
Welke verwachtingen heeft de opleiding op de reeds genomen maatregelen en
waarom dragen deze maatregelen bij aan studiesucces?
- Studiesucces verbeteren.
- Kwaliteit van het onderwijs verbeteren
- Onterechte vroegtijdige uitstroom voorkomen door een combinatie van maatregelen te
hanteren.
Welke ondersteuning hebben opleidingen nodig nu en in de toekomst van Zuyd
Hogeschool als onderwijsinstelling om het aantal uitstromende studenten te
reduceren?
De respondent wil graag een interne analyse hebben van het onderwijssysteem in het eerste
jaar. Inclusief docenten en het onderwijs programma. De interne analyse dient uitgevoerd te
worden door een bedrijfsadviseur die veel kennis heeft van het onderwerp studierendement.
Een adviseur die komt kijken en advies geeft over mogelijkheden om studiesucces te
verhogen. Deze adviseur moet het liefst van Zuyd Hogeschool zijn.
Heeft u nog op- of aanmerkingen?
De respondent gaf aan dat in dit interview de vraag mist op welke manier er beste getoetst
kan worden in het eerste jaar. Moeten de vragen in het tentamen met name inzichtelijke
vragen zijn en/of kennisvragen of toepassingsvragen.
Op dit moment worden de eerstejaarsstudenten met name getoetst op inzicht- en
toepassingsvragen en de respondent is benieuwd hoe andere opleidingen dit doen.
Om namelijk een beter beeld te krijgen van de capaciteiten van een eerstejaarsstudent.
Conclusie
PBM is een opleiding die feedback van en naar studenten erg belangrijk vindt. Hier wordt
dan ook veel aandacht aan besteed. Uit het interview is gebleken dat de opleiding de
maatregelen die genomen zijn uit het onderzoek ‘studiesucces’ van dienst O&O in 2015
grotendeels heeft doorgevoerd in het nieuwe curriculum, dat van start is gegaan in het
studiejaar 2016/2017.
In het nieuwe curriculum zijn veranderingen doorgevoerd met als verwachting dat de kwaliteit
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van het onderwijs omhoog gaat en dat het onterecht vroegtijdig uitstromen gereduceerd
wordt, maar ook om te zorgen dat meer studenten instromen. Wat de academische integratie
uit het model van Tinto betreft heeft de opleiding aangegeven nog zoekende te zijn op een
aantal gebieden, zoals het motiveren en stimuleren van studenten aan de hand van het
plusjes en minnetjes systeem. Hoe kan dit zo objectief mogelijk doorgevoerd worden in de
toekomst? En hoe kunnen ouderejaarsstudenten gestimuleerd worden om
eerstejaarsstudenten te ondersteunen. Bovendien heeft in het nieuwe curriculum ieder vak
nu wekelijks een hoor- en werkcollege om studenten te stimuleren te komen naar de
colleges. De colleges zijn hierdoor een stuk intensiever geworden.
Bovendien wordt geprobeerd om de roosters beter op te vullen met meerdere
onderwijsactiviteiten per dag. Studenten gaven namelijk aan dat ze het vervelend vinden om
voor twee á drie uurtjes naar school te komen.
Een veel gehoorde reden voor de vroegtijdige uitstroom is dat veel studenten de
economische vakken onderschatten. Voor deze struikelvakken heeft de opleiding
huiswerkklassen ingevoerd en wordt er bij de diverse informatiebijeenkomsten expliciet stil
gestaan bij deze vakken. Wat de sociale integratie uit het model van Tinto betreft, werkt de
opleiding aan het verbeteren van de relatie tussen studenten onderling. Zo wil de opleiding in
de toekomst internationale studiereisjes gaan organiseren en willen ze ouderejaarsstudenten
meer betrekken bij de ondersteuning van de eerstejaarsstudenten. Bovendien organiseert de
opleiding op dit moment bedrijfsbezoeken met eerstejaarsstudenten om studenten een
duidelijker beeld te geven van het eventuele PBM werkveld.
De opleiding heeft dus al vele maatregelen genomen om de vroegtijdige uitstroom te
beperken. Het aantal studenten dat vroegtijdig uitstroomt is afgenomen.
Vanuit Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling heeft de respondent te kennen gegeven dat
het fijn zou zijn als een (interne) bedrijfsadviseur het eerste jaar van de opleiding komt
analyseren op het gebied van verhogen studiesucces. Wat doet de opleiding goed en wat
kan eventueel beter?

Handtekening respondent voor akkoord
* Jack Zweipfenning
-----------------------------------------------------------* (via e-mail op 11-05 heeft de respondent laten weten dat hij akkoord is gegaan met de
inhoud van het interviewverslag en dat zijn naam genoemd mag worden.)
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Uitwerking interview twee
Samenvattend verslag interview teamleider opleiding bedrijfseconomie, donderdag 6 april
2017
Hoe ziet de inhoud van de Open dag, en het proef-studeren er uit? Welke informatie
wordt verteld, zodat de student een duidelijk beeld heeft van inhoud van de opleiding
en het bij behorende beroepsbeeld?
De opleiding geeft veel informatie aan de voorkant en probeert op deze manier de student
een zo goed mogelijk beeld te geven van de inhoud van de opleiding en het uiteindelijke
beroepsbeeld. Doordat de opleiding in het eerste jaar samen zit met commercieel
management accountancy wordt tijdens de open dag en meeloop dag aan de hand van een
presentatie en voorbeelden uitgelegd wat het verschil is tussen deze opleidingen. Uit
evaluaties met studenten is gebleken dat studenten op een open dag meer behoefte hebben
aan informatie over de inhoud van de opleiding, dan informatie over het beroepsbeeld.
Zodoende wordt er dus meer inhoudelijke informatie gegeven op de diverse informatie
bijeenkomsten.
Welke extra activiteiten onderneemt de opleiding naast de Open dag, Meeloop dag en
het proef-studeren om nieuwe eerstejaarsstudenten te werven?
De opleiding hanteert matchingsgesprekken waarin de opleiding een zo eerlijk mogelijk
advies geeft. Uit de gesprekken blijkt dat met name mbo’ers met een totaal andere
achtergrond het naar alle waarschijnlijkheid lastig zullen krijgen op de opleiding BE. Deze
studenten krijgen dan ook eerlijk het advies om eens te kijken naar een beter aansluitende
opleiding. Voor met name mbo studenten worden naast het reguliere programma extra
lessen rekenen/,wiskunde en Engels gegeven, omdat deze studenten vaak moeite hebben
met dit soort vakken. Verder worden er mbo-hbo doorstroom dagen georganiseerd door de
opleiding. Tijdens deze doorstroom dagen komen de studenten 3 vrijdagen naar Zuyd en
krijgen informatie over het beroepsbeeld, beroepsproduct, trainingen en lessen. Ook wordt er
een nulmeting gedaan hoe de huidige vaardigheden zijn van studenten voor de vakken
Engels en, rekenen/,wiskunde. +/- 30 aankomende studenten maken gebruik van deze
activiteit en ervaart de activiteit als zeer succesvol.
Tot slot is de opleiding altijd aanwezig op onderwijsbeurzen en organiseert de opleiding in
samenwerking met Commercieel management en PBM Meet & Greet activiteiten bij diverse
middelbare scholen waarbij zittende studenten ook betrokken worden.
Welke resultaten zijn reeds zichtbaar door de invoering van de studiekeuzecheck op
het aantal eerstejaarsstudenten dat de opleiding vroegtijdig verlaat?
De respondent heeft niet het idee dat studenten door de invoering van de studiekeuzecheck
beter zijn voorbereid op de opleiding, omdat de opleiding voor de invoering ook al werkte met
diverse testjes en gesprekken. Vorig jaar heeft de opleiding een pilot gedaan voor mbo
studenten in samenwerking met het onderzoeksbureau NOA in Amsterdam.
De NOA heeft vragenlijsten ontwikkeld waarbij ze beweerde dat de uitkomsten van de
vragenlijst een goed beeld geeft waarin een student goed in is en minder goed in is. Dit kan
studenten helpen bij het maken van een keuze voor een specifieke opleiding. Echter heeft de
pilot niet de gewenste resultaten opgeleverd en is besloten hier niet mee door te gaan.
Zuyd hanteert een beleid bij de studiekeuzecheck om studenten over het algemeen
niet te weigeren, is het wenselijk om dit wel te doen?
De respondent geeft aan dat eerlijkheid zeer belangrijk is. Als studenten in hun
vooropleiding geen economische achtergrond hebben is het wenselijk om met uitzondering
de student op een duidelijke en nette manier op grond van studierichting te weigeren tot de
opleiding bedrijfseconomie.
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Welke activiteiten worden ondernomen om de eerstejaarsstudenten zo snel mogelijk
te laten wennen aan de nieuw school, opleiding en andere studenten?
Eerstejaarsstudenten krijgen intensieve begeleiding van de studieloopbaanbegeleider, met
name omdat de opleiding in het eerste half jaar samen zit met commercieel management en
accountancy. Om studenten te helpen bij het maken van een goede keuze voor een van
deze drie opleidingen krijgen studenten intensieve ondersteuning van de
studieloopbaanbegeleider. Ongeveer 5% van de 200 eerstejaarsstudenten maakt een switch
naar commercieel management of accountancy. Over het algemeen halen de meester
switchers de opleiding niet, omdat de respondent van mening is dat studenten om de
verkeerde reden switchen. Vaak door tegenvallende resultaten voor een bepaalde toets. Het
is de taak van de studieloopbaanbegeleider om hier meer aandacht aan te besteden.
Ieder nieuw studiejaar start met twee introductiedagen die georganiseerd worden in
samenwerking met het trainingsbedrijf Focus die teambuildingsactiviteiten organiseert om
studenten op een interactieve en leuke manier zo snel mogelijk kennis met elkaar te laten
maken. De studieloopbaanbegeleider is ook betrokken bij de introductieweek en doet mee
met de verschillende activiteiten. Bovendien zet de opleiding speurtochten uit en zijn er
interne activiteiten binnen Zuyd Hogeschool met o.a. een quiz met vragen. Om de vragen te
beantwoorden moeten studenten opzoek gaan naar informatie in en rondom het school
gebouw. Op een leuke en interactieve manier leren studenten zo het schoolgebouw kennen.
In de toekomst wil de opleiding graag een kamp organiseren als introductieactiviteit in
samenwerking met de gemeente Sittard. Studenten gaven namelijk aan in evaluaties hier
behoefte aan te hebben.
Worden de studenten hierbij ondersteunt door ouderejaarsstudenten? Waarom wel of
niet?
Op dit moment worden oudejaarsstudenten niet betrokken bij onderwijsactiviteiten van de
jongerejaars studenten. In de toekomst is dit wel wenselijk. De opleidingscommissie is op dit
moment een buddysysteem aan het ontwikkelen waarbij ouderejaarsstudenten gekoppeld
worden aan eerstejaarsstudenten. De ouderejaarsstudenten worden hiervoor betaalt.
Inrichting curriculum opleiding
De wettelijke contacttijd bedraagt 504 uur per studiejaar, wat doet de opleiding om
studenten te motiveren en te stimuleren te komen naar de onderwijsactiviteiten?
Goed en uitdagend onderwijs is het doel. Uit reeds gedane onderzoeken kan de opleiding
concluderen dat studenten actiever moeten worden. Studenten moeten langer in de
studeerstand staan. In het derde kwartaal van het studiejaar 2017/2018 gaat er een nieuw
curriculum van start waar in onder meer wordt gewerkt in kleine groepjes met docenten
samen. Studenten en docenten moeten het gevoel hebben gelijkwaardig te zijn. Met als doel
door samen te werken moeten studenten zich sneller en beter te ontwikkelen op de
mogelijkheden op de arbeidsmarkt en hun eigen persoonlijke ontwikkelingen. Bovendien
kent de opleiding bijna geen hoorcolleges, omdat gebleken is dat deze weinig toegevoegde
waarde hebben. Er wordt meer gewerkt in groepjes waarbij een beroepsproduct centraal
staat en daarnaast met individuele trainingen.
Is er sprake van aanwezigheidsverplichting bij de diverse onderwijsactiviteiten?
In het eerste helft van het jaar is er sprake van een aanwezigheidsverplichting en in het
tweede helft van het jaar niet meer. In het nieuwe curriculum komt de opleiding hier op terug
en wordt de aanwezigheidsverplichting weer ingevoerd voor alle onderwijsactiviteiten
vanwege een continuo assessment.
Zijn er duidelijke struikel vakken zichtbaar in het eerst jaar van de opleiding?
Dit is met name duidelijk voor studenten die afkomstig zijn van het mbo, deze studenten
hebben moeite met de vakken rekenen/,wiskunde en Engels.
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Voor havisten is dat bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. Dyslexie studenten hebben
moeite met de talen, zoals Engels en Nederlands.
Welke ondersteuning biedt de opleiding om studenten te helpen bij deze struikel
vakken?
Voor mbo’ers zijn er extra lessen rekenen/, wiskunde en Engels lessen buiten het reguliere
programma.
Op welke manier wordt er in het eerste jaar aandacht besteed aan het op doen van
praktijkervaring?
In het eerste jaar lopen studenten geen stage. Studenten doen praktijkervaring op door
gastdocenten van specifieke bedrijven, zoals bijvoorbeeld de Rabobank uit te nodigen om
iets te komen vertellen over zijn of haar werkzaamheden. Bovendien zijn studenten verplicht
interviews te houden bij zelf gekozen bedrijven als SLB opdrachten. Tot slot is er een module
beroepsoriëntatie en beroepsbeeld in leerjaar 1, met inzet van alumni.
Sociale integratie (Tinto)
Maakt de opleiding regelmatig educatieve uitstapjes denk aan bedrijfsbezoeken/
studiereisjes etc.? Waarom wel of niet?
Nee, bedrijven komen naar Zuyd Hogeschool toe. Er zijn geen educatieve uitstapjes naar
bedrijven, omdat de populatie eerstejaarsstudenten te groot is. Dit doet de opleiding wel
vanaf leerjaar 2.
Op welke manier worden studenten gestimuleerd studie- en praktijkervaring onderling
uit te wisselen?
Informeel. De opleiding hanteert op dit moment verder geen specifieke manieren om dit te
stimuleren. In het nieuwe curriculum wordt dit wel een werkvorm.
Toetsing
Op welke manier worden studenten voorbereid op hun tentamen?
De opleiding werkt met blokken van 10 weken waarbij aan het einde van de periode getoetst
wordt. Echter lopen de vakken langer door in de volgende blokken/periode, omdat de
opleiding het namelijk niet effectief vindt als een vak maar een periode wordt aangeboden en
daarna niet meer. Daarvoor zijn de vakken te moeilijk en de leerstof te belangrijk.
Studenten worden voorbereid op het tentamen doormiddel van proeftentamens en
spreekuren. De vragen van het tentamen in het eerste jaar zijn kennis en toepassingsvragen.
Naast het feit dat de opleiding voldoende ondersteuning bied om studenten voor te bereiden
op het tentamen is de teamleider er van overtuigd dat studenten zelf meer kunnen doen om
de opleiding te halen.
Kent de opleiding een duidelijk piekmoment waarop alles ingeleverd dient te worden?
Ja het beleid van Zuyd Hogeschool is zo ingericht dat de opleiding piekmomenten kent.
Echter worden de hertentamens wel gespreid over het eerste studiejaar.
In het nieuwe curriculum zullen er minder toets momenten zijn, omdat de opleiding vindt dat
niet alles getoetst hoeft te worden. Dit is een landelijke trend die door meerdere hogescholen
in de toekomst toegepast zal gaan worden. Ook gaat de opleiding overstappen op digitale
(meerkeuzevragen) toetsen in plaats van alleen maar open vragen.
Hanteert de opleiding de conjunctieve manier van toetsen?
Ja, alles moet voldoende zijn. Echter is hierover nog veel discussie, omdat de opleiding vind
dat je in propedeuse best vakken met elkaar moet kunnen compenseren. Studenten hoeven
niet alles meteen op het hoogste niveau te weten.
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Hoe zou u tegen over de invoering van een compensatie regeling staan?
In de propedeusefase mag dit ingevoerd worden binnen bepaalde grenzen. Dus niet dat een
student een 9 en een 3 kan compenseren, maar wel een 7 en een 5,3. Bovendien indien de
compensatie regeling wordt ingevoerd wordt het een taak van de studieloopbaanbegeleider
om te zeggen dat vak waar je een 3 voor had daar begrijp je helemaal niks van mijn advies is
om dit vak te herkansen.
Uitstroom van studenten en het voorkomen daarvan
Wat is volgens u de hoofdreden van eerstejaarsstudenten om vroegtijdig uit te
stromen?
Studenten hebben het tegenwoordig ontzettend druk met overige activiteiten en een
opleiding staat volgens de respondent niet meer op nummer 1. Studenten hebben andere
prioriteiten denk aan hobby’s, werk, vrienden etc.
Studenten moeten actiever worden en de opleidingen moeten dat stimuleren. Dit geldt met
name voor studenten afkomstig van de havo. Studenten afkomstig van het mbo missen
bepaalde voorkennis waardoor de opleiding voor deze studenten een stuk moeilijker is. Wat
de havo en vwo studenten betreft is de opleiding zeer zeker studeerbaar.
Ook geeft de respondent aan dat de opleiding niet veel kan met de uitkomsten van de
huidige exitgesprekken bij de decaan. Uit de analyses komen te vaak privé omstandigheden
naar voren.
Tot slot is een veel gehoorde reden dat studenten de studie achteraf toch niet interessant
vinden en besluiten te stoppen.
Wat onderneemt de opleiding om eerstejaarsstudenten die ingestroomd zijn vast te
houden?
De opleiding doet niks bijzonders om eerstejaarsstudenten vast te houden, behalve goed
onderwijs te bieden. Wel is de respondent van mening dat de relatie tussen de docent en
student goed en informeel is en dat studenten zich gehoord voelen. Dit vindt de opleiding erg
belangrijk en mag nooit een argument zijn om niet door te willen gaan met de studie. De
opleiding investeert hier in door voldoende aandacht te besteden aan
studieloopbaanbegeleiding en het contact tussen docent en student.
Welke maatregelen uit het studiesucces onderzoek waarbij Patrick Debats coördinator
was in 2015 zijn reeds doorgevoerd?
In het verleden heeft de opleiding bedrijfseconomie meegedaan met het studiesucces
onderzoek van de dienst O&O. Ook heeft de opleiding mee gedaan aan het project
‘Rendementsverbetering Hogeschool Zuyd’ van Bert Smeets in 2011.
Uit het project zijn vele maatregelen voortgekomen, waarbij de opleiding hoopte dat deze
maatregelen integraal zouden leiden tot een hoger studiesucces. Of deze maatregelen tot
het gewenste succes hebben geleid is lastig te bepalen, omdat de maatregelen in
samenhang bekeken worden. Studiesucces heeft voor de opleiding een zeer hoge prioriteit
en reeds doorgevoerde maatregelen zijn: kleinere klassen, meer studiebegeleiding, meer
ingezet op voorlichting op meeloopdagen, analyseren huidig curriculum, coachgesprekken
voor docenten, BAS-norm is verhoogd naar aanleiding van feedback van studenten.
Studenten gaven namelijk aan dat als de credits die minimaal behaald moeten worden
eenmaal binnen zijn op 3 kwart van het jaar dat studenten dan lakser worden om door te
zetten. Ze hebben immers het minimale aantal credits behaald.
Concluderend uit alle genomen maatregelen zegt de opleiding dat ze beter willen aansluiten
op de beleefwereld van studenten en dat studenten meer uitgedaagd moeten worden om zelf
meer te gaan doen. In het nieuwe curriculum dat van start gaat in het studiejaar 2017/2018
wordt er meer in community’ s gewerkt om de student meer te betrekken bij de opleiding en
zijn eigen ontwikkeling. De student moet actiever worden, met andere woorden de student
moet langer in de studeerstand zijn.
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Welke verwachtingen heeft de opleiding op de reeds genomen maatregelen en
waarom dragen deze maatregelen bij aan studiesucces?
De opleiding heeft alle hoop gevestigd op de start van het geheel vernieuwende curriculum
om vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te reduceren.
Welke ondersteuning hebben opleidingen nodig nu en in de toekomst van Zuyd
Hogeschool als onderwijsinstelling om het aantal uitstromende studenten te
reduceren?
Er is nooit echt ondersteuning geweest, dus de respondent geeft ook aan niet te weten welke
ondersteuning verwacht zou moeten worden van Zuyd Hogeschool of eventuele andere
opleidingen. De opleiding heeft wel deelgenomen aan eerdere onderzoeken, maar hier wordt
helaas verder niet veel meer mee gedaan. Dat is spijtig! De opleiding is continu opzoek naar
wat doen ze goed en wat doen ze minder goed en wat kan verbeterd worden?
Ondersteuning is hierbij wel gewenst, maar in welke context is onbekend en zal ook erg
lastig zijn, omdat uit gesprekken blijkt dat andere hogescholen hier ook tegen aan lopen.
Heeft u zelf nog eventuele op of aanmerkingen waar rekening mee gehouden moet
worden?
Nee, respondent had verder geen op- of aanmerkingen.
Conclusie
Uit het interview kan geconcludeerd worden dat de opleiding bedrijfseconomie een opleiding
is die zeer actief is op het gebied van vergroten studiesucces. De opleiding heeft mee
gedaan aan diverse eerdere onderzoeken en de maatregelen die hieruit voortgekomen zijn,
zijn ook toegepast. Echter wordt er door de onderwijsinstelling te weinig actie ondernomen
met de uitkomsten van dit onderzoek. De opleiding hecht ook zeer veel waarde aan de
feedback van studenten en koppelt de uitslag ook altijd terug naar studenten. De opleiding is
in samenwerking met de opleidingscommissie bezig om de evaluatie moment anders in te
richten. Bovendien wordt er nagedacht hoe de student het beste benaderd kan worden.
Verder blijkt dat met name mbo studenten moeite hebben met de opleiding en dat de
opleiding deze studenten ondersteunt met extra lessen, maar ook met mbo-hbo informatie
dagen. De havisten doen het beter, maar over het algemeen kan geconcludeerd worden dat
studenten veel actiever moeten zijn. Studenten moeten zich meer inzetten voor hun studie.
De opleiding probeert dit te stimuleren door veel samen te werken in groepjes waarbij de
student en docent en het werkveld gelijkwaardig zijn. Ook wordt in het nieuwe curriculum
gewerkt met communities om studenten de stimuleren en motiveren.
Wat de vroegtijdige uitstroom betreft zijn de hoofdreden met name, omdat studenten de
opleiding onderschatten en dan met name de mbo studenten. Studenten vinden een andere
opleiding toch interessanter en uit exitgesprekken met de decaan komt vaak de persoonlijke
omstandigheden van een student naar voren om te stoppen met de opleiding.
Ten opzichte van de landelijke rendement cijfers doet de opleiding bedrijfseconomie het heel
erg goed en staan ze op nummer 1 ten opzichte van andere hogescholen in Nederland.
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Uitwerking interview drie
Samenvattend verslag interview studentendecaan, donderdag 13 april 2017
Exitgesprekken
Uit gesprekken met de teamleiders is gebleken dat de teamleiders teleurgesteld zijn in de
uitslagen van de meeste exitgesprekken. Een veel gehoorde reden van studenten om de
opleiding vroegtijdig te verlaten komt door privéomstandigheden, blijkt uit de interviews met
de teamleiders van de betrokken opleidingen. Hier kunnen opleidingen weinig mee en enkele
teamleiders gaven ook aan te twijfelen aan de eerlijkheid van studenten bij het invullen van
de exit vragenlijst. Tijdens het gesprek met de studentendecaan zijn de uitslagen van de exit
vragenlijst het exitgesprekken uitvoerig besproken op verzoek van enkele teamleiders.
De studentendecaan geeft aan dat ze nooit helemaal er van uit kunnen gaan dat een student
100% volledig is bij het invullen van de exit vragenlijst. Deze vraag kan alleen de student
bepalen. Wel geeft de respondent aan zelf niet te twijfelen aan de eerlijkheid van studenten
tijdens het exit gesprek. Mogelijk is wel dat een student niet alle redenen voor uitschrijving
noemt. Uit de exit gesprekken komt vaak een samenloop van omstandigheden naar voren
als reden voor studenten om te stoppen. In de eerste paar maanden van de studie ziet de
studentendecaan vaak, dat studenten stoppen, omdat studenten de verkeerde studie hebben
gekozen. Na de tentamenperiode hoort de studentendecaan ook vaker dat studenten te laat
begonnen zijn met leren, de achterstand niet meer konden wegwerken en daardoor het
tempo niet meer kunnen bijhouden. Ook de moeilijkheidsgraad van de opleiding en
tegenvallende studieresultaten wordt dan vaak genoemd als reden. Later in het jaar blijken
bijzondere persoonlijke omstandigheden vaker een reden tot uitschrijving: Student heeft
geprobeerd ondanks omstandigheden zo goed mogelijk te studeren, maar dit blijkt toch niet
mogelijk. Ook geven studenten regelmatig aan dat het werken in groepjes aan bijvoorbeeld
het project en/of training tegen valt en dat studenten hierbij te weinig ondersteuning ervaren
door docenten. Problemen waar dan aan gedacht moet worden is dat groepsleden te weinig
doen of dat mensen uit de groep stoppen en het zelfde werk met minder mensen moet
worden afgerond. Tijdens het exitgesprek wordt aan de student ook gevraagd of de opleiding
iets anders had kunnen doen om de student vast te houden. Veel studenten geven dan aan
dat de opleiding niks anders kunnen doen. Ontevredenheid over de opleiding is bovendien
een reden die niet zo vaak gehoord wordt als reden om te stoppen. Mocht een student dit
wel aangeven dan wordt hier extra aandacht aan besteed door de studentendecaan en wordt
gekeken of er een oplossing gevonden kan worden, waardoor de student toch verder kan
met zijn of haar studie.
De studentendecaan geeft na ieder exitgesprek met een student de uitslag aan de opleiding
door, per wanneer een student gestopt is met de opleiding en wat de reden voor uitschrijving
is. De uitslagen van de exit-enquête, die studenten invullen, kan via het MIS door de
opleiding ingezien worden.
Uitstroom eerstejaarsstudenten
Wat is volgens u de hoofdreden van eerstejaarsstudenten om vroegtijdig uit te
stromen?
De redenen van uitstroom zijn heel divers en er is geen duidelijke hoofdreden die er uit
springt. Ook zijn duidelijke verschillen te zien in de redenen die studenten geven als
studenten stoppen in het begin van het schooljaar of halverwege en tegen het einde van het
schooljaar.
Wat moet de student volgens u doen om zelf te voorkomen dat hij/zij uitstroomt?
Een goede voorbereiding en oriëntatie op de opleiding levert een bijdrage aan het maken
van een goede studiekeuze. De studiekeuzecheck levert daar een extra bijdrage aan. Soms
nemen studenten, die een advies met opmerkingen krijgen, dit niet al te serieus, en starten
zonder meer aan de opleiding van hun keuze. Dit kan dan toch tegenvallen. Een goede
bereikbaarheid van de studieloopbaanbegeleider helpt studenten om bij vragen snel
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antwoord op hun vragen te krijgen en goede doorverwijzing naar bijvoorbeeld de
studentendecanen bij studiekeuzetwijfels, functiebeperking en bijzondere omstandigheden
helpt om de kans op problemen tijdens de studie te verkleinen. Er kan dan al in een vroeg
stadium naar een oplossing gekeken worden.
Studenten blijken nu vaker niet te weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen en
wachten vaker (te) lang met het oplossen van een bepaald probleem. Zo geeft de
respondent aan dat studenten niet altijd weten dat een studentendecaan ook helpt bij
studietwijfels en dat de studiekeuzeadviseur, de studentendecaan en het
studieloopbaancentrum studenten middels persoonlijke begeleiding of een cursus kan
helpen om nog eens goed de studiekeuze te onderzoeken, te kijken waar de twijfels vandaan
komen en hoe deze opgelost kunnen worden. De bereikbaarheid van de
studieloopbaanbegeleider is erg belangrijk: hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor studenten
en kan ook helpen bij het tijdig doorverwijzen. Tot slot is het belangrijk dat studenten al vanaf
dag 1 serieus beginnen met studeren. Vaker zijn studenten de eerste weken met name bezig
met het leren kennen van het gebouw, de klasgenoten, de gang van zaken op school en de
digitale omgeving (Blackboard, Osiris, Zuydnet). Hierdoor starten sommige studenten met
studeren pas in week drie of vier.
De kans op een studieachterstand is dan helaas al aanwezig. Ook is het van belang dat de
student een eigen keuze heeft om gemaakt om te studeren. De studentendecaan geeft
namelijk aan dat sommige studenten zelf niet de motivatie voelen om te studeren, maar
studenten hebben het gevoel dat dit zo hoort/ dat het moet, omdat ze de Havo hebben
afgerond. Sommige studenten geven ook aan dat ze moeten studeren van hun ouders of
verzorgers.
Welke maatregelen dienen opleidingen te nemen om vroegtijdige uitstroom van
studenten te voorkomen?
Opleidingen doen zelf al heel veel om vroegtijdige uitstroom van studenten te voorkomen.
Alertheid op studententevredenheid, duidelijk en snelle communicatie met studenten helpt
hier heel erg in. Goed inzicht in wie waarvoor verantwoordelijk is en gericht doorverwijzen
van de studenten naar de juiste persoon, snelle afhandeling van vragen via mail zijn hier een
voorbeeld van. Ook zouden een aantal studenten graag meer begeleid willen worden door
een docent tijdens het oplossen van problemen bij groepswerk. Hier zou de docent zelf dan
ook de ruimte in het takenpakket voor nodig hebben. De studentendecaan geeft aan dat
studenten bij groepswerk nu vaker het gevoel hebben aan hun lot overgelaten te worden.
Met andere woorden studenten ‘’moeten het zelf maar uitzoeken’’. Vooral in het eerste
halfjaar is het heel erg belangrijk dat studenten meer ondersteuning krijgen in groepswerk.
Studenten geven namelijk aan het lastig te vinden om meteen alles zelf te moeten doen en
eventuele problemen onderling zelf te moeten oplossen. De eigen verantwoordelijkheid die
vanuit de opleiding verwacht wordt van eerstejaarsstudenten is erg groot en een aantal
studenten heeft hier moeite mee. Bovendien geven studenten aan dat studenten graag als
persoon gezien willen worden en niet als nummertje. Studenten moeten zich betrokken
voelen bij een opleiding. Ook is het gebruik van Blackboard, Osiris, Zuydnet etc. nieuw voor
studenten en wordt er snel van de studenten verwacht dat studenten hiermee om kunnen
gaan. Tot slot geven eerstejaarsstudenten vaak aan dat ze overspoeld worden met
informatie en weten studenten vaak niet goed waar bepaalde informatie te vinden is.
Opleidingen kunnen studenten mogelijk extra ondersteuning bieden met name in de eerste
paar weken van het eerste studiejaar.
Welke maatregelen dient Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling te nemen om
vroegtijdige uitstroom van studenten te voorkomen?
De rol van Zuyd Hogeschool is opleidingen ondersteunen in de uitvoering en inhoudelijke
vormgeving van informatiebijeenkomsten, voorlichtingen op middelbare scholen, inrichting
van de introductiedagen, inrichting curriculum en dan met name de invulling van de eerste
paar weken bij de start van een nieuw studiejaar. Ook is de respondent van mening dat SLB
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docenten voldoende ruimte in hun takenpakket nodig hebben om studenten vooral in het
eerste halfjaar intensiever te kunnen begeleiden.
Ook zou het goed zijn als docenten de ruimte hebben om studenten te ondersteunen bij
groepswerk en het eigen maken van de stof.
Is de Nederlandse student ten opzichte van voorgaande jaren sterk veranderd?
Nee over het algemeen niet, maar het aantal studenten met een functiebeperking stijgt wel al
een aantal jaar. Dit komt o.a. door meer en betere diagnoses op bassischolen en
middelbare scholen. Deze leerlingen worden in het basis- en voortgezet onderwijs al meer
ondersteunt om met de studiebeperking om te gaan.
Ook is er een stijging van het aantal studenten dat naast de studie werkt, mede door de
invoering van het leenstelsel. Bovendien verwacht de respondent dat in de toekomst het
aantal vluchteling studenten stijgt en dat er meer vluchtelingen komen studeren bij Zuyd
Hogeschool.
Taken, verantwoordelijkheden en ondersteuning
Welke ondersteuning biedt de studentendecaan aan de eerstejaarsstudent als hij/zij
aangeeft te willen stoppen?
De studentendecaan helpt studenten met persoonlijke en financiële zaken. Ook ondersteunt
de studentendecaan studenten bij twijfels. Samen wordt gekeken waar de twijfels vandaan
komen en wat er aan gedaan kan worden om de twijfels op te lossen.
De studentendecaan kan studenten met persoonlijke problemen doorverwijzen naar een
studentenpsycholoog en als studenten overwegen te switchen naar een andere opleiding,
dan worden studenten door de studentendecaan of de studiekeuzeadviseur individueel of via
een groepstraject begeleid bij hun nieuwe studiekeuze. Dit groepstraject met andere
woorden ook wel heroriëntatie traject studiekeuze genoemd, wordt door het
studieloopbaancentrum aangeboden. Met name voor langdurige vragen wordt een student
doorverwezen naar de studiekeuzeadviseur. Voor korte relatief eenvoudige vragen kan de
student terecht bij de studentendecaan.
Studiekeuzecheck
Welke invloed heeft de invoering van de studiekeuzecheck op de rendementscijfers
van eerstejaarsstudenten die vroegtijdig uitstromen?
De respondent geeft aan geen informatie te hebben over de invloed van de
studiekeuzecheck op de rendementscijfers van eerstejaarsstudenten. Wel geeft de
respondent aan dat de hoeveelheid studenten die vroegtijdig uitstroomt niet is afgenomen na
de invoering van de studiekeuzecheck.
Zuyd hanteert een beleid bij de studiekeuzecheck om studenten over het algemeen
niet te weigeren, is het wenselijk om dit wel te doen?
De respondent heeft hier geen mening over. In het algemeen lijkt de studiekeuzecheck niet
het juiste instrument om studenten te weigeren. Investeren in een aanbod om
tekortkomingen voorafgaand aan de opleiding weg te kunnen werken, zou misschien wel
helpen om de studenten die eigenlijk een tekort aan kennis hebben, ondanks dat studenten
aan de toelatingseisen voldoen, te ondersteunen in het maken van een goede start bij de
opleiding.
Faculteiten Zuyd Hogeschool
Zijn er faculteiten waar de uitstroom van studenten heel laag is?
Ja, met name bij de opleidingen die selecteren zoals:
- verloskunde
- de kunstopleidingen
- conservatorium
- toneelacademie
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De uitstroom is hier heel laag, omdat deze opleidingen door het beperkt aantal plaatsen
werken met selectieprocedures.
Studenten kunnen zich tot een bepaalde datum (meestal ligt die datum vóór 1 mei)
aanmelden voor deze opleidingen en doorlopen dan een selectieprocedure, die de opleiding
zelf heeft opgesteld.
Wat kunnen de andere faculteiten hiervan leren?
Studenten zouden ook bij andere opleidingen misschien meer uitgedaagd moeten worden
om hun motivatie voor de opleiding te laten zien / aan te tonen en te laten zien dat een
student past binnen een bepaalde opleiding. Bijvoorbeeld door het opstellen van een
portofolio of door de student een opdracht te laten maken die past binnen de context van de
opleiding, zodat de student gestimuleerd wordt na te denken over de inhoud van de
opleiding. Door het maken van de opdracht wordt de student niet alleen gemotiveerd om zich
zelf te bewijzen te passen binnen een bepaalde opleiding, maar krijgt de student ook de
mogelijkheid beter na te denken of een bepaalde opleiding nou daadwerkelijk bij hem/haar
past. De studiekeuzecheck procedure zou hierdoor breder worden. Of het voor opleidingen
haalbaar is zo iets uit te voeren, weet de respondent niet. Door dit soort activiteiten
groepsgewijs te organiseren zou er wel tijd en geld bespaard kunnen worden.
Heeft u zelf nog eventuele op- of aanmerkingen waar rekening mee gehouden moet
worden?
Nee de respondent geeft aan geen op- of aanmerkingen te hebben.
Conclusie:
Uit het gesprek met de studentendecaan is gebleken dat de reden van de vroegtijdige
uitstroom van eerstejaarsstudenten zeer divers is en blijkt enige samenhang te hebben met
de periode waarin studenten uitstromen. Om de vroegtijdige uitstroom te voorkomen dienen
studenten zich goed te oriënteren op de keuze mogelijkheden. Dit proces start in het
voortgezet onderwijs. De decaan van de middelbare school heeft hierin een belangrijke taak.
Mogelijk kunnen voorlichtingen op middelbare scholen anders vorm gegeven worden door
meer op een bepaalde doelgroep te richten en daarmee effectiever voor te lichten.
Respondent adviseert in dit geval ook met Mariëlle Diederen, instroommanager, te spreken
omdat Mariëlle van alle initiatieven op dit gebied op te hoogte is en hard werkt aan een
goede instroom van studenten bij Zuyd.
Daarnaast is het belangrijk dat studenten zich realiseren dat studenten niet moeten gaan
studeren, omdat dit moet van ouders of verzorgers. Voor een hbo studie moeten studenten
echt gemotiveerd zijn en dienen studenten op tijd aan te geven als ze tegen bepaalde dingen
aanlopen. Opleidingen kunnen hierop inspelen door intensiever voorlichting te geven en
studenten goed te ondersteunen. Met name in de eerste twee blokken is dit uiterst belangrijk.
De studentendecaan is er om studenten te helpen bij financiële of persoonlijke zaken, maar
ook bij twijfel en hebben studenten de mogelijkheid om te switchen van opleiding met behulp
van het heroriëntatie traject, dat uitgevoerd wordt door de studiekeuzeadviseur. Tot slot biedt
de studentendecaan hulp aan studenten die daadwerkelijk willen stoppen door het aanreiken
van een exit vragenlijst en het voeren van een exitgesprek om te achterhalen wat de reden is
van uitstroom en de student te begeleiden bij het vinden van een meer passende opleiding.
De reden van uitschrijving wordt teruggekoppeld naar de opleiding.
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Uitwerking interview vier:
Samenvattend verslag interview medewerkster dienst Studentzaken, maandag 10 april 2017
Uitstroom eerstejaarsstudenten
Wat is volgens u de hoofdreden van eerstejaarsstudenten om vroegtijdig uit te
stromen?
Uit de studiekeuzecheck komt het meest naar voren dat studenten vroegtijdig uitstromen,
omdat de student een verkeerde verwachting had van de opleiding. Ook blijkt dat veel
studenten geen goed beeld hebben van de opleiding, omdat veel studenten een opleiding
kiezen op advies van ouders en/of vrienden.
Wat moet de student volgens u doen om zelf te voorkomen dat hij/zij uitstroomt?
Studenten moeten zelf meer het initiatief nemen om te kijken of hun interesses en
toekomstverwachtingen past binnen een bepaalde opleiding, maar ook of de student als
persoon past binnen een bepaalde opleiding. Op informatiebijeenkomsten, zoals
bijvoorbeeld de Open dag zou dit meer gestimuleerd moeten worden, dat niet de ouders het
initiatief nemen om vragen te stellen, maar juist de student.
Welke maatregelen dienen opleiding te nemen om vroegtijdige uitstroom van
studenten te voorkomen?
Dit studiejaar 2016-2017 zijn opleidingen verplicht om voor het eerst persoonlijk
contactmomenten in te richten. Dit persoonlijk contactmoment is heel erg belangrijk, omdat
de student zich dan betrokken en serieus genomen voelt door de desbetreffende opleiding.
Uit zowel binnen Nederland als wereld literatuuronderzoek is ook gebleken dat dit
persoonlijke contactmoment heel erg belangrijk is en de dienst Studentzaken ziet ook dat
opleidingen dit persoonlijke contactmoment heel serieus hebben vormgegeven bijv. door het
houden van een 1 op 1 gesprekken samen met alumni/ouderejaarsstudenten. Op deze
manier draagt de opleiding er aan bij om te zorgen dat studenten een weloverwogen
studiekeuze maken.
Ideaal zou zijn als studenten tijdens een persoonlijk gesprek tevens een alumni student
derde- en vierdejaarsstudenten en een studieloopbaanbegeleider zou kunnen spreken om
een goed beeld te krijgen van de opleiding. Met andere woorden hoe realistischer de
studiekeuzecheck is des te beter zijn studenten voorbereid in het maken van een goede
keuze. Bovendien moet het gesprek tweezijdig zijn: het reflecteren of de aankomende
student bij de opleiding past en of de opleiding wel bij de aankomende student past. Op dit
moment gebeurt dat nog te weinig.
Welke maatregelen dient Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling te nemen om
vroegtijdige uitstroom van studenten te voorkomen?
De respondent is van mening dat Zuyd Hogeschool op dit moment al genoeg maatregelen in
aantal heeft genomen om de vroegtijdige uitstroom tegen te gaan en de bestaande
maatregelen nog meer integraal op te pakken. Het is veel belangrijker om de studenten nu
hierin te gaan betrekken wat vindt de student dat er moet gebeuren.
Zuyd Hogeschool moet zich dus veel meer gaan oriënteren op sociale integratie en
academische integratie. Studenten moeten zich gehoord en betrokken voelen tot een
bepaalde opleiding en tot Zuyd Hogeschool. Als studenten zich niet gebonden voelen zullen
studenten ook minder motivatie steken in bijv. het invullen van exit enquêtes en/of
exitgesprekken. Deze gesprekken zijn namelijk niet verplicht, maar het wordt wel
geadviseerd aan de student. Echter het invullen van een vragenlijst bindt een student niet.
Het persoonlijke gesprek bij de studiekeuzecheck is een veel effectieve maatregel dan
achteraf een enquête te laten invullen met een student die geen of weinig binding met de
opleiding heeft ervaren.
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Is de Nederlandse student ten opzichte van voorgaande jaren sterk veranderd?
Nee, Nederlandse studenten zijn ten opzichte van voorgaande jaren niet sterk veranderd.
Wel maakt de overheid zich zorgen of studenten door de invoering van het leenstelsel hun
studieschuld wel kunnen terug betalen en de bijbehorende prestatiedruk bij studenten. Uit
recent onderzoek blijkt dat ongeveer 60% van de studenten psychische klachten ervaart.
Taken, verantwoordelijkheden en ondersteuning
Welke ondersteuning biedt dienst studentzaken aan de eerstejaarsstudent als hij/zij
aangeeft te willen stoppen?
Ondersteuning loopt via:
- Binnen de dienst Studentzaken is er een Zuyd brede studiekeuzeadviseur werkzaam die in
gesprek gaat met studenten als hij/zij aan geeft te twijfelen aan een bepaalde opleiding.
- Als studenten daadwerkelijk een heroriëntatie overwegen, dan kunnen studenten zich ook
opgeven voor het heroriëntatietraject, georganiseerd door het studieloopbaancentrum. Het
heroriëntatietraject is een traject voor studenten die twijfelen over hun studiekeuze en/of als
ze de studie willen stoppen.
- Persoonlijk gesprek met de studentendecaan van de opleiding, bijvoorbeeld: bij bijzondere
omstandigheden en/of persoonlijke omstandigheden.
- Persoonlijke gesprek met de studentenpsycholoog.
Studiekeuzecheck
Welke invloed heeft de invoering van de studiekeuzecheck op de rendementscijfers
van eerstejaarsstudenten die vroegtijdig uitstromen?
De invloed van de invoering van de studiekeuzecheck is op dit moment nog niet meetbaar,
de invloed zal pas over een paar jaar goed te onderzoeken zijn. Dit sluit dan ook aan bij
landelijke onderzoek.
Bij de studiekeuzecheck krijgen studenten een positief advies of positief advies met punten
waar nog aandacht aan besteed dient te worden. Landelijk gezien valt het dienst
studentzaken op dat er door studieloopbaanbegeleiders nog te weinig gedaan wordt met het
oppakken van deze aandachtspunten.
Op dit moment vragen de studieloopbaanbegeleiders tijdens besprekingen met de student in
principe hetzelfde als wat er ook aan hen gevraagd wordt tijdens de studiekeuzecheck. Een
student vindt dit vervelend en heeft dan snel zoiets van ‘’ja maar dat hebben we toch al
gezegd moet ik dat nu weer vertellen?’’
Zuyd hanteert een beleid bij de studiekeuzecheck om studenten over het algemeen
niet te weigeren, is het wenselijk om dit wel te doen?
Een student mag niet geweigerd worden dit is wettelijk bepaald bij een aanmelding voor
uiterlijk 1 mei. Een student kan een negatief advies krijgen als de student na 1 mei niet heeft
deelgenomen aan het verplichte persoonlijke contactmoment en geen gebruik heeft gemaakt
van de herkansingsmogelijkheid/heden vanuit de opleiding. De studiekeuzecheck bestaat uit:
een persoonlijk gesprek en een advies studiekeuzecheck, een aantal opleidingen hanteren
ook de Zuyd digitale vragenlijst.
Faculteiten Zuyd Hogeschool
Zijn er faculteiten waar de uitstroom van studenten nihil is?
Bij sommige opleidingen is dit een minder groot probleem. Dit komt omdat deze opleiding
meerdere maatregelen nemen om binding te creëren met studenten, zo werkt de opleiding
met een buddysysteem waarbij ouderejaarsstudenten gekoppeld worden aan een student uit
leerjaar 1. Ook heeft de opleiding een veel uitgebreider studieloopbaan programma.
Bovendien speelt het duidelijke beroepsbeeld bij deze opleidingen uiteraard ook een
belangrijke rol.

137

Wat kunnen de andere faculteiten hiervan leren?
Meer binding creëren met de student en opleidingen moeten elkaar meer ondersteunen.
Dit geldt met name voor opleidingen die moeite hebben met het leggen van persoonlijke
contacten, zoals bijvoorbeeld bij het inrichten van de studiekeuzecheck is het belangrijk dat
deze opleidingen ondersteunt worden door hun contacten met andere opleidingen bijv. op
het gebied van de vormgeving en inrichting van de studiekeuzecheck. Dienst
Studentenzaken ondersteunt de opleidingen bij de studiekeuzecheck, waardoor er een goed
beeld is van opleidingen die extra hulp nodig hebben.
Heeft u zelf nog eventuele op- of aanmerkingen waar rekening mee gehouden moet
worden?
De respondent gaf het advies de monitor van onderzoeksbureau Researchnet over de
studiekeuzecheck nog te raadplegen.
Wat de toekomstige maatregelen betreft wil Zuyd Hogeschool in de toekomst meer
investeren in sociale integratie. Door activiteiten te organiseren waarmee studenten ook
talenten ontwikkelen buiten de verplichte contacturen op school. Denk aan creatieve
workshops, sportactiviteiten, feesten etc. Op dit moment wordt hier namelijk weinig extra
voor ondernomen.
Conclusie:
De vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten kan verminderd worden door beter en
veel meer persoonlijke contactmomenten in te bouwen met de student. Ook moet er sprake
zijn van een goede doorstroom met name in het eerste jaar naar de
studieloopbaanbegeleider. In plaats van één tot twee keer een gesprek van een kwartier per
periode. Studentbetrokkenheid en de binding die een student hierdoor ervaart met de
opleiding zijn essentiële factoren om gemotiveerd te blijven om de studie af te maken binnen
4 jaar. Dit blijkt o.a. uit recente onderzoeken aan hogescholen in Nederland door het
ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW).
Met name in de eerste paar weken moeten opleidingen zeer veel energie en tijd stoppen in
het creëren van studentbetrokkenheid. Op dit moment wordt er pas te laat ingegrepen,
waardoor student al minder gemotiveerd zijn als studenten twijfelen over hun studie en zich
niet gebonden voelen aan een bepaalde opleiding bij Zuyd Hogeschool als geheel. De hulp
die een student dan krijgt is vaak te laat en had eerder plaats moeten vinden.
Een ander aspect dat op dit moment landelijk een rol speelt is dat veel hogescholen zich met
name focussen op de mbo-hbo doorstroom de doorstroom van havisten en vwo’ers wordt
hierbij ondergesneeuwd. Er dienst dus niet alleen aandacht te besteed te worden aan de
doorstroom van het mbo naar het hbo, maar van de havo en/of vwo naar het hbo.

Handtekening respondent voor akkoord
Kim Hulsen*
--------------------------------------------------------------* (via e-mail op 03-05 heeft de respondent laten weten dat ze akkoord is gegaan met de
inhoud van het interviewverslag en dat haar naam genoemd mag worden in het rapport.)
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Uitwerking interview vijf:
Samenvattend verslag interview teamleidster Hogere Juridische opleiding, maandag 10 april
2017.
Werving en selectie studenten
Hoe ziet de inhoud van de Open dag en het proef studeren er uit? Welke informatie
wordt verteld, zodat de student een duidelijk beeld heeft van inhoud van de opleiding
en het bij behorende beroepsbeeld?
Tijdens de Open dag geeft de teamleidster een PowerPoint presentatie van ongeveer 20
minuten over de hoofdlijnen van de opleiding HJO met informatie over de inhoud van het
curriculum, werkzaamheden onderwijsgroepen, aantal te behalen EC ’s in het eerst jaar en
de mate waarin studenten kennis maken met de praktijk. HJO kenmerkt zich als een
opleiding die erg praktijkgericht is. Naast de inhoudelijke informatie wordt er tijdens de Open
dag twee workshoppen gepresenteerd met informatie over juridische aspecten en
communicatie. Personen die betrokken zijn bij de Open dag zijn docenten, teamleiders,
zittende studenten en alumni studenten.
Het proef studeren wordt jaarlijks druk bezocht door circa 60 studenten.
Tijdens het proef studeren krijgen de aankomende studenten een duidelijk beeld van de
onderwijsactiviteiten en opdrachten die gemaakt dienen te worden gedurende de opleiding.
Bovendien heeft de opleiding vorig jaar een pilot uitgevoerd om informatie te verstrekken
over de opleiding via social media. Kwantitatief gezien was deze pilot een groot succes,
doordat er veel mensen in één keer bereikt kunnen worden en ook veel mensen gebruik
maken van deze informatie. Kwalitatief gezien blijkt de opbrengst van de inspanning in de
vorm van tijd en geld nihil te zijn. De opleiding is nog in discussie of ze deze manier van
informatie verstrekken in de toekomst voort willen zetten.
Welke extra activiteiten onderneemt de opleiding naast de Open dag en het proef
studeren om nieuwe eerstejaarsstudenten te werven?
Er vinden regelmatig voorlichtingen plaats op middelbare scholen in de regio waarin
leerlingen kennis kunnen maken met de opleiding aan de hand van inhoudelijke informatie
en voorbeelden van onderwijsactiviteiten. Ook kunnen leerlingen vragen stellen aan zittende
studenten die ook aanwezig zijn tijdens de voorlichting.
De huidige activiteiten om studenten te werven worden regelmatig geëvalueerd wat vinden
studenten van de aanpak?, is de informatie duidelijk?, mist er nog informatie? En wat zouden
studenten graag anders willen zien? De resultaten worden besproken en indien nodig
worden er veranderingen door gevoerd.
Welke resultaten zijn reeds zichtbaar door de invoering van de studiekeuzecheck op
het aantal eerstejaarsstudenten dat de opleiding vroegtijdig verlaat?
Op dit moment zijn de opbrengsten van de studiekeuzecheck nog niet gemonitord.
Ook geeft de respondent aan dat de studiekeuzecheck niet het (juiste) instrument is om
vroegtijdige uitstroom van studenten te verminderen. Om de vroegtijdige uitstroom te
verminderen is het veel belangrijker om voldoende inhoudelijke informatie te geven over de
opleiding op de Open dag, maar ook tijdens het proef studeren en moeten aankomende
studenten voldoende gelegenheid krijgen om met zittende studeten te praten. Vooral dit
laatste wordt erg belangrijk gevonden door de opleiding, maar ook door de aankomende
studenten zelf.
Zuyd hanteert een beleid bij de studiekeuzecheck om studenten over het algemeen
niet te weigeren, is het wenselijk om dit wel te doen?
Nee, op dit moment niet. De resultaten van het instrument moeten eerst goed gemonitord
worden. Bovendien is de studiekeuzecheck niet het instrument om studenten te weigeren.
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Welke activiteiten worden ondernomen om de eerstejaarsstudenten zo snel mogelijk
te laten wennen aan de nieuw school, opleiding en andere studenten?
De opleiding HJO organiseert jaarlijks een verplichte introductiedag waarin studenten
informatie ontvangen over de opleiding en kennis kunnen maken met het schoolgebouw,
docenten, studieloopbaangeleider en zittende studenten.
Om te zorgen dat studenten elkaar leren kennen worden er spelletjes en sportactiviteiten
georganiseerd. De introductiedag wordt afgesloten met een BBQ.
Na de introductiedag zijn er geen extra activiteiten die de opleiding organiseert om studenten
aan elkaar te laten wennen.
Worden de studenten hierbij ondersteunt door ouderejaarsstudenten? Waarom wel of
niet?
HJO vindt het erg belangrijk dat oudejaarsstudenten betrokken worden bij de ondersteuning
van eerstejaarsstudenten. Het aanspreken van ouderejaarsstudenten is gemakkelijker dan
het aanspreken van docenten. Bovendien kunnen deze studenten informatie geven die
docenten en/of teamleiders niet geven. De ouderejaarsstudenten worden niet betaalt om
deze werkzaamheden te doen. De studenten moeten het leuk vinden om de jongerejaars
studenten te begeleiden.
Inrichting curriculum
De wettelijke contacttijd bedraagt 504 uur per studiejaar, wat doet de opleiding om
studenten te motiveren en te stimuleren te komen naar de onderwijsactiviteiten?
Studenten worden gemotiveerd en gestimuleerd om te komen naar de onderwijsactiviteiten
door studenten te wijzen op hun plicht tot zelfstudie. In het rooster wordt aangegeven
wanneer de studenten zelf aan de slag dienen te gaan met de stof. Op deze manier probeert
de opleiding studenten te stimuleren ook echt actief bezig te zijn met zelfstudie. Bovendien
wordt coaching ingezet op momenten van zelfstudie, zodat studenten getriggerd worden ook
echt iets te doen in deze (tussen) uren.
Verder wordt geprobeerd zo ver als mogelijk is om het rooster zo in te richten dat de
onderwijsactiviteiten (minimaal 3 uur per dag) zoveel mogelijk op elkaar aansluiten en plaats
vinden op vaste dagen.
Is er sprake van aanwezigheidsverplichting bij de diverse onderwijsactiviteiten?
De hoorcolleges zijn niet verplicht, maar alle andere onderwijsactiviteiten zijn verplicht voor
de eerstejaarsstudenten. Met name de lessen in onderwijsgroepen zijn zeer belangrijk en
hierbij dienen studenten ook ten alle tijden aanwezig te zijn. De aanwezigheid wordt dan ook
streng gecontroleerd. Als studenten regelmatig afwezig zijn volgen er sancties, zoals
ontzegging deelname aan het tentamen.
Zijn er duidelijke struikel vakken zichtbaar in het eerst jaar van de opleiding?
Nee in het eerste jaar zijn er geen duidelijke struikel vakken zichtbaar. Wel blijkt uit
resultaten dat de kennistoets wonen in periode 3 van leerjaar 1 als lastig wordt ervaren.
Welke ondersteuning biedt de opleiding om studenten te helpen bij deze struikel
vakken?
Omdat er niet echt struikelvakken bekend zijn in het eerste leerjaar worden er ook geen extra
maatregelen ondernomen om studenten bij deze vakken te ondersteunen.
Op welke manier wordt er in het eerste jaar aandacht besteed aan het op doen van
praktijkervaring?
HJO is een opleiding die erg praktijkgericht is en de opleiding besteed veel tijd en aandacht
om studenten zoveel mogelijk kennis te laten maken met de praktijk.
Zo vinden er regelmatig gastcolleges plaats er worden bedrijfsbezoeken door de opleiding
georganiseerd en in de toekomst is het wellicht mogelijk dat studenten zelf suggesties
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kunnen doen voor interessante bedrijfsbezoeken. Ook worden er regelmatig congressen
georganiseerd door de opleiding. Echter is het aantal studenten dat deelneemt aan het
congres beperkt. Wat wel zeer gewaardeerd wordt door de studenten zijn de jaarlijkse
internationale reisjes naar verschillende internationale bedrijven. Studenten vinden deze
reisjes enorm interessant en vooral erg leerzaam. Ook is het een manier om de relatie
tussen studenten onderling, maar ook de relatie tussen de student en docent te verstrekken.
Sociale integratie (Tinto)
Maakt de opleiding regelmatig educatieve uitstapjes denk aan bedrijfsbezoeken/
studiereisjes etc.? Waarom wel of niet?
Ja, deze vraag is zojuist beantwoord.
Op welke manier worden studenten gestimuleerd studie- en praktijkervaring onderling
uit te wisselen?
De ervaring en informatie die studenten op doen in de praktijk komt terug in de
studieonderdelen. Met name in de hogere leerjaren wordt er steeds meer gewerkt met
coachgroepen waarin studenten ervaring rondom stage bijvoorbeeld met elkaar delen.
Toetsing
Op welke manier worden studenten voorbereid op hun tentamen?
Door responsiecolleges te organiseren waarin studenten vragen kunnen stellen over de
tentamenstof en waarin de belangrijkste onderwerpen voor het tentamen nog eens kort
toegelicht worden. Bovendien krijgen de studenten een proeftentamen aangereikt dat
representatief is voor het ‘echte’ tentamen.
Kent de opleiding een duidelijk piekmoment waarop alles ingeleverd dient te worden?
Uit evaluaties blijkt dat studenten nauwelijks tot niet klagen over de studeerbaarheid tijdens
piekmomenten In samenwerking met het bureauonderwijs wordt wel gekeken naar
voldoende spreiding in het toets rooster tijdens de tentamenweek. Bovendien is er in het
nieuwe curriculum meer spreiding aangebracht en hierdoor is de studiedruk tijdens
piekmomenten verminderd.
Hanteert de opleiding de conjunctieve manier van toetsen?
Integratie van kennis, vaardigheden en een professionele beroepshouding zijn zeer
belangrijk aspecten binnen de opleiding HJO. Deze aspecten dienen alle drie voldoende
beheerst te worden door de student. Zo doende hanteert de opleiding een beleid waarbij alle
studieonderdelen met een voldoende afgerond moeten worden. Ook zijn de meeste
onderdelen uit het studieprogramma niet met elkaar te compenseren en dient door de
student voldoende beheerst te worden om door te kunnen te stromen naar het tweede
leerjaar.
Hoe zou u tegen over de invoering van een compensatie regeling staan?
De opleiding is op dit moment in gesprek met de toets commissie over de huidige manier van
toetsen. In het nieuwe curriculum wordt het aantal toets momenten verminderd. Ook vindt de
opleiding het belangrijk om meer summatief te toetsen (mate waarin studenten de leerdoelen
beheersen) in plaats van formatief toetsen (mate waarin de leerstof wordt beheerst)
Wat de tentamens betreft ziet de respondent geen toegevoegde waarde in een
compensatieregeling. Voor de reflectieverslagen zou een compensatie regeling wel
toepasbaar zijn, maar ook hier dient dan heel goed na gedacht te worden over de manier
van compenseren.
Uitstroom van studenten en het voorkomen daarvan
Wat is volgens u de hoofdreden van eerstejaarsstudenten om vroegtijdig uit te
stromen?
De meeste gehoorde redenen waarom eerstejaarsstudenten vroegtijdig uitstromen heeft te
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maken met privé omstandigheden en andere interesses. Een student blijkt halverwege het
eerste jaar toch de voorkeur te hebben voor een andere opleiding.
Bovendien is het aantal studenten dat vroegtijdig uitstroomt de laatste jaren erg afgenomen.
Dat de opleiding te moeilijk zou zijn of niet goed aansluit bij de verwachtingen van de student
zijn redenen die zeer weinig naar voren komen uit de exit gesprekken met de
studentendecaan.
Wat onderneemt de opleiding om eerstejaarsstudenten die ingestroomd zijn vast te
houden?
Studieloopbegeleiding is veranderd. Het doel van alle activiteiten is, om de student te helpen
om na te denken over de eigen ontwikkeling en te ondersteunen bij keuzes die de student
moet maken in de studie. In deze eerste fase gaat het vooral om de verwachtingen ten
aanzien van de opleiding en het leergedrag. Later in de opleiding zal de student steeds
moeten nadenken over de resultaten en de houding in de studie. Ook het samenwerken in
de groep komt aan de orde. Er wordt van de student verwacht dat hij/zij leerdoelen
formuleert ten aanzien van de ontwikkeling van de competenties in relatie tot die van een
beginnend professional.
Welke maatregelen uit het studiesucces onderzoek waarbij Patrick Debats coördinator
was in 2015 zijn reeds doorgevoerd?
De genomen maatregelen in 2015 zijn op dit moment nog in uitvoering en zijn meegenomen
in de inrichting van het nieuwe curriculum.
Zo gaat de opleiding meer werken in community ’s, worden studenten nog meer naar buiten
genomen om praktijkervaring op te doen. Met de toets commissie is de opleiding in gesprek
over de huidige manier van toetsen en de spreiding van de toets momenten.
Ook wordt er intensief gewerkt aan de relatie tussen studenten onderling en de relatie tussen
de student en docent.
Welke verwachtingen heeft de opleiding op de reeds genomen maatregelen en
waarom dragen deze maatregelen bij aan studiesucces?
De uitkomst van de maatregelen wordt getoetst en wordt meegenomen als input om
verandering aan te brengen in het nieuwe curriculum. Bovendien worden de maatregelen
genomen om de kwaliteit en de studeerbaarheid van de opleiding te verhogen en om
studiesucces te bevorderen.
Welke ondersteuning hebben opleidingen nodig nu en in de toekomst van Zuyd
Hogeschool als onderwijsinstelling om het aantal uitstromende studenten te
reduceren?
HJO wenst graag interne analyse ondersteuning. De ondersteuning moet inzicht verschaffen
in de huidige gang van zaken omtrent het onderwijsprogramma, over de studeerbaarheid,
het rooster, de toets momenten, de studieloopbaanbegeleiding etc.
Kortom alles dat met studiesucces te maken heeft zou de opleiding interne ondersteuning bij
willen hebben in de vorm van analyses waarin wordt aangegeven wat de opleiding goed doet
en minder goed en waar de uitstroom met name door veroorzaakt wordt.
Samenwerking met andere opleidingen op het gebied van studiesucces is niet perse nodig,
omdat de opleidingen qua inhoud te veel van elkaar verschillen.
Heeft u zelf nog eventuele op of aanmerkingen waar rekening mee gehouden moet
worden?
Nee de respondent heeft geen op of aanmerkingen op het interview.
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Conclusie:
De Hogere Juridische opleiding heeft een hoog uitstroom percentage in de propedeusefase,
omdat een groot gedeelte van de studenten na het behalen van hun propedeuse
doorstromen naar de Universiteit. De respondent geeft aan dat studenten die een negatief
studie advies krijgen en (vroegtijdig) uitstromen ongeveer 20 tot 25 studenten gemiddeld
genomen per jaar is. De reden voor de uitstroom zijn zeer divers en komt neer op
privéomstandigheden en veranderende interesses. Over het algemeen genomen kan
geconcludeerd worden dat ondanks de opleiding verzwaart is er niet veel studenten zijn die
uitstromen vanwege de moeilijkheidsgraad van de opleiding.
De opleiding heeft in het verleden al diverse maatregelen genomen om de vroegtijdig
uitstroom van studenten nu en in de toekomst te beperken. De meeste maatregelen zijn
doorgevoerd bij de start van het nieuwe curriculum in het studiejaar 2014/2015.
HJO vindt feedback van studenten erg belangrijk en studenten worden dan ook zoveel
mogelijk betrokken bij de inrichting van het onderwijs aan de hand van evaluaties.
Ook de relatie tussen studenten onderling wordt als zeer belangrijk en ondersteuning van
ouderejaarsstudenten speelt hierin een belangrijke rol.
Bovendien werkt de opleiding met een strenge aanwezigheidsverplichting voor
eerstejaarsstudenten en worden studenten gestimuleerd en ondersteunt doormiddel van
coaching om de stof eigen te maken tijdens zelfstudie en groepsopdrachten.

Handtekening respondent voor akkoord:
Na correctie geen reactie ontvangen van respondent*
-----------------------------------------------------------------------* Na meerdere keren via e-mail de respondent te hebben gecontacteerd, is er helaas geen
reactie terug gekomen. Het verslag is wel ingezien door de respondent voor correctie, maar
de respondent heeft vervolgens niet getekend.
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Uitwerking interview zes
Samenvattend verslag interview teamleidster Commercieel Management, maandag 10 april
2017
Werving en selectie studenten
Hoe ziet de inhoud van de Open dag en het proef studeren er uit? Welke informatie
wordt verteld, zodat de student een duidelijk beeld heeft van inhoud van de opleiding
en het bij behorende beroepsbeeld?
De teamleidster gaat er van uit dat de studenten aller eerst de website van Zuyd Hogeschool
en social media raadplegen om informatie te krijgen over de opleiding CM.
De website is helemaal vernieuwd en geeft specifieke en concrete informatie over de inhoud
van de opleiding. Het doel van de open dag is om aankomende studenten sfeer te laten
proeven, daarnaast wordt er inhoudelijke informatie gegeven en vindt de opleiding het ook
belangrijk om te laten zien hoe het onderwijs werkt door het geven van enkele proeflessen.
Op deze manier probeert de opleiding aankomende studenten een duidelijk beeld te geven
van de opleiding commercieel management, wat studenten te wachten staat en het
eventuele beroepsbeeld. Tijdens de Open dag lopen er heel veel studenten rond van
verschillende studiejaren en alumni studenten. Er worden bovendien flyers uitgedeeld waarin
alumni studenten aangeven wat ze vonden van de opleiding welke vakken ze bijv. moeilijk
vonden en welke vakken erg leerzaam zijn voor de toekomstige werkzaamheden, maar ook
informatie over wat deze afgestudeerde studenten nu voor werk en/of vervolg opleiding
doen. In leerjaar 2 werkt de opleiding met student company’s waarin studenten hun eigen
onderneming starten. Tijdens de open dag verkopen studenten die deelnemen aan student
company’s hun eigen producten en vertellen hoe ze met de onderneming bezig zijn. De open
dag is kortom een druk evenement, maar wel erg gezellig en heeft als doel een beeld te
geven waar de opleiding voor staat.
Naast de open dag kunnen aankomende studenten ook komen proef studeren. Het proef
studeren organiseert commercieel management in samenwerking met de opleiding
bedrijfseconomie en accountancy. Tijdens deze dag volgen aankomende studenten een
aantal reguliere lessen, zoals een les bedrijfseconomie, marketing en
studieloopbaanbegeleiding. Ook krijgen studenten de mogelijkheid om vragen te stellen aan
zittende studenten van de leerjaren 1 t/m 4. Gemiddeld nemen ongeveer 70 studenten deel
aan de deze proef studeer dag. Met de opleidingen bedrijfseconomie en accountancy samen
komen er in totaal ongeveer 175 tot 200 studenten.
Welke extra activiteiten onderneemt de opleiding naast de Open dag, Meeloop dag en
het proef studeren om nieuwe eerstejaarsstudenten te werven? Denk aan eventuele
activiteiten, zoals een Meet & Greet op middelbare scholen, Onderwijsbeurs en
Profielwerkstuk maken.
De opleiding geeft aan veel activiteiten te ondernemen om potentiele studenten te werven.
Er worden voorlichtingen gegeven op mbo scholen, maar ook op middelbare scholen in
regio. Het bijzondere kenmerk van de opleiding CM is ondernemerschap, alle activiteiten die
CM onderneemt staat in het teken van ondernemerschap. Zo komen de leerlingen van het
Bernadinus college uit Heerlen een dag ondernemerschapslessen en Pitches volgen.
Studenten van leerjaar 3 en 4 coachen leerlingen van de havo en het vwo in het starten van
hun eigen bedrijfje. Bovendien maakt CM het mogelijk in samenwerking met de opleidingen
BE, AC en PBM om leerlingen van middelbare scholen uit de regio hun profielwerkstuk te
laten maken bij CM. De opleiding reikt ook een award uit voor de winnende school en de
leerling die het beste profielwerkstuk heeft gemaakt wordt tijdens de diploma uitreiking op de
middelbare school in het zonnetje gezet. Bij het Trevianum in Sittard gaan zittende derde- en
vierdejaarsstudenten marketing lessen geven aan 3 / 4 havo leerlingen en helpen de
studenten de leerlingen mee met het schrijven van hun ondernemingsplan. Voor de mbo
studenten maakt de opleiding het mogelijk een blok van 10 weken mee te lopen op de
opleiding.
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Ook heeft de opleiding een doorstroom module mbo-hbo in samenwerking met het Arcus en
Gilde. Drie vrijdagen komen de studenten naar CM om lessen te volgen.
Tot slot is de opleiding ook jaarlijks aanwezig op de onderwijsbeurs in Eindhoven.
Welke resultaten zijn reeds zichtbaar door de invoering van de studiekeuzecheck op
het aantal eerstejaarsstudenten dat de opleiding vroegtijdig verlaat?
Voor de invoering van de studiekeuzecheck maakte de opleiding al gebruik van
matchingsgesprekken, dus de studiekeuzecheck heeft niet veel toegevoegd waarde
opgeleverd voor de opleiding. Door de invoering van de studiekeuzecheck zijn de
matchingsgesprekken wel uitgebreider geworden. De informatie die voortvloeit uit deze ‘voor’
gesprekken is heel lastig mee te nemen in de rendement cijfers. Wel is het extra stimulans
voor aankomende studenten om zich goed voor te bereiden op de keuze voor een bepaalde
opleiding bij Zuyd Hogeschool. De informatie die voortkomt uit deze gesprekken wordt
doorgegeven aan de studieloopbaanbegeleider, zodat de studieloopbaanbegeleider weet
waar hij/zij aan moet werken met de student.
Zuyd hanteert een beleid bij de studiekeuzecheck om studenten over het algemeen
niet te weigeren, is het wenselijk om dit wel te doen?
De respondent geeft aan dat de studiekeuzecheck of te wel het matchingsgesprek niet het
juiste instrument is om studenten te weigeren.
Welke activiteiten worden ondernomen om de eerstejaarsstudenten zo snel mogelijk
te laten wennen aan de nieuw school, opleiding en andere studenten?
Introductieprogramma bevat een combi van inhoudelijke informatie over de opleiding en het
schoolgebouw en aan de hand van sport en spel activiteiten leren studenten elkaar kennen.
Uit gesprekken met andere opleidingen is ook gebleken dat het introductieprogramma zoals
deze nu ingericht is overeen komt met het introductieprogramma van andere opleidingen.
De respondent geeft aan de introductiedag zeer belangrijk te vinden, omdat ze ervan
overtuigt is dat binding in de eerste paar weken met studenten van essentieel belang is om
vroegtijdige uitstroom te reduceren.
Worden de studenten hierbij ondersteunt door ouderejaarsstudenten? Waarom wel of
niet?
Ja, maar niet zoveel als dat de teamleidster zou willen. De opleiding is bezig met het
ontwikkelen van een buddysysteem waarin een oudejaarsstudent gekoppeld wordt aan een
eerstejaarsstudent met name in de eerste paar weken van het schooljaar.
Inrichting curriculum opleiding (academische integratie Tinto)
De wettelijke contacttijd bedraagt 504 uur per studiejaar, wat doet de opleiding om
studenten te motiveren en te stimuleren te komen naar de onderwijsactiviteiten?
De studenten krijgen geen dergelijke beloningen of bonussen als ze altijd aanwezig zijn. Van
de student wordt namelijk een professionele houding verwacht. Indien een student vaak
afwezig blijkt te zijn, dan wordt door de studieloopbaanbegeleider opgepakt en besproken
met de student. Verder richt CM de onderwijsactiviteiten zo in dat de student ervaart dat
deze lessen erg belangrijk zijn voor het behalen van de toetsen en dat de student er dus niet
mee komt om te denken ik kan dat zelf wel.
Is er sprake van aanwezigheidsverplichting bij de diverse onderwijsactiviteiten?
Ja, alle onderwijsactiviteiten zijn verplicht behalve de hoorcolleges, omdat de aanwezigheid
bij de hoorcolleges moeilijk te registreren is.
Zijn er duidelijke struikel vakken zichtbaar in het eerst jaar van de opleiding?
Met name de studenten die afkomstig zijn van het mbo die moeite hebben met de opleiding.
De meeste studenten hebben moeite met studievaardigheden en dan specifiek in het maken
van een duidelijke planning en studenten vinden het lastig om de grote hoeveelheid stof
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eigen te maken.
In de gemeenschappelijk propedeuse het eerste halfjaar vinden studenten het vak
bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie moeilijk en de taal Nederlands en Engels wordt
door veel studenten lastig ervaren.
Welke ondersteuning biedt de opleiding om studenten te helpen bij deze struikel
vakken?
De opleiding is met het Leeuwenborgh en het Arcus in gesprek om in hun curriculum meer
aandacht te gaan besteden aan de van manier studeren op het hbo. Om zo de overstap mbo
– hbo gevoelsmatig te vergemakkelijken. Ook wordt tijdens het matchingsgesprek expliciet
stil gestaan bij de studiehouding die gewenst is op het hbo. Mocht uit deze gesprekken
blijken dat aankomende studenten moeite daarmee hebben of zullen gaan krijgen dan
worden deze studenten intensiever begeleid op het onder de knie krijgen van de
studievaardigheden die gewenst worden op hbo niveau.
Voor de vakken die over het algemeen als zeer moeilijk worden ervaren heeft de opleiding
overzichtscolleges, dit zijn extra colleges bovenop de regulieren lessen waarin studenten de
stof nog eens duidelijk uitgelegd krijgen door de docent. Er wordt veel gebruik van deze
colleges.
Sociale integratie (Tinto)
Op welke manier wordt er in het eerste jaar aandacht besteed aan het op doen van
praktijkervaring?
Regelmatig worden er gastcolleges georganiseerd en studenten moeten in de diverse SLB
opdrachten vaak praktijkgerichte opdrachten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het analyseren
van vacatures. Ook maakt de opleiding regelmatig uitstapjes naar bedrijven.
De activiteiten worden geëvalueerd in de blokevaluatie om te achterhalen wat studenten van
deze activiteiten vinden en of de huidige activiteiten voldoende bijdragen aan het op doen
van praktijkervaring. Uit deze evaluaties blijkt dat studenten de activiteiten waarderen, mits
de activiteiten niet een hele dag duren.
Bovendien werkt de opleiding met praktijkcases en studenten moet regelmatig voor een
projectopdracht zelf een bedrijf zoeken waar ze de opdracht kunnen uitvoeren.
Op welke manier worden studenten gestimuleerd studie- en praktijkervaring onderling
uit te wisselen?
Dit wordt met name opgepakt in de SLB gesprekken. De opleiding heeft wekelijks SLB
gesprekken in groepsverband van één uur tot anderhalf uur. In deze gesprekken wordt o.a.
de ervaring die studenten op hebben gedaan in de praktijk met elkaar besproken.
De praktijkervaring die studenten opdoen wordt bovendien gelinkt aan de leerstof. Met
andere woorden de informatie die studenten krijgen bij bedrijfsbezoeken wordt gelinkt aan de
les inhoud.
Toetsing
Op welke manier worden studenten voorbereid op hun tentamen?
De lessen bevatten altijd een representatief proeftentamen en sommige vakken hebben ook
extra spreekuren waarin studenten vragen kunnen stellen over de stof of waarin de stof nog
even kort herhaalt wordt. De animo van studenten om naar deze spreekuren te komen is
zeer verschillend dit hangt met name af van de moeilijkheidsgraad van het tentamen.
Ook vind de opleiding het heel belangrijk om het beoordelingsformulier samen te bespreken
met de studenten, zodat de studenten goed op de hoogte zijn waarop ze beoordeeld worden.
Ook krijgen studenten af en toe een opdracht in te zien van vorig jaar en moeten studenten
deze opdracht beoordelen met het beoordelingsformulier er naast. Studenten worden op
deze manier gedwongen om na te denken over de beoordelingscriteria. Hierdoor weten
studenten wat er van hen verwacht wordt als ze zelf aan de slag gaan met de desbetreffende
opdracht.
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Kent de opleiding een duidelijk piekmoment waarop alles ingeleverd dient te worden?
De opleiding kent in week 9 en 10 duidelijke piekmomenten. De opleiding wil dit in de
toekomst verminderen door meer spreiding aan te brengen in het curriculum. Bovendien gaat
de opleiding meer formatief toetsen.
Hanteert de opleiding de conjunctieve manier van toetsen?
Ja, alle studieonderdelen moeten met minimaal een 5,5 worden afgesloten.
Hoe zou u tegen over de invoering van een compensatieregeling staan?
De respondent geeft aan dat ze een nieuwe manier van toetsen hanteren en dat ze dit jaar in
overleg zijn met de toets commissie en de toets experts om te bepalen hoe goed of slecht de
invoering is van de compensatieregeling. Uit de gesprekken blijkt dat de invoering van de
compensatieregeling helemaal niet zo verkeerd is. De opleiding wil in de toekomst de
compensatie regeling invoeren in de propedeusefase. De betrokken toets experts zitten ook
in het landelijke lectoraat professioneel beoordelen en deze mensen zijn zeer goed op de
hoogte van de eventuele voor- en nadelen van de invoering van de compensatie regeling in
het hoger onderwijs. De respondent verwacht dan ook dat het niet lang meer duurt voordat
de compensatie regeling wordt ingevoerd.
Uitstroom van studenten en het voorkomen daarvan
Wat is volgens u de hoofdreden van eerstejaarsstudenten om vroegtijdig uit te
stromen?
Gebaseerd op de informatie die de teamleidster krijgt van de decanen dan zijn de
hoofredenen met name:
- verkeerde studiekeuze (verwachtingskant)
- opleiding is te zwaar en dan met name door de vakken bedrijfseconomie en
bedrijfsadministratie (struikelvakken)
- privé omstandigheden.
Maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat studenten om deze redenen
vroegtijdig uitstromen zijn overzichtscolleges (extra lessen) te geven voor de vakken
bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie.
Om te voorkomen dat studenten een verkeerde studiekeuze maken zijn alle activiteiten die
ondernomen worden om studenten te werven zijn aangescherpt.
Aan privé omstandigheden kan de opleiding niet veel doen, maar wat wel heel expliciet
gevraagd wordt tijdens de matchingsgesprekken of er omstandigheden zijn die eventueel
belemmerend kunnen zijn voor de studievoortgang. Mocht dit blijken uit een
matchingsgesprek dan worden studenten indien nodig meteen doorverwezen naar een
studentendecaan of de studentenpsycholoog.
Ook organiseert de opleiding sinds dit jaar een studiedag voor docenten waar het onderwerp
studeren met een studiebeperking centraal staat. Zodat docenten ook goed weten hoe ze om
moeten gaan met studenten die een ‘rugzakje’ (ADHD, PDD-NOS, Depressie etc.) hebben.
Tot slot is de studentbetrokkenheid heel erg belangrijk en worden regelmatig gesprekken
gevoerd met bijvoorbeeld alle studieloopbaanbegeleiders om eens te kijken wat er leeft
onder de studenten, waar lopen studenten tegen aan etc.
Wat onderneemt de opleiding om eerstejaarsstudenten die ingestroomd zijn vast te
houden?
De opleiding vindt het belangrijk om eerstejaarsstudenten al zoveel mogelijk te laten zien wat
van hen verwacht wordt in leerjaar 2 en door informatie te geven over het beroepsbeeld,
zodat studenten een duidelijk beeld krijgen van waarom ze zitten op de opleiding
commercieel management. Ook investeert de opleiding veel in studieloopbaanbegeleiding er
vinden wekelijkse groepsbijeenkomsten plaats en 1 tot 2 keer per periode individuele
bijeenkomsten.
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Welke maatregelen uit het studiesucces onderzoek waarbij Patrick Debats coördinator
was in 2015 zijn reeds doorgevoerd?
De uitkomsten van het studiesucces onderzoek van Patrick Debats was meer gericht op de
opleiding bedrijfseconomie en niet zo zeer de opleiding commercieel management.
De opleiding heeft wel net zoals de opleiding bedrijfseconomie in samenwerking met het
onderzoeksbureau NOA in Amsterdam een onderzoek gedaan welke studenten het beste
matchen met de opleiding aan de hand van een vragenlijst. CM heeft dit gedaan voor de
vwo’ers en de associate degree. De keuze om de vwo’ers in de pilot te betrekken had er
mee te maken dat de opleiding wilde onderzoeken of deze studenten in aanmerking kwamen
voor het verkorte traject. De uitkomsten van het onderzoek hadden weinig voorspellende
waarde en de opleiding heeft in overleg met de opleiding bedrijfseconomie en accountancy
besloten om niet verder te gaan met onderzoeksbureau NOA.
Welke verwachtingen heeft de opleiding op de reeds genomen maatregelen en
waarom dragen deze maatregelen bij aan studiesucces?
De opleiding vind het belangrijk studenten goed voor te lichten over de wederzijdse
verwachtingen. Studenten moeten een duidelijk beeld hebben van de opleiding en genoeg
mogelijkheden krijgen om sfeer te komen proeven op de hogeschool. Bovendien probeert de
opleiding met genomen maatregelen de binding met de student te vergroten.
Welke ondersteuning hebben opleidingen nodig nu en in de toekomst van Zuyd
Hogeschool als onderwijsinstelling om het aantal uitstromende studenten te
reduceren?
De opleiding wenst goede externe communicatie vanuit marketing te ontvangen in het kader
van verwachtingsmanagement. Denk aan goede promotie aan de voorkant.
Een stap die opleidingen volgens de respondent dient te zetten is studenten meer
ondersteuning in studievaardigheden en studiehouding die gewenst wordt van een hbostudent, maar ook de lessen uitdagender maken zodat studenten bereid zijn te komen.
De studentbetrokkenheid moet verhoogt worden een student moet zich betrokken voelen bij
de opleiding.
Heeft u zelf nog eventuele op of aanmerkingen waar rekening mee gehouden moet
worden?
Nee, de respondent heeft geen op- of aanmerkingen. Wel geeft de respondent aan dat de
opleiding op het gebied van studiesucces al heel veel maatregelen heeft genomen en dat de
opleiding dit jaar bezig is met verifiëren van de genomen maatregelen. Om te achterhalen
welke maatregelen echt effect hebben op de rendement cijfers.
De informatie die hieruit voorkomt wordt meegenomen naar het volgende studiejaar.
Conclusie:
Commercieel management is een opleiding die studentbetrokkenheid erg belangrijk vindt en
ook al meerdere maatregelen heeft genomen om het studiesucces te verhogen.
Niet alleen aan de voorkant zijn de activiteiten aangescherpt ook docenten krijgen
ondersteuning in de omgang met studenten die een studiebeperking hebben.
Bovendien investeert de opleiding veel tijd in de inrichting van de studieloopbaanbegeleiding.
Om enerzijds de studenten te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun
studievaardigheden, maar anderzijds is dit ook een methode om de studentenbetrokkenheid
te vergroten. Studenten moeten zich gehoor, gewaardeerd en veilig voelen binnen de
opleiding. Tot slot heeft de opleiding een duidelijk beeld van de reden van vroegtijdige
uitstroom en probeert de opleiding ook alles op alles te zetten om het aantal studenten dat
vroegtijdig uitstroomt te reduceren. In samenwerking met de opleiding bedrijfseconomie,
accountancy en op sommige vlakken ook met de opleiding People and Business
Management.
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XII. Aanmelding en inschrijving procedures en wervingsactiviteiten instroom nieuwe
studenten door Zuyd Hogeschool.
In deze bijlage wordt algemene achtergrond informatie gegeven over aanmelding en
inschrijving bacheloropleidingen in hoger onderwijs. Ook wordt beschreven wat Zuyd
Hogeschool op dit moment doet om aankomende studenten te werven.
Aanmelding en inschrijving bacheloropleiding in het hoger onderwijs.
Sommige opleiding in het hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Deze
opleidingen worden fixus opleidingen genoemd en werken met een numerus fixus.
Als meer studenten zich aanmelden voor zo’n opleiding dan moeten studenten mee doen
aan een selectie procedure. Afhankelijk van de selectie eisen wordt er gekeken naar de
motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Zo wordt de kans groter dat de juiste
student op de juiste plek komt (Studiekeuze123 , 2017). Zuyd Hogeschool neemt deze
maatregel voor enkele opleidingen in de zorgsector om studenten een goed
arbeidsperspectief te bieden (Zuyd Hogeschool , 2017).
Aankomende studenten dienen rekening te houden met de volgende aanmelddeadlines:
- Uiterlijk 15 januari voor opleidingen met numerus fixus;
- Uiterlijk1 mei voor opleidingen zonder numerus fixus.
Voor alle bacheloropleidingen zonder numerus fixus geldt een landelijke
aanmelddeadline, namelijk 1 mei. Deze aanmelddeadline is in het leven geroepen om
studenten te stimuleren op tijd over hun studiekeuze na te denken en op die manier de juiste
studie te kiezen. De wet heeft bepaald dat studenten zich voor maximaal 3 opleidingen
mogen aanmelden bij verschillende hogescholen in Nederland vanaf 1 oktober tot 1 mei. Dit
heet toelatingsrecht (Hulsen, 2017). Na de tijdige aanmelding heeft de student recht op een
studiekeuzecheck. Als de student na deze check toch een andere opleiding wil kiezen, dan
kan dat tot 1 september mits de student zich voor het eerst heeft aangemeld vóór 1 mei.
Studenten die zich pas ná 1 mei voor het eerst aanmelden, kunnen door de opleiding
geweigerd worden (Rijksoverheid , 2016). Echter hanteert Zuyd Hogeschool een beleid
waarbij dit niet wenselijk is. Studenten kunnen wel een negatief advies ontvangen bij de
studiekeuzecheck, maar zijn dan als nog toelaatbaar tot de opleiding. Mits deze studenten
aan de toelatingseisen voldoen.
Voor opleidingen met een numerus fixus geldt zoals hierboven staat beschreven een uiterste
aanmelddatum van 15 januari. Studenten kunnen zich bij Studielink voor
maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden. Sommige ficus opleidingen aan
hogescholen in Nederland selecteren nog aan de hand van een lotingsprocedure. Deze
lotingsprocedure wordt vanaf het studiejaar 2017 – 2018 afgeschaft. Vanaf dan worden
studenten op basis van decentrale selectie toegelaten tot een opleiding met een numerus
fixus (Rijksoverheid , 2016).
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Activiteiten die ondernomen worden om studenten te werven door Zuyd Hogeschool
In deze bijlage staat beschreven wat Zuyd Hogeschool op dit moment doet om aankomende
studenten te werven.
Zuyd-app ‘Studiekiezer’
Zuyd Hogeschool heeft een app genaamd studiekiezer om studenten te helpen bij het maken
van een keuze voor een geschikte opleiding binnen Zuyd Hogeschool.
De app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play.
Functionaliteiten
De app heeft drie hoofdfunctionaliteiten:
 Zelftests
Studenten krijgen een afbeelding te zien met een stelling. De student geeft aan of de
stelling bij hem/haar past of niet. Bovendien krijgen studenten vragen over wat ze
leuk vinden om te doen of waar ze goed in zijn of juist niet. Op basis van de gegeven
antwoorden geeft de app een score aan opleidingen die bij de student passen.
 Omschrijving opleidingen van Zuyd
De app geeft per opleiding van Zuyd een korte omschrijving en kenmerken.
 Overzicht studiekeuze- evenementen
Overzicht plaats tijd en data van studiekeuze-evenementen van Zuyd (Zuyd-app
flyer).
Studiekeuzetest
Zuyd Hogeschool biedt aankomende studenten een studiekeuzecheck aan bij aanmelding in
Studielink. De studiekeuzecheck bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst en
eventueel een persoonlijk gesprek met een docent van de opleiding. Studenten moeten zich
uiterlijk op 1 mei aanmelden bij de opleiding die ze willen volgen en mogen nog tot uiterlijk 1
september switchen.
Persoonlijk gesprek
Studenten die zich aanmelden na 1 mei, zijn verplicht deel te nemen aan het persoonlijke
gesprek, dat ongeveer een halfuurtje duurt. Doel van het gesprek is om na te gaan om de
verwachtingen die de student heeft overeenkomen met de wat de opleiding de student kan
bieden of dat de opleiding aansluit bij de interesses van de student. Studenten die zich
aanmelden vóór 1 mei krijgen de keuze om wel of niet deel te nemen aan het persoonlijke
gesprek.
Digitale vragenlijst
De vragenlijst gaat over studievaardigheden, motivatie, keuzeproces, zorgvuldigheid en
leerstijl. De resultaten uit deze vragenlijst gaan naar de opleiding waarvoor de student een
studiekeuzecheck heeft aangevraagd. Op basis van de ingevulde digitale vragenlijst en het
(eventuele) gesprek krijgt de student een studiekeuzeadvies (Zuyd Hogeschool , 2017).
Studiekeuzecheck is ingevoerd in het schooljaar 2015/2016 voorheen hadden opleidingen
geen studiekeuzecheck. Zuyd hanteert een beleid dat studenten die zich inschrijven voor 1
mei krijgen de keuze om wel of niet deel te nemen aan de studiekeuzecheck, na 1 mei zijn
studenten dit verplicht en kunnen studenten ook geweigerd worden. (echter hanteert Zuyd
een beleid waarbij dit nauwelijks gedaan wordt)
Overheid
De studiekeuzecheck is een genomen maatregelen door het ministerie van het onderwijs na
invoering Kwaliteit in verscheidenheid (kiv) in 2014 (ISO, april,2016).
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Met als doel: Minder studie-uitval en minder switchen tussen studies betekent sneller
afstuderen. Hogescholen en universiteiten kunnen hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door beter
in te spelen op de behoeften van studenten en de arbeidsmarkt.
Onderwijsbeurs
Om meer over een opleiding te weten te komen, wordt jaarlijks de onderwijsbeurs
georganiseerd. Op een onderwijsbeurs vinden studenten onder één dak het aanbod van
opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau, maar ook van leer/werktrajecten en
internationaal. Zuyd Hogeschool is jaarlijks te vinden op de onderwijsbeurs in Eindhoven en
Zwolle. De onderwijsbeurs in Eindhoven vind dit jaar plaats op 29 en 30 september en in
Zwolle op 8 en 9 november.
Open Dagen
De Open Dag is de kans om bij een opleiding de sfeer te proeven en zo een indruk te krijgen
van het onderwijs, de docenten en de beroepen.
Ook kunnen aankomende studenten praten met zittende studenten over hun ervaringen.
Bovendien staat op de website van Zuyd Hogeschool een vragenlijst met vragen die
eventueel gesteld kunnen worden tijdens de Open Dag om een goed beeld te krijgen van
een specifieke opleiding en Zuyd Hogeschool. (zie bijlage X) Per jaar worden er per Zuyd
locatie ongeveer drie Open Dagen georganiseerd.
Proef studeren / meeloop dag
Tijdens een meeloop dag krijgen studenten de mogelijkheid om intensiever kennis te maken
met een opleiding. Een meeloop dag kan bestaan uit het volgen van lessen, colleges of
practica. Aankomende studenten kunnen zo de sfeer proeven onder de studenten en maken
kennis met de manier waarop onderwijs wordt gegeven.
De opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische Opleiding,
Bedrijfseconomie en Commercieel Management bieden leerlingen de kans om een dagje te
komen proef studeren. Tijdens deze dagen krijgen leerlingen een programma aangeboden
waarin kennis gemaakt met de diverse werkvormen en vakgebieden van de desbetreffende
opleiding. Dit gebeurd onder begeleiding van docenten en studenten van de opleiding. Op
deze manier krijgen de leerlingen ook de mogelijkheid om vragen te stellen en van gedachte
te wisselen of een bepaalde opleiding aansluit bij wensen en behoeftes.
Kennismakingsgesprek
Mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest om een Open Dag, Meeloop dag of middag
proef studeren bij te wonen kunnen een gesprek aan aanvragen met de coördinator
instroom.
Meet & Greet met studenten
Een Meet & Greet is een speeddate-sessie voor eindexamen leerlingen in het voortgezet
onderwijs met studenten uit leerjaar 2 en 3 van Zuyd. Deze studenten vertellen hoe zij de
overstap naar het hbo en naar Zuyd hebben ervaren. Tijdens de Meet & Greet gaat het
bijvoorbeeld over vakken, werkvormen, toetsen, je sociale leven, studieloopbaanbegeleiding
en de voorbereiding op een geschikte studiekeuze. De Meet & Greet wordt georganiseerd
door Zuyd Hogeschool op aanvraag van de middelbare school.
Profielwerkstuk maken bij Zuyd
Zuyd Hogeschool biedt havo-5 of vwo-6 leerlingen hulp bij het maken van hun
profielwerkstuk. De leerlingen komen drie dagen naar de hogeschool om een opdracht te
werken. De leerlingen worden begeleidt door een hbo-docent. Op deze manier krijgen de
leerlingen al een beeld van de hogeschool en kunnen leerlingen de sfeer proeven om
student te zijn.
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Op de website van Zuyd kunnen leerlingen zien welke onderwerpen ze kunnen kiezen voor
hun profielwerkstuk en welke opleiding hier tevens eventueel bij past om de toekomstige
studiekeuze te vereenvoudigen (Zuyd , 2017).
Magazine voor studiekiezers
Het magazine ‘Weet wat je kiest’ is een magazine dat Zuyd Hogeschool aanbiedt waarin
staat uitgelegd waar aan gedacht moet worden bij het kiezen van een geschikte studiekeuze.
In het magazine staan o.a. ervaringsverhalen van zittende studenten. De studenten geven
tips en vertellen over het studentenleven. Bovendien geeft het magazine ook informatie voor
ouders. Het magazine is te downloaden via de website of aan te vragen bij het Kennis en
Informatiecentrum van Zuyd Hogeschool (Zuyd, 2017). Naast het magazine heeft uiteraard
ook iedere opleiding een eigen brochure met informatie over de inhoud van de opleiding en
het bijhorende beroepenveld.
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Voorwoord
Als vierdejaarsstudent van de opleiding People and Business Management
aan de faculteit Management en Recht van Zuyd Hogeschool te Sittard ga ik afstuderen in
de periode van 6 februari tot 23 juni door een afstudeerstage te lopen en daarbij behorende
een onderzoek te doen en scriptie te schrijven.
Ik loop de komende maanden stage bij Zuyd Hogeschool bij de dienst Onderwijs en
Onderzoek te Heerlen. Ik heb er bewust voor gekozen om stage te lopen in een non-profit
organisatie binnen de onderwijsbranche, omdat de onderwijsbranche mij zeer erg
aanspreekt aangezien ik na mijn studie PBM een master Onderwijskunde of
Onderwijsmanagement wil gaan volgen. Bovendien begon mijn interesse voor het onderwijs
al toen ik nog Diermanagement studeerde op het Citaverde College te Roermond. Ik kwam
er toen al gauw achter dat diermanagement niet de opleiding was waar mijn passie ligt. Na
het mbo heb ik dan ook gekeken naar een geschikte hbo opleiding in het onderwijs. Ik heb
gedacht aan lerarenopleidingen of de pabo. Echter was het dit toch niet helemaal voor mijn
gevoel en heb ik toen bewust gekozen voor een zeer brede opleiding om te achterhalen of
wellicht een andere branche, naast het onderwijs mij ook aanspreekt. Ondanks PBM een
interessante opleiding is blijft mijn interesse voor het onderwijs aanwezig.
Ik ben dan ook bewust opzoek gegaan naar een onderwijsinstelling om mijn afstudeerstage
te lopen.
Gedurende mijn afstudeerstage doe ik onderzoek naar de maatregelen die genomen worden
binnen de opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische opleiding,
Bedrijfseconomie en Commercieel Management om het aantal eerstejaarsstudenten dat de
opleiding vroegtijdig verlaat te verminderen.
De interesse om een onderzoek te doen naar de vroegtijdige uitstroom van studenten vind ik
erg interessant, omdat het mij opgevallen is dat in het eerste jaar van mijn studie People and
Business Management een groot aantal studenten stopt. Zelfs al in de eerste paar weken!
Ik vraag mij dan af hoe dit kan en welke maatregelen opleidingen nemen om de uitstroom te
beperken?
Mijn opdrachtgever is dienst Onderwijs en Onderzoek en mijn stagebegeleidster is Marianne
Pauwels. In goed overleg waarbij rekening is gehouden met de wederzijdse belangen en
interesses is het onderwerp van mijn onderzoek tot stand gekomen.
Het onderzoek zal resulteren in een scriptie met conclusies en aanbevelingen die naar voren
zijn gekomen tijdens de periode van onderzoek naar intensief desk- en fieldresearch.
De definitieve scriptie dient ingeleverd te worden op 16 juni 2017.

Heerlen, 06-03-2017
Cindy Janssen
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Inleiding
Studenten die vroegtijdig uitstromen is voor veel hogescholen in Nederland een probleem.
Ook Zuyd Hogeschool heeft met dit probleem te maken. Onder uitstroom wordt het aantal
studenten verstaan dat op enig moment in een studiejaar de inschrijving voor een opleiding
beëindigd. Studenten kunnen ook uitstromen door te switchen van opleiding binnen de
huidige onderwijsinstelling. Echter is in dit onderzoek na afbakening de keuze gemaakt om
alleen te kijken naar studenten die uitstromen door Zuyd Hogeschool definitief te verlaten in
het eerste jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de dienst Onderwijs &
Onderzoek, ook wel dienst O&O genoemd.
Er is al door verschillende mensen onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen van
studenten om de opleiding zonder diploma vroegtijdig te verlaten. Echter onderscheid dit
onderzoek zich van alle reeds gedane onderzoeken, omdat het probleem nu onderzocht
wordt door een vierdejaarsstudent van de opleiding People and Business Management.
Dit heeft als voordeel dat de student zelf het beleid en organisatie van Zuyd Hogeschool
ervaart en dus een andere kijk heeft, dan bijvoorbeeld een medewerker of extern persoon.
Uiteraard kunnen niet alle opleidingen van Zuyd Hogeschool onderzocht worden in dit
onderzoek.
Het onderzoek is afgebakend door de verschillende interesse gebieden bij Zuyd Hogeschool
met elkaar te vergelijken. Het interesse gebied Economie & Management en Bestuur &
Recht heeft de aandacht getrokken, omdat zich in deze sector opleidingen bevinden die erg
breed zijn. Studenten hebben bij aanvang nog geen duidelijk beroepsbeeld van wat ze exact
wensen te gaan doen. Binnen Zuyd Hogeschool wordt bij de uitstroom de norm van
maximaal 22% gehanteerd. Dat wil zeggen dat het aantal studenten dat uitstroomt in het
eerste jaar niet hoger mag zijn dan 22%. Binnen het interessegebied Economie &
Management en Bestuur & Recht is gekeken naar de uitstroompercentages van betrokken
opleidingen. Welke opleidingen hebben een hoog uitstroompercentage en zitten dus boven
de gehanteerde norm van 22% en welke opleidingen hebben juist een laag
uitstroompercentage? Uit deze afweging zijn de volgende opleidingen gekozen die
onderzocht zullen worden in dit onderzoek, namelijk: People and Business Management
(30%) Hogere Juridische opleiding (32%) Bedrijfseconomie (18%) en Commercieel
Management (20%). Om niet steeds alle vier de opleidingen opnieuw op te sommen wordt in
het plan van aanpak gesproken over de ‘betrokken opleidingen’. In dit onderzoek staat Zuyd
Hogeschool als onderwijsinstelling centraal. De redenen van studenten om uit te stromen
wordt buiten beschouwing gelaten, omdat dit vanwege ethische en privacy redenen lastig te
onderzoeken is. Persoonlijke gegevens van eerstejaarsstudenten die de opleiding
vroegtijdige verlaten mogen namelijk niet zomaar verstrekt worden aan derden.
De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt:
‘Welke maatregelingen o.a. in het kader van financiële aspecten dient Zuyd Hogeschool te
nemen in het bijzonder binnen de faculteit Management en Recht en faculteit Commercieel
en Financieel Management om de meeste winst te behalen in het reduceren van het aantal
eerstejaarsstudenten dat de school verlaat door vroegtijdig uit te stromen, binnen de
betrokken voltijd Bacheloropleidingen People and Business Management, Hogere Juridische
opleiding, Bedrijfseconomie en Commerciële Economie?’
De inhoud van dit plan van aanpak is als volgt:
Hoofdstuk één geeft de aanleiding van het onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee
het onderzoek afgebakend en wordt de keuze voor de betrokken opleidingen en de
doelstelling toegelicht. Hoofdstuk drie geeft een omschrijving van het problemen aan de
hand van de 4 W’s wat, voor wie, waarom en waarom nu?
Hoofdstuk vier geeft een algemene omschrijving van de dienst Onderwijs en Onderzoek ook
wel dienst O&O genoemd. In hoofdstuk vijf geeft een omschrijving van de probleemstelling
en deelvragen bovendien worden probleemstelling en deelvragen geoperationaliseerd in
onderzoeksmethoden per deelvraag en een omschrijving van de literatuur/theorieën en
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modellen die gebruikt zullen worden gedurende het onderzoek.
Vervolgens wordt in hoofdstuk zes de randvoorwaarden en risico’s beschreven. Tot slot
wordt in hoofdstuk zeven de planning weergegeven voor de komende periode van vijf
maanden met een aanvullend schema waarin de belangrijkste data staan opgesomd.
Overige aanvullende informatie is terug te vinden in de bijlagen.
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1. Aanleiding
In deze paragraaf wordt de aanleiding beschreven om een onderzoek te doen naar de
maatregelen die opleidingen binnen Zuyd op dit moment nemen om de vroegtijdige uitstroom
van eerstejaarsstudenten tijdens een bacheloropleiding bij Zuyd Hogeschool te beperken.

1.1 Probleem omschrijving maatschappelijke context
De arbeidsmarktpositie van studenten in het hoger onderwijs die vroegtijdig uitstromen wordt
jaarlijks in kaart gebracht. Op 1 Oktober 2014 stonden landelijk gezien ruim 100.000
studenten niet meer in het hbo ingeschreven, terwijl ze op 1 oktober 2013 nog wel een
inschrijving hadden voor een opleiding. Ongeveer 12% van deze studenten stroomt door
naar een ander soort (bekostigd) onderwijs. 2/3 van de studenten die doorstroomt stroomt
door naar het wetenschappelijk onderwijs. De overige ongeveer 88%, dit zijn +/- 90.000
studenten die het hbo verlaten, stroomt dus uit het onderwijs. (CBS, 2016)
Uit bovenstaande cijfers van het CBS blijkt dat vroegtijdig uitstromen van studenten niet
alleen een probleem is bij Zuyd Hogeschool, maar dat het probleem landelijk erkend wordt.
Ongeveer drie van de tien studenten schrijft zich bij aanvang van het tweede jaar niet meer
in. Bovendien is het aantal studenten dat in het eerste jaar uitstroomt vóór 1 februari
afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, namelijk van 5 naar 19% blijkt uit een HR artikel van
Dorine van Namen. (Namen, 2012) Het is echter de vraag of dit aantal omlaag kan en hoe?

1.1.2 Kwaliteit van het onderwijs
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van verbetering kwaliteit van het onderwijs.
Iedereen vindt de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Miljoenen jongeren en
honderdduizenden docenten hebben er immers dagelijks mee te maken. De
onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt.
Het is belangrijk dat scholen de onderwijskwaliteit goed bewaken en constant proberen te
verbeteren. Dit heet kwaliteitszorg. (wij-leren , 2017)
In dit onderzoek worden de resultaten in kaart gebracht van huidige activiteiten en
maatregelingen die opleidingen nemen om de instroom van studenten te generen en
uitstroom te verminderen. De gegevens worden verkregen aan de hand van
literatuuronderzoek en door betrokken personen te interviewen. De resultaten die hieruit
voortkomen worden verwerkt in conclusies en aanbevelingen. Door de gegevens in kaart te
brengen en te analyseren kan dit input zijn om veranderingen aan te brengen in de huidige
activiteiten om studenten te werven en instromende studenten vast te houden. Als de
eventuele veranderingen leiden tot minder uitstroom van studenten dan betekent dit een
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs bij Zuyd Hogeschool. Het huidige
uitstroompercentage van eerstejaarsstudenten staat op dit moment op 23,8%, terwijl de
gewenste norm is gebaseerd op maximaal 22%. (Zuyd Hogeschool , 2015) Als minder
studenten uitstromen dan wordt de gewenste normering van 22% eerder gehaald.

1.1.3 Aanleiding vanuit opdrachtgever dienst Onderwijs en Onderzoek
Voor Zuyd Hogeschool en daardoor ook voor de dienst O&O is het van belang inzicht te
krijgen in de activiteiten en maatregelen die opleidingen ondernemen om instroom van
studenten te genereren en vast te houden en welke resultaten de inspanningen van de
opleidingen opleveren. Zijn er wellicht andere manieren die meer resultaat opleveren?
Een voorbeeld van activiteiten dat onderzocht zal worden zijn de inhoud van opendagen,
meeloopdagen en informatiebijeenkomsten. Welke informatie wordt er vertelt en waarom?
Om studenten te genereren is het niet alleen belangrijk dat Zuyd ‘aan de deur’ de juiste
informatie geeft, maar ook tijdens de opleiding zelf. Verder wordt ook gekeken naar
werkprocessen van docenten onderling. Hoe werken docenten samen? En weten docenten
wat er speelt & leeft onder de studenten? Bovendien wordt er onderzocht wat de financiële
gevolgen zijn voor zowel de studenten als Zuyd Hogeschool van eerstejaarsstudenten die
vroegtijdig uitstromen.
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De dienst O&O verwacht dat naast duidelijkheid in de activiteiten vóór en tijdens het
doorlopen van een bepaalde opleiding, dat uit de resultaten van het onderzoek
beleidsadviezen rollen. Met name vindt O&O het interessant om antwoord te krijgen op de
vraag: ‘moet het huidige beleid van de betrokken opleidingen omtrent instroom en uitstroom
van studenten aangepast en/of veranderd worden in de toekomst, waarom wel of niet?
Indien ja wilt de dienst O&O graag advies hoe dit aangepakt kan worden? Zodat de dienst
O&O na het bestuderen van de resultaten kan besluiten indien nodig verdere stappen te
ondernemen binnen Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling. Het advies zal gebaseerd zijn
op hoe beleidsadviezen onder de aandacht gebracht moeten worden bij de diverse
opleidingen en op welke manier de opleidingen ondersteuning nodig hebben bij de uitvoering
ervan.
De opdrachtgever is met name geïnteresseerd in de activiteiten en maatregelen die Zuyd als
onderwijsinstelling neemt om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te
beperken. In dit onderzoek gaat het dus niet om het achterhalen van de motivatie redenen
die studenten hebben om de opleiding vroegtijdige te verlaten.
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2. Afbakening en doelstelling onderzoek
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke opleidingen betrokken zullen worden in het
onderzoek en vanuit welke motivatie dit besluit genomen is.

2.1 Opleidingen die betrokken worden in het onderzoek
Hogeschool Zuyd biedt op dit moment 50 bacheloropleidingen aan op drie verschillende
locaties, namelijk: Heerlen, Sittard en Maastricht. Van deze 50 bacheloropleidingen zijn 44
opleiding voltijd opleidingen en 6 opleidingen deeltijd.
In eerste instantie is globaal gekeken naar alle bachelor opleidingen binnen Zuyd en is er
specifiek gekeken naar de cijfers die bekend zijn in het jaar 2015 over het aantal studenten
in percentage dat uitstroomt. (zie bijlage I) Uiteraard is er te weinig tijd om alle bachelor
opleidingen binnen dit onderzoek te betrekken en is het onderzoek in overleg met Marianne
Pauwels (stagebegeleidster) en Patrick Debats (stagebegeleider) afgebakend.
Na intensief overleg is besloten de voltijd opleidingen binnen het interesse gebied economie
en management & bestuur en recht te betrekken in dit onderzoek. De reden hiervoor is,
omdat dit interesse gebied grotendeels bestaat uit zeer brede opleidingen. Studenten die
starten aan een brede economische of juridische opleidingen weten vaak nog niet goed wat
ze precies willen gaan doen na het afronden van de studie. Bovendien hebben deze
interesse gebied over het algemeen vrij hoge uitstroom cijfers zowel binnen Zuyd als op
Landelijk niveau. Om hier achter te komen zijn de volgende bronnen geraadpleegd, namelijk:
Jaarverslag van Zuyd 2015, Zuyd Management informatie systeem (MIS) en de landelijk
website vereniging hogescholen.
Onder het interesse gebied economie en management & bestuur en recht vallen de
volgende veertien bachelor (voltijd) opleidingen:
 Accountancy;
 Bedrijfseconomie;
 Built Environment;
 Commercieel management;
 Facility management;
 HBO-ICT;
 Hotelmanagement;
 Informationmanagement;
 International Business;
 People and Business Management;
 Technische bedrijfskunde;
 Euopean Studies;
 Hogere Juridische opleiding.
(Zuyd Hogeschool, 2017)
De zojuist opgesomde opleidingen worden ook weer verder afgebakend, namelijk op grond
van breedte en specificatie. In het begin werd al gezegd dat de brede opleidingen in dit
onderzoek betrokken worden op grond van de aanname dat veel studenten voordat ze
beginnen aan een brede economische opleiding niet goed weten wat ze precies willen gaan
doen na afronding van de studie. Om het onderzoek nog verder af te bakenen is gekeken
naar de uitstroomcijfers van eerstejaarsstudenten van de bovengenoemde opleidingen bij
Zuyd Hogeschool.
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De resultaten worden hieronder in een tabel weer gegeven.

Bachelor opleiding
voltijd

Uitstroomcijfers
eerstejaarsstudenten bij
Zuyd (2015)

Accountancy
Bedrijfseconomie
Built Environment
Commercieel
management
Facility management
HBO- ICT
Hotelmanagement
Informationmanagement
International Business
People and Business
Management
Technische bedrijfskunde
Hogere Juridische
opleiding
European Studies

30%
18%
<10%
20%

Gehanteerde norm Zuyd
uitstroompercentage
22% boven of beneden
norm
boven
beneden
beneden
beneden

23%
20%
14%
20%
23%
30%

boven
beneden
beneden
beneden
boven
boven

17%
32%

beneden
boven

22%

boven

Tabel 2.1 Uitstroom na 1 jaar interesse gebied Economie& management en Bestuur & recht.
(Zuyd Hogeschool , 2015)
De uitstroomcijfers eerstejaarsstudenten bij Zuyd zijn schattingen vanuit figuur 2.1 de exacte
cijfers staan niet beschreven in het Zuyd Jaarverslag van het jaar 2015.

Figuur 2.1 uitstroom propedeuse eerste jaar per opleiding. (Zuyd Hogeschool , 2015)
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2.2 Motivatie voorstel keuze betrokken opleiding in het onderzoek
Na bestudering van de bovenstaande gegevens is er een keuze gemaakt op basis van
breedte van de opleiding en percentage uitstroom eerstejaarsstudenten.
In het onderzoek worden vier brede voltijd bachelor opleidingen betrokken twee opleidingen
met een hoog uitstroompercentage en twee opleidingen met een laag uitstroompercentage,
namelijk: Hogere Juridische opleiding en People and Business Management met een hoog
uitstroompercentage beide rond de 30% en Bedrijfseconomie en Commercieel Management
met een redelijk laag uitstroompercentage rond de 20%.
De opleidingen worden gegeven op Zuyd Hogeschool locatie Sittard en bevinden zich per 1
september 2016 in het nieuw Ligne gebouw.
2.3 Doelstelling onderzoek
Het doel van dit onderzoek luidt als volgt:
Voor Zuyd Hogeschool en daardoor voor de dienst O&O is het van belang inzicht te krijgen
in de activiteiten die opleidingen ondernemen om instroom van studenten te genereren en
vast te houden en welke resultaten de inspanningen van de opleidingen opleveren. Zijn er
wellicht andere manieren die meer resultaat opleveren? Voor Zuyd Hogeschool maakt de
dienst O&O uit hoe ze hier aan bij kunnen dragen na het analyseren van de resultaten die
voortkomen uit dit onderzoek.

2.4 Doelgroep onderzoek
Binnen dit onderzoek worden meerdere personen en partijen betrokken.
De betrokken personen die hieronder genoemd worden zijn met name mensen die in dit
onderzoek benaderd zullen worden voor informatie om antwoord te geven op de centrale
vraag en deelvragen. De onderstaande mensen geeft nog geen omschrijving van de mensen
die benaderd worden om geïnterviewd te worden. Zie hiervoor hoofdstuk 5 paragraaf 5.4
Mensen die benaderd worden voor informatie zijn:
- medewerkers instroommanagement, dienst Marketing en Communicatie;
- medewerkers lectoraat professionalisering van het onderwijs in het kader van studiesucces;
- medewerkers dienst studentzaken;
- decanen Zuyd Hogeschool;
- medewerkers/ auditoren van de betrokken opleidingen;
- opleidingscoördinator/teamleiders van betrokken opleidingen.

De reden om deze mensen te benaderen heeft er mee te maken dat het onderwerp
uitstroom van studenten eerste jaar vanuit meerdere invalshoeken bekeken wordt.
Door de informatie van deze mensen te analyseren en te verwerken in het
onderzoeksrapport kan de onderzoeker Zuyd en specifiek de opdrachtgever dienst O&O
voorzien van adviezen en aanbevelingen met betrekking tot het huidige en toekomstige
beleid rondom de vermindering van vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten.
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3. Probleemomschrijving
In dit hoofdstuk wordt een nadere uitwerkring gegeven van het probleem. Door antwoord te
geven op de vragen voor wie is het een probleem, waarom is het een probleem en waarom
nu?

3.1 Concretisering onderwerp onderzoek problematiek bij Zuyd Hogeschool
In het jaarverslag van Zuyd 2015 word in hoofdstuk twee aandacht besteed aan het
onderwerp onderwijskwaliteit en studiesucces. Om de onderwijskwaliteit te bevorderen zijn
er acht doelstellingen door Zuyd geformuleerd één van die doelstellingen in het kader van
studiesucces heeft betrekking op de uitstroom van studenten in het eerste jaar van de
propedeusefase. De norm die hierbij gehanteerd wordt weergegeven in percentages en is
22%. Dat wil zeggen dat er gestreefd wordt naar het behoud van studenten in het eerste jaar
en dat het aantal studenten dat uitstroomt niet hoger mag zijn dan de gestelde norm van
22%. Echter wordt deze norm niet gehaald en ligt de totale uitstroom van
eerstejaarsstudenten in de propedeusefase binnen Zuyd Hogeschool op dit moment op
23,8%. (Zuyd Hogeschool , 2015) Echter was al benoemd dat niet alleen Zuyd Hogeschool
als onderwijsinstelling met dit probleem te maken heeft. Uit de cijfermatige gegevens van het
CBS en de Staat van het Onderwijs 2014/2015 is gebleken dat de verhoogde uitstroom van
studenten een landelijke trend is. Uiteraard wordt er door Zuyd naar gestreefd de gestelde
norm van 22% in de toekomst te realiseren, door de achterliggende oorzaak van de
uitstroom te onderzoeken. Redenen waardoor studenten besluiten te stoppen met een
opleiding kan te wijten zijn aan de studenten zelf, maar ook aan Zuyd Hogeschool als
onderwijsinstelling. In dit onderzoek wordt tijdens het literatuuronderzoek gekeken naar de
resultaten die reeds naar voren zijn gekomen in eerder gedane onderzoeken op dit
onderwerp. Er wordt gekeken welke maatregelen hieruit voortgevloeid zijn en of deze
maatregelen voldoende zijn om de uitstroom van studenten in het eerste jaar nu en in de
toekomst te beperken?

3.1.1 Voor wie is de uitstroom van eerstejaarsstudenten een probleem?
Intern gezien is de uitstroom een probleem voor de onderwijsinstelling en de student zelf.
Extern gezien is de uitstroom ook een probleem voor het Rijk en de huidige arbeidsmarkt. De
arbeidsmarkt schreeuwt namelijk om meer mensen met een hbo- of wo diploma.
De vroegtijdige uitstroom van studenten is ook een maatschappelijk probleem. Het Rijk
financiert scholen deels vanuit het belastinggeld dat de burgers betalen. Als een student met
een diploma afstudeert dan rendeert deze student en kan deze student een betere en
hogere betaalde baan krijgen dan zonder diploma. Een student betaalt over dit inkomen
uiteraard belasting en betaalt daarmee de investering (studiefinanciering) deels betaalt door
het Rijk aan de student terug. Echter als een student vroegtijdig uitstroomt is het Rijk dit geld
kwijt en komt er niks voor terug. Zo doende heeft de belastingbetaler hier dus ook last van,
aangezien het gefinancierde geld toch terug betaald dient te worden.
Bovendien leidt de uitstroom van studenten tot een hoger werkloosheidpercentage.
Studenten zonder diploma kunnen moeilijker een geschikte baan vinden en zitten dan
noodgedwongen thuis.

3.1.2 Waarom is het een probleem?
De vraag die bij velen rijst is waar de verhoogde vroegtijdige uitstroom van
eerstejaarsstudenten vandaan komt en wat er aan gedaan kan worden? Het probleem
omtrent de vroegtijdige uitstroom van studenten kan tweezijdig worden bekeken, namelijk
vanuit de student, als ook vanuit Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling. In dit onderzoek
wordt de motivatie van studenten om Zuyd Hogeschool te verlaten, zoals eerder al
aangegeven buiten beschouwing gelaten. Dit vanwege privacy en ethische redenen.
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Wel wordt gekeken naar de financiële gevolgen voor zowel de student als Zuyd Hogeschool
als studenten vroegtijdig uitstromen.

3.1.3 Uitleg invoering (nieuwe) leenstelsel
Op 20 januari 2015 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van minister
Bussemaker om het stelsel van de studiefinanciering op de schop te nemen.
Per 1 september 2015 is het leenstelsel van kracht en is er veel veranderd voor nieuwe
eerstejaarsstudenten. Voorheen hadden ingeschreven studenten in het hoger onderwijs
recht op de basisbeurs en het studentenreisproduct. De basisbeurs bestond uit een vast
bedrag per maand, waarmee studenten hun studie konden bekostigen. Naast de basisbeurs
hadden studenten de mogelijkheid om geld bij te lenen bij DUO, deze lening heet de
basislening. In het nieuwe leenstelsel is de basisbeurs en de basislening samengevoegd tot
één bedrag dat studenten alleen nog kunnen lenen dit wordt het studievoorschot genoemd.
De basisbeurs is dus verdwenen. Het studentenreisproduct is echter wel blijven bestaan.
(DUO, 2017) Het bedrag (maximaal € 867,68) dat studenten als studievoorschot ontvangen
is voor iedere student hetzelfde, het maakt niet meer uit of de student wel of niet
thuiswonend is. (Leenstelsel , 2015)
Daarnaast biedt DUO studenten ook nog de mogelijkheid om een extra bedrag per maand te
lenen, de zogenoemde aanvullende beurs. De aanvullende beurs is in het nieuwe leenstelsel
blijven bestaan, het enige verschil is dat deze verhoogd is met ruim 100 euro.
De aanvullende beurs en het studentenreisproduct wordt omgezet in een gift als studenten
hun diploma binnen tien jaar halen. Het studievoorschot moeten studenten wel terugbetalen
binnen een termijn van maximaal 35 jaar. (DUO, 2017)

3.1.4 Financiële gevolgen vroegtijdig stoppen zonder diploma
Vroegtijdig uitstromen kan voor de student leiden tot financiële gevolgen in verband met de
invoering van het (nieuwe) leenstelsel. Studenten die vroegtijdig stoppen met hun studie
hoeven niet direct te starten met het terugbetalen van het studievoorschot. De eerste twee
jaar krijgen studenten een soort van ‘adempauze’ waarin nog niks terugbetaald hoeft te
worden. Direct beginnen met terug betalen mag uiteraard wel. (Leenstelsel , 2015)
Studenten die naast het studievoorschot een aanvullende beurs hebben moeten dit bedrag
terug betalen indien ze de opleiding verlaten na 5 maanden, gerekend vanaf de eerste
maand studiefinanciering. Verlaten studenten de opleidingen vóór aanvang van deze 5
maanden dan mogen studenten de aanvullende beurs houden. (DUO, 2017)
Uit cijfers is gebleken dat het aantal inschrijvingen op scholen in het hoger onderwijs na de
invoering van het leenstelsel daalde met 6,8 procent. Minister Bussemaker constateert een
'boeggolf', zo staat in de Monitor. Veel studenten schreven zich in 2014 nog in, omdat deze
studenten (indien ze de opleiding afronden) nog onder het ‘oude’ financieringsstel vallen.
Dat er in het komende jaar daarom een daling zou plaatsvinden van studenten die zich
inschrijven was volgens Minister Bussemaker te verwachten. (Trouw, 2016)

3.1.5 Probleem omschrijving vanuit onderwijsinstelling Zuyd Hogeschool
Als het probleem vanuit de onderwijsinstelling wordt bekeken is het grootste probleem vanuit
het financieel perspectief dat een student niet rendeert.
Als eerste is het belangrijk om te noemen dat het Rijk onderscheid maakt tussen bekostigd
onderwijs en particulier onderwijs. Bij een bekostigde hogeschool of universiteit betaalt de
overheid de instelling om opleidingen te verzorgen. Particulier onderwijs krijgen geen
bekostiging via de overheid. (Studiekeuze123 , 2017) Zuyd Hogeschool is een bekostigde
onderwijsinstelling.
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Om te achterhalen wat de financiële gevolgen zijn van studenten die opleiding vroegtijdig
verlaten is de onderzoeker in gesprek gegaan met dhr. Pascal Limpens en dhr. Paul Reijns.
Medewerkers van de dienst Finance and Control bij Zuyd Hogeschool te Heerlen.
Bij het overleg stond de vraag centraal: wat kost een uitstromende student voor Zuyd
Hogeschool?
In het gesprek is naar voren gekomen dat het niet zo zeer gaat om kosten, maar om
gederfde (toekomstige) inkomsten die Zuyd Hogeschool mis loopt als studenten vroegtijdig
de opleiding verlaten. De financiële gegevens van het studiejaar 2014-2015 zijn bekend en
mogen ook beschreven worden. De financiële gegevens het studiejaar 2015-2016 zijn nog
niet bekend, vandaar dat er gekeken wordt naar het schooljaar 2014-2015.
Voor studiejaar 2014-2015 blijkt de totale uitstroom tot maar liefst 31 miljoen euro aan
toekomstige gederfde inkomsten te leiden. Een bedrag dat bij het behoud van alle
uitgestroomde studenten voor genoemd studiejaar als (toekomstige) opbrengst te
beschouwen is. Duidelijk is dat het investeren in het voorkomen van uitstroom financieel
gezien zeer profijtelijk is.
In het schooljaar 2014-2015 kostte een student aan het hoger onderwijs het Rijk €5290 euro.
Een student betaald zelf het collegegeld dat in het jaar 2014/2015 €1952 ,- bedroeg. (Reijns,
2016) (Inmiddels is dit bedrag alweer verhoogt, naar €1984,-) (DUO, 2017).
Een eerstejaarsstudent koste het Rijk in het studiejaar 2014-2015 in totaal €7274 ,-.
Dit bedrag krijgt Zuyd Hogeschool per student als inkomsten. Zolang een student op de
opleiding aanwezig is ontvangt de school dit bedrag. Studeert een student af dan ontvangt
Zuyd Hogeschool nog één jaar lang de wettelijke Rijksbegroting als bonus. (Limpens, 2017)
Een ander aspect dat op het langere termijn tot problemen kan leiden als studenten
vroegtijdig uitstromen heeft te maken met de personeelsbezetting. Indien er structureel een
groot aantal studenten uitstroomt heeft dit gevolgen voor de personeelsbezetting en kan
overcapaciteit ontstaan. In het aller ergste geval moeten er dus mensen ontslagen worden
en dat terwijl Zuid-Limburg zich al bevind in een zogenoemde krimpregio. Een krimpregio is
een regio waar de bevolking krimpt. Dit heeft gevolgen voor het aantal banen deze dalen
namelijk sterker in een krimpregio, dan in de rest van Nederland. (Rijskoverheid , 2015)
Doordat de bevolking in Zuid-Limburg krimpt zijn er ook minder leerlingen in het basis- en
voortgezet onderwijs. (CNVonderwijs, 2017) Het aantal studenten dat zich in de toekomst zal
inschrijven wordt dus ook kleiner.

3.1.6 Waarom nu?
Naar de reden waarom zoveel studenten vroegtijdig uitstromen is zoals al eerder werd
genoemd veel onderzoek gedaan. In het boek ‘studiesucces bevorderen’ staat dat
studiesucces in het onderwijs mede bepaald wordt door de wijze waarop de jongeren zich
voorbereiden op hun studiekeuze. Studie- en beroepskeuzebegeleiding is erg belangrijk
gedurende de opleiding. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt (ROA) is gebleken dat 20% van de uitstroom te wijten is aan een verkeerde
studiekeuze. Studiekeuzes waarvan studenten achteraf spijt hebben leiden tot minder
gemotiveerd studiegedrag en een grotere kans op voortijdige uitstroom uit opleidingen.
(Henk van Berkel, 2012) Het is dus van essentieel belang dat opleidingen de juiste informatie
geven over de inhoud van de opleiding.
Bovendien kan de vroegtijdige uitstroom ook te wijten zijn de steeds strenger wordende
normering in het eerste jaar. Wie niet minimaal gemiddeld 50 credtis/studiepunten haalt van
de zestig studiepunten die een student kan behalen in het eerste jaar krijgt een negatief
‘bindend studieadvies’ (bsa). (OER , 2016-2017) Het aantal te behalen credtis in het eerste
jaar wordt bovendien door veel onderwijstellingen hoger. De kans bestaat dat meer
studenten op grond hiervan vroegtijdig uitstromen, meent Frank Steenkamp, uitgever van de
Keuzegidsen voor het hoger onderwijs. Ook is al gebleken dat het aantal leerlingen in het
middelbaar en voortgezet onderwijs afneemt en hierdoor ook het aantal studenten dat zich in
zal schrijven aan een opleiding in het hoger onderwijs.
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Vanwege o.a. de bovengenoemde redenen is het dus van essentieel belang dat Zuyd
Hogeschool het aantal studenten dat instroomt weet vast te houden.

3.2 Conclusie
Uit het bovenstaande is gebleken dat het vroegtijdig uitstromen van studenten niet alleen
een probleem is bij Zuyd Hogeschool, maar het probleem landelijk erkent wordt.
De uitstroom heeft verschillende mogelijke oorzaken zo schreeuwt de huidige arbeidsmarkt
om meer hogere opgeleiden. De lat in het huidige onderwijs is hoger komen te liggen als een
gevolg van de maatschappelijke wens om het niveau van het hoger onderwijs te verhogen.
Studenten bij Zuyd Hogeschool dienen op dit moment in het eerste jaar minimaal 50 van de
60 studiepunten te behalen. Behalen studenten deze studiepunten niet volgt er een bindend
afwijzend studieadvies. De mogelijkheid bestaat dat studenten door dit advies niet
gestimuleerd zijn door te zetten en af haken. Bovendien is gebleken uit cijfers dat de
invoering van het leenstelsel in 2015 geleidt heeft tot een afname van het aantal studenten
dat instroomt. Gezien het feit dat het aantal instromende studenten door de nieuwe regeling
afneemt is het van zeer groot belang dat Zuyd haar studenten die instromen weet vast te
houden en de vroegtijdige uitstroom van studenten weet te beperken, zodat Zuyd minder
gederfde inkomsten mis loopt.
Door in dit onderzoek de huidige activiteiten en reeds genomen maatregelen omtrent de
invulling van opendagen, meeloopdagen en de inhoud van werkprocessen bij de opleidingen
People and Business Management, Hogere Juridische opleiding, Bedrijfseconomie en
Commercieel management te onderzoeken, wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan
het genereren van instromende studenten en het realiseren van minder uitstromende
studenten nu en in de toekomst bij Zuyd Hogeschool.
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4. Organisatie analyse
In dit hoofdstuk wordt een algemene omschrijving gegeven van de dienst Onderwijs en
Onderzoek. Aan de hand van een omschrijving van interne en externe taken en de missie,
visie en strategie.

4.1 Interne kenmerken dienst Onderwijs en Onderzoek.
De dienst O&O is een van de zeven centrale diensten van Zuyd en valt direct onder het
College van Bestuur (CvB). Omdat onderwijs en onderzoek de kerntaken zijn van Zuyd
raken de werkzaamheden van de dienst O&O vanzelfsprekend aan die van de andere
diensten. (Zuyd Hogeschool , 2017) Dienst O&O zoekt daarom in zijn advisering en in de
ontwikkeling en implementatie van beleid samenwerking met de andere diensten. Voor de
beleidsterreinen van de andere diensten vervult O&O een signalerende rol en een expertrol
vanuit het eigen beleidsterrein. (Dienst O&O, 2013)
De dienst O&O houdt zich met name bezig met beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg voor
onderwijs en onderzoek binnen Zuyd Hogeschool. De auditoren van O&O voeren interne
audits uit en begeleiden opleidingen, lectoraten en de instelling bij de voorbereiding op
een visitatie of instellingstoets. (Zuyd Hogeschool , 2017)

4.1.1. Functies en rollen
Bij de dienst O&O werken 17 medewerkers en op het moment heeft de dienst 3 vacatures.
Naast de directeur en het secretariaat kent de dienst O&O twee kernfuncties, die van
beleidsadviseur en die van auditor. De beide kernfuncties liggen in elkaars verlengde: audits
geven input voor te ontwikkelen beleid en reeds ingesteld beleid kan (mede) door middel van
audits worden geëvalueerd. Dit maakt dat de medewerkers in de onderscheiden functies
nauw met elkaar samenwerken. (Dienst O&O, 2013)
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de taken en rollen die bij deze functies horen.
Taken
Rollen o.a.
Auditor
Uitvoeren van audits
Adviseur
Begeleiden van visitaties
Beoordelaar/‘critical friend’
Advisering kwaliteitszorg
Desk researcher/analist
Begeleiden nieuwe opleidingen
Expert
Beleidsadviseur Beleidsvoorbereiding en analyse
Adviseur
Beleidsontwikkeling
Ambtelijk secretaris
Beleidsimplementatie
Desk researcher/annalist
Advisering
Expert
Beleidsevaluatie
Netwerker
Projectmanagement
Projectmanager
Tabel 4.1 taken en rollen dienst O&O (Dienst O&O, 2013)

4.1.2 Toekomst dienst Onderwijs en Onderzoek
Op dit moment maakt dienst O&O een transitie door waarin de dienst op een andere manier
gepositioneerd wordt. De transitie heeft gevolgen voor de taken, rollen en inrichting van
O&O. Zo zal er meer recht gedaan worden aan het feit dat de dienst uit meerdere
onderdelen bestaat die inhoudelijk aan elkaar gerelateerd zijn, maar een eigen dynamiek en
opdracht kennen:
 Het ‘team O&O bestaat uit beleidsadviseurs, ondersteuners en auditoren O&O,
georganiseerd als een ‘consultancy’ team, met een coördinatie-overleg.
 De Zuyd Bibliotheek, onder leiding van een teamleider, draagt met een eigen
dynamiek bij aan de strategische doelen m.b.t. Onderwijs & Onderzoek.
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Bovendien komt er door transitie een nieuw nog niet bestaand team bij, namelijk het
‘team DLO’. (Verhoef, Transitie O&O, 2017)
Het team DLO houdt zich met name bezig op het voeren van beleid rondom de
technologische ontwikkelen in het huidige en toekomstige onderwijs van Zuyd Hogeschool.
Door de transitie worden de taken van de auditor en beleidsadviseur meer van elkaar
gescheiden.
De dienst O&O staat tijdens de transitie onder leiding van een interimmanager. Zij heeft als
taak de dienst zo in te richten dat deze het CvB goed van dienst is en de samenwerking met
het CvB verbetert. Daarnaast wil de dienst de samenwerking met de faculteiten verbeteren.
Om te bepalen hoe dit het beste vorm gegeven kan worden hebben er een tweetal heidagen
plaats gevonden, waarin met alle betrokkenen gebrainstormd is over huidige en toekomstige
inrichting van de dienst O&O en de focus van rollen en taken in werkzaamheden.
Hoe alles exact vorm wordt gegeven is nog niet bekend. Echter hoe de organisatie structuur
van de dienst er uit komt te zien na de transitie staat hieronder afgebeeld in figuur 4.1. De
afkorting ZB staat voor Zuyd Bibliotheek en de afkorting DLO staat voor Digitale
Leeromgeving.

Figuur 4.1 Organogram dienst O&O na transitie. (Verhoef, Transitie O&O, 2017)

Met het CvB is gesproken over de aanscherping van de strategische koers voor de komende
periode. Daarbij is gesproken over de analyse van het portfolio van Zuyd, in relatie tot de
positionering in de regio Brightlands (Limburgse Campussen Chemelot in Sittard-Geleen en
Heath Campus in Maastricht) en de terugloop van de instromende studenten. (Verhoef,
Transitie O&O, 2017)
In de komende maanden zal de interimmanager om de tafel gaan zitten met alle
medewerkers van de dienst O&O om te kijken hoe het toekomstige takenpakket van de
medewerkers vormgegeven kan worden.
Voor de dienst O&O in het algemeen worden de volgende nieuwe taken voorzien
 Explicieter dan voorheen de taak van advisering op de Zuyd-strategie
vervullen/oppakken;
 Onderwijskundige positie versterken om opleidingen te ondersteunen in hun taak de
onderwijskwaliteit en studiesucces te realiseren;
 Verbinding versterken tussen onderwijs, onderzoek en de zwaartepunten;
 Kennisdeling en informatievoorziening over onderwijs en onder versterken;
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Digitale leeromgeving (DLO) verbinden aan de onderwijsvernieuwing;
Actievere bijdrage leveren in expertrollen;
Actieve bijdrage leveren aan de professionalisering van docenten en onderzoekers.
(Verhoef Els, 2017)

4.1.3 Missie, visie en strategie
De onderstaande missie en visie zullen door de transitie deels of geheel veranderen. Hoe dit
precies vorm gegeven wordt is echter nog niet helemaal bekend en zal worden opgenomen
in het jaarplan dat volgend jaar bekend wordt gemaakt.
Huidige missie, visie en strategie van dienst O&O luidt als volgt:
Missie:
O&O is een stafdienst voor Zuyd die verantwoordelijk is voor advies, ontwikkeling en
implementatie van strategie en beleid op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast
is zij verantwoordelijk voor de monitoring van de gerealiseerde onderwijs- en
onderzoekskwaliteit. O&O werkt in opdracht van het college van bestuur ten dienste van de
gehele organisatie.
O&O informeert en adviseert stakeholders op centraal en decentraal niveau zowel reactief
als proactief over onderwijs- en onderzoekaangelegenheden. Dat doet O&O op basis van
deskundigheid en overzicht: medewerkers van de dienst zijn goed op de hoogte van
relevante externe ontwikkelingen en nauw verbonden met de onderwijs- en
onderzoekpraktijk van Zuyd.
Visie:
In de ontwikkeling en implementatie van strategie en beleid en voor de kwaliteitsborging van
onderwijs en onderzoek wil O&O binnen Zuyd een vanzelfsprekende partner zijn voor
college van bestuur, faculteiten en diensten.
O&O betrekt deze positie doordat de medewerkers beschikken over de volgende
competenties verbindend en samenwerkingsgericht zijn, deskundig, toegankelijk en
klantgericht, ondernemend en proactief. (Dienst O&O, 2013)
Strategie vóór transitie:
De dienst O&O houdt zich bezig met de volgende strategische vraagstukken




Beleidsontwikkeling signaleren, analyseren, ontwikkelen en rapporteren;
Beleidsimplementatie uitvoeren (bijv. d.m.v. projectmanagement of
coördineren/verbinden van initiatieven van onderop);
Beleidsevaluatie terugkoppelen naar beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie.
(Dienst O&O, 2013)

Er vindt op dit moment een aanscherping plaats van de strategische doelen. Deze worden
hieronder weergegeven.
Strategie na transitie
 Er komt een grotere nadruk op de versterking van de kwaliteit van onderwijs en
onderzoek;
 Bij kwaliteit gaat het in het onderwijs ook met name om studiesucces, dan wel
succesvol studeren;
 Interdisciplinair werk krijgt specifieke aandacht.
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De aanscherping van de strategische doelen heeft gevolgen voor de koers verandering van
de dienst O&O. Deze zijn hieronder weergegeven:




Er is grotere behoefte aan meer onderwijskundige ondersteuning en onafhankelijke
en deskundige adviseurs is een mooie uitdaging voor de dienst O&O.
Bij het borgen van onderwijskwaliteit ligt de nadruk niet enkel meer op het verzekeren
van accreditatiewaardigheid van opleidingen.
O&O moet meer dan voorheen haar dienstverlening integraal invullen, omdat kwaliteit
meer integraal wordt begrepen in functie van de ‘’maatschappelijke taak van Zuyd om
professionals op doelmatige wijze te kwalificeren voor het leveren van een bijdrage
aan de beroepspraktijk in de regio. (Verhoef, Transitie O&O, 2017)

4.2 Externe kenmerken dienst Onderwijs en Onderzoek
Branche
De dienst O&O behoort tot de onderwijsbranche. De betekenis van deze branche luidt als
volgt: In de onderwijsbranche wordt onderwijs gegeven in een door de overheid bepaalde
structuur. Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een (jong) mens en van een
samenleving. Ongeacht de leeftijd, een (jong)mens die goed onderwijs volgt, creëert kansen
voor de toekomst en krijgt kennis die het kan doorgeven aan volgende generaties.
(Talentenbranche , 2017)
Cultuur
Dienst Onderwijs & Onderzoek heeft een taakgerichte organisatiecultuur volgens de theorie
van Harisson (1972). De definitie van een taakgerichte organisatiecultuur luidt als volgt:
Het gedrag van mensen in de taakgerichte organisatiecultuur wordt voornamelijk bepaald
door de taak die moet worden gerealiseerd. Resultaten zijn hier belangrijker dan regels,
machtsverhoudingen of persoonlijke behoeften. De kracht van deze cultuur is de flexibiliteit
en de resultaatgerichtheid. (Kluijtmans, 2014)
De dienst O&O past binnen een taakgerichte organisatie cultuur, omdat de medewerkers
professioneel en taakgericht te werk gaan waarbij iedere medewerker zijn eigen
bevoegdheden heeft om het werk op zijn of haar manier in te richten, zodat het gewenste
resultaat bereikt wordt. Ook is er een hoge mate van samenwerking aanwezig tussen de
medewerkers onderling en staat iedereen er voor open om elkaar te helpen. Verder is er
sprake van een platte organisatiestructuur en worden de medewerkers zoveel mogelijk
betrokken bij lopende zaken door het management.
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5. Probleemstelling en deelvragen geoperationaliseerd
In dit hoofdstuk worden de probleemstelling en deelvragen benoemd en geoperationaliseerd.

5.1 Centrale vraag
De vraag die centraal staat tijdens het onderzoek luidt als volgt:
‘Welke maatregelingen o.a. in het kader van financiële aspecten dient Zuyd Hogeschool te
nemen in het bijzonder binnen de faculteit Management en Recht en faculteit Commercieel
en Financieel Management om de meeste winst te behalen in het reduceren van het aantal
eerstejaarsstudenten dat de school verlaat door vroegtijdig uit te stromen, binnen de
betrokken voltijd Bacheloropleidingen People and Business Management, Hogere Juridische
opleiding, Bedrijfseconomie en Commerciële Economie?’

5.1.1 Operationalisering centrale vraag
Financiële aspecten – Hiermee wordt bedoeld dat de financiële gevolgen in kaart worden
gebracht van het vroegtijdig uitstromen voor zowel de student als Zuyd Hogeschool als
onderwijsinstelling.
Uitstroom – Uitstroom is het aantal studenten dat op enig moment in een studiejaar de
inschrijving voor een opleiding beëindigd. De uitstroom kan berekend worden op basis van
meerdere organisatie-eenheden van Zuyd, te weten: opleidingen, faculteiten, platforms en de
instelling zelf. In dit onderzoek wordt de uitstroom berekend op basis van de opleiding. De
uitstroom bestaat voor een opleiding uit afgestudeerden, vertrokken omzwaaiers en
uitvallers. Vertrokken omzwaaiers en uitvallers zijn studenten dat voorafgaande aan het
afstudeermoment op een bepaalde datum niet meer staat ingeschreven voor een bepaalde
bachelor opleiding. (MIS, 2017) In dit onderzoek wordt alleen gekeken naar studenten die
definitief vroegtijdig uitstromen en dus op enig moment in het eerste studiejaar niet meer
ingeschreven staan bij een opleiding van Zuyd Hogeschool. Studenten die uitstromen
doordat ze afstuderen of switchen van opleiding binnen Zuyd wordt dus niet meegenomen in
de definitie (vroegtijdig) uitstromen.
Faculteit Management & Recht – Zuyd Hogeschool heeft 9 faculteiten. People and Business
Management en Hogere Juridische opleiding zijn opleidingen die behoren tot de faculteit
Management en Recht. De opleiding Bedrijfseconomie en Commercieel Management
behoren tot de faculteit Commercieel en Financieel Management.
Betrokken voltijd bachelor opleidingen – de opleidingen die betrokken worden in dit
onderzoek komen voort uit het interesse gebeid economie en management en bestuur en
recht. Het interesse gebied is een benaming die gehanteerd wordt op de website van Zuyd
Hogeschool onder het kopje ‘opleidingen bij Zuyd’. Het interesse gebied is iets anders dan
faculteit. Faculteit is een hoofdafdeling binnen Zuyd Hogeschool. (Zuyd Hogeschool , 2015)
Bachelor – Bachelor zijn graden voor mensen die een opleiding in het hoger onderwijs
hebben afgerond. Na een 4-jarige hbo-opleiding aan een hogeschool krijgt een student de
graad bachelor.
Voltijd – In het hoger onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen voltijd en deeltijd
opleidingen. Een voltijd opleiding is te vergelijken met een 40urige baan. Studenten zijn
gemiddeld 40 uur per week bezig met hun studie.

5.2 Deelvragen
Om de centrale vraag op een gestructureerde manier te beantwoorden zijn deelvragen
geformuleerd. De deelvragen geven te samen het antwoord op de centrale vraag.
De geformuleerde deelvragen luiden als volgt:
 Deelvraag 1
Hoe ziet het eerste jaar van de betrokken opleidingen People and Business
Management, Hogere Juridische opleiding, Commercieel Management en
Bedrijfseconomie er uit?
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Deelvraag 2
Welke inhoudelijke informatie wordt gegeven door de betrokken opleidingen op
opendagen, meeloopdagen en overige informatiebijeenkomsten?
Deelvraag 3
Welke activiteiten en maatregelingen worden ondernomen door Zuyd Hogeschool en
specifiek door de opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische
opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie om eerstejaarsstudenten
te binden en boeien?
Deelvraag 4
Welke cijfers zijn reeds bekend over het aantal eerstejaarsstudenten die vroegtijdig
uitstromen binnen de opleidingen People and Business Management, Hogere
Juridische opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie vanaf het
studiejaar 2013/2014 tot heden.
Deelvraag 5
Welke maatregelen nemen de voltijd bachelor opleidingen People and Business
Management, Hogere Juridische opleiding, Commercieel Management en
Bedrijfseconomie om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te
verminderen?
Deelvraag 6
Wat zijn de resultaten van de reeds genomen maatregelen voortgekomen uit gedane
onderzoeken om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten bij de betrokken
opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische opleiding,
Commercieel Management en Bedrijfseconomie te verminderen?
Deelvraag 7
Wat zijn volgens de literatuur en deskundigen werkzaam bij Zuyd Hogeschool
mogelijkheden om de uitstroom van eerstejaarsstudenten te verminderen?
Deelvraag 8
Welke financiële gevolgen zijn er verbonden aan de vroegtijdige uitstroom van
eerstejaarsstudenten voor zowel Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling als de
eerstejaarsstudent zelf?

5.3 Onderzoeksmethode
Het onderzoek betreft een kwalitatief marktonderzoek. Kwalitatief marktonderzoek is gericht
op het verkrijgen van informatie over wat er leeft en waarom. Het geeft diepgaande
informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften
van de onderzoeksgroep. Waarbij informatie wordt verzameld aan de hand van desk- en
fieldresearch. Bij fieldresearch of veldonderzoek wordt primaire data (nieuwe gegevens)
verzameld en geanalyseerd. Bij deskresearch wordt gebruik gemaakt van secundaire data
(bestaande gegevens). (Verhoeven N. , 2011) Zie ook figuur 5.1 voor een schematische
weergave van het onderscheid tussen desk- en fieldresearch.

Figuur 5.1 Twee manieren van onderzoek (Kooiker, 2011)

175

5.3.1 Deskresearch
Er wordt gebruik gemaakt secundaire data-analyse in de vorm van literatuuronderzoek door
het lezen van boeken, artikelen, rapporten/onderzoeken, websites en interne documenten
van Zuyd Hogeschool. Interne documenten, zoals reeds gedane onderzoeken naar de
uitstroom van studenten worden ter beschikking gesteld voor inzage door Zuyd Hogeschool.
Om een beeld te krijgen van de bronnen die o.a. gebruikt zullen worden in dit onderzoek zie
bronnen deskresearch in paragraaf 5.4.
Het deskresearch zal vorm geven aan het theoretisch kader in de scriptie.
Om de interne organisatie, Zuyd Hogeschool, te beschrijven wordt gebruik gemaakt van het
7S model van McKinsey. Dit model geeft een macro-overzicht van een organisatie op zowel
de harde (rationele) als de zachte (emotionele) aspecten van een organisatie (Knoot, 2013).
De zeven onderdelen bepalen samen hoe een bedrijf werkt (Rasiel, 2012) en geeft daarom
een goed beeld van Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling. Zie figuur 5.2 voor een
schematisch voorbeeld van het 7S model.

Figuur 5.2 Schematische weergave 7S-model.
(Business Set Free, 2013)

5.3.2 Fieldresearch
Fieldresearch is het daadwerkelijk verzamelen van gegevens in de praktijk.
Bij de scriptie zal gebruikt gemaakt worden van kwalitatief fieldresearch in de vorm van half
gestructureerde interviews. Bij dit type is er van te voren een vragenlijst of een lijst met
onderwerpen (topiclijst) opgesteld. De rode draad in dit interview is de probleemstelling,
maar er ook ruimte voor inbreng van de geïnterviewde respondent. (Verhoeven N. , 2011)

5.3.3 Populatie & steekproef
Onder populatie wordt verstaan: het totaal aantal eenheden waarop het onderzoek
betrekking heeft, ofwel alle eenheden waarover in het onderzoek uitspraken worden gedaan.
(Verhoeven N. , 2011) In dit onderzoek zullen er uitspraken worden gedaan over de
maatregelen die genomen worden omtrent het genereren en vasthouden van
eerstejaarsstudenten. Het onderzoek vindt plaats bij Zuyd Hogeschool. Het is uiteraard niet
mogelijk om alle opleidingen binnen Zuyd Hogeschool te onderzoeken. Er is daarom
besloten om een steekproef te nemen. Een steekproef is een (klein) deel van de populatie
waarover gegevens worden verzameld. (Verhoeven N. , 2011) De steekproef bestaat uit de
betrokken opleidingen in dit onderzoek People and Business Management, Hogere
Juridische Opleiding, Bedrijfseconomie en Commercieel Management.
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5.3.4 Betrouwbaarheid
Onder betrouwbaarheid wordt verstaan: de mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige
fouten, oftewel herhaling van het onderzoek in een andere periode zouden de dezelfde
resultaten moeten opleveren. Er wordt dus nagegaan of de resultaten niet op toeval berusten
(Verhoeven N. , 2011) Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te waarborgen op het
gebied van deskresearch zullen de gebruikte bronnen worden gecontroleerd op
betrouwbaarheid, relevantie en actualiteit. Omdat de dienst O&O een transitie doormaakt
worden de oude en nieuwe documenten met elkaar vergeleken. Voor specifieke informatie
wordt de meest actuele versie gebruikt, omdat deze het meest betrouwbaar zijn. Bij de
interviews zal de betrouwbaarheid gewaarborgd worden door met alle teamleiders van
betrokken opleidingen te spreken en een tweetal extra personen die zich bezig houden met
de instroom en uitstroom in zijn algemeenheid voor Zuyd Hogeschool. Er wordt dan zoveel
mogelijk informatie verzameld. Op deze manier worden er meerdere meningen
meegenomen, die daarna met elkaar worden vergeleken. Zo wordt een betrouwbaar
mogelijk beeld gecreëerd van de huidige maatregelen omtrent het genereren en vasthouden
van eerstejaarsstudenten. Om de betrouwbaarheid te garanderen tegenover de
geïnterviewde zullen de interviews worden opgenomen, indien er geen bezwaar is. Hierdoor
is het mogelijk om de interviews terug te luisteren. Op deze manier wordt er zoveel mogelijk
informatie meegenomen bij de verwerking van de interviews. Daarbij is het door het
opnemen ook mogelijk om te controleren of informatie juist is geïnterpreteerd. Nadat de
interviews verwerkt zijn, wordt de uitwerking verzonden naar de geïnterviewde zodat de
uitwerkingen gecontroleerd en indien nodig, aangevuld kunnen worden. Zo is de kans groter
dat de juiste informatie wordt meegenomen in het onderzoek.

5.3.5 Validiteit
Validiteit gaat erover in welke mate het onderzoek vrij is van systematische fouten. Er wordt
gekeken naar de echtheid en waarheidsgehalte van het onderzoek. Er zijn twee soorten
validiteit, namelijk interne- en externe validiteit. Interne validiteit betreft het trekken van de
juiste conclusies. Externe validiteit bestaat uit twee soorten, namelijk populatie validiteit en
begripsvaliditeit. Populatie validiteit gaat erom of de steekproef de populatie afspiegelt,
oftewel zijn de gegevens uit de steekproef te generaliseren voor de gehele populatie.
Begripsvaliditeit wil zeggen: meten wat men wilt meten (Verhoeven N. , 2011). Doordat de
teamleiders van de betrokken opleidingen informatie geven over de opleiding is de
steekproef te generaliseren voor de populatie, ofwel Zuyd Hogeschool. Begripsvaliditeit zal
vooral spelen gedurende dit onderzoek. Om ervoor te zorgen dat er gemeten wordt wat
gemeten dient te worden, zal er tijdens de interviews begrippen worden uitgelegd zodat er
geen miscommunicatie ontstaat. Daarnaast zal de vragenlijst worden gecontroleerd vanuit dit
perspectief, want zonder de juiste vragen kan er niet gemeten worden wat de onderzoeker
wil meten. Daarnaast is het ook belangrijk dat de juiste meetinstrumenten worden gebruikt
gedurende het onderzoek. Tijdens de literatuurstudie zal daarom gekeken worden naar wat
een model daadwerkelijk meet, de relevantie van het model wordt bepaald en wat het doel is
van het model. Op basis daarvan kan ook beoordeeld worden of het model meet wat er
gemeten dient te worden.

5.4 Onderzoeksmethode per deelvraag
De onderstaande deelvragen worden op de volgende manier beantwoord.
Deelvraag 1
Hoe ziet het eerste jaar van de betrokken opleidingen People and Business Management,
Hogere Juridische opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie er uit?
Onderzoeksmethode: de bovenstaande deelvraag is een deskresearch deelvraag en zal
beantwoord worden door literatuuronderzoek denk hierbij aan het raadplegen van de website
van Zuyd Hogeschool, informatiegidsen van de bovenstaande genoemde opleidingen en
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eventueel informatie opvragen bij de decaan en/of teamleider.
Deelvraag 2
Welke inhoudelijke informatie wordt gegeven door de betrokken opleidingen op opendagen,
meeloopdagen en overige informatiebijeenkomsten?
Onderzoeksmethode: de bovenstaande deelvraag is een fieldresearch deelvraag en zal
beantwoord aan de hand van informatie gesprekken met de teamleiders van de betrokken
opleidingen, maar ook door informatie op te vragen bij dienst studentzaken en/of decaan.
Deelvraag 3
Welke activiteiten en maatregelingen worden ondernomen door Zuyd Hogeschool en
specifiek door de opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische
opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie om eerstejaarsstudenten te
binden en boeien?
Onderzoeksmethode: de bovenstaande deelvraag is een fieldresearch deelvraag en zal
beantwoord worden aan de hand van informatie gesprekken met teamleiders van de
betrokken opleidingen en een tweetal docenten van iedere betrokken opleiding.
Deelvraag 4
Welke cijfers zijn reeds bekend over het aantal eerstejaarsstudenten die vroegtijdig
uitstromen binnen de opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische
opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie vanaf het studiejaar 2013/2014
tot heden.
Onderzoeksmethode: de bovenstaande deelvraag is een deskresearch deelvraag en zal
beantwoord worden doormiddel van het raadplegen van het Zuyd Jaarverslag jaartal 2014
en 2015, Management informatie systeem van Zuyd (MIS) en cijfers omtrent de uitstroom
per opleiding die reeds bekend zijn gemaakt op de website Vereniging landelijke
Hogescholen.
Deelvraag 5
Welke maatregelen nemen de voltijd bachelor opleidingen People and Business
Management, Hogere Juridische opleiding, Commercieel Management en Bedrijfseconomie
om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten te verminderen?
Onderzoeksmethode: de bovenstaande deelvraag is een deskresearch deelvraag en zal
beantwoorden worden door reeds gedane onderzoeken bij Zuyd op het gebied van uitstroom
verminderen/ studiesucces bevorderen te bestuderen en door in gesprek te gaan met dienst
studentzaken, decaan, en eventueel medewerkers instroommanagement.
Deelvraag 6
Wat zijn de resultaten van de reeds genomen maatregelen voortgekomen uit gedane
onderzoeken om de vroegtijdige uitstroom van eerstejaarsstudenten bij de betrokken
opleidingen People and Business Management, Hogere Juridische opleiding, Commercieel
Management en Bedrijfseconomie te verminderen?
Onderzoeksmethode: de bovenstaande deelvraag is een deskresearch deelvraag en zal
beantwoord worden door literatuuronderzoek en dan specifiek reeds gedane onderzoeken
op het gebied van uitstroom verminderen en studiesuccesbevordering te bestuderen en door
in gesprek te gaan met teamleiders van betrokken opleidingen om navraag te doen welke
maatregelen geraadpleegd worden aan de hand van de uitslag van de reeds gedane
onderzoeken.
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Deelvraag 7
Wat zijn volgens de literatuur en deskundigen werkzaam bij Zuyd Hogeschool mogelijkheden
om de uitstroom van eerstejaarsstudenten te verminderen?
Onderzoeksmethode: de bovenstaande deelvraag is een deskresearch deelvraag en zal
beantwoord worden door literatuuronderzoek bronnen die o.a. gebruikt zullen worden zijn het
boek ‘’studiesucces bevorderen het kan en is niet moeilijk’’ van Henk van Berkel, Ellen
Jansen en Anneke Bax, Essay ‘’kwaliteit van onderwijs’’ van Roel in ’t Veld en door in
gesprek te gaan met medewerkers instroommanagement, decaan, dienst studentzaken en
eventueel teamleiders van de betrokken opleidingen.
Deelvraag 8
Welke financiële gevolgen zijn er verbonden aan de vroegtijdige uitstroom van
eerstejaarsstudenten voor zowel Zuyd Hogeschool als onderwijsinstelling als de
eerstejaarsstudent zelf?
Onderzoeksmethode: de bovenstaande deelvraag is een fieldresearch deelvraag en zal
beantwoord worden door in gesprek te gaan met de medewerkers van Finance and Control

5.4.1 Specifieke betrokken personen onderzoek
Opleiding People and Business Management
 Monique Verharen (teamleidster hoofdfase leerjaar 3&4)
 Jack Zweipfenning (teamleider generieke fase leerjaar 1&2 )
Opleiding Hogere Juridische opleiding
 Anna Heuts (teamleidster hoofdfase leerjaar 3&4)
 Monique Cortel (teamleidster generieke fase leerjaar 1&2)
Commercieel Management
 Rob Knaapen (teamleider hoofdfase leerjaar 3&4)
 Tamara Mayer (teamleidster generieke fase leerjaar 1&2)
Bedrijfseconomie
 Annemie Jongen (teamleidster BE generieke fase leerjaar 1&2)
 Dave Vaessens (teamleider BE en Accountancy)
Overige betrokken personen onderzoek
Medewerkers Finance and Control
 Paul Reijns
 Pascal Limpens
 Patricia van Neer
Dienst studentzaken
 Kim Hulsen – Schiffeleers
Lectoraat professionalisering
 Marcel van der Klink
Medewerkers instroommanagement
 Marielle Diederen (dienst Marketing en Communicatie)
Student Decanen
 Edith Geurts van Kessel & Francie Faes
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5.4.2 Respondenten interview
Hieronder staan een aantal personen genoemd die benaderd zullen worden om deel te
namen aan het half gestructureerde interview.
1) Jack Zweipfenning (teamleider generieke fase PBM)
2) Monique Cortel (teamleidster Hogere Juridische Opleiding)
3) Annemie Jongen (teamleidster Bedrijfseconomie)
4) Tamara Mayer (teamleider Commercieel Management)
5) Kim Hulsen – Schiffeleers (dienst Studentzaken)
6) Edith Geurts van Kessel (Studenten Decaan)
In totaal worden er dus zes personen geïnterviewd de informatie zal gebruikt worden om de
maatregelen in kaart te brengen.

5.4.3. Motivatie keuze respondenten
Het onderzoek dient uitgevoerd te worden binnen de periode 6 februari tot 24 mei. Op 24 mei
dient de conceptversie ingeleverd te worden. Niet alle betrokken personen die benaderd
zullen worden voor informatie kunnen ook deelnemen aan het interview. De teamleiders van
de vier betrokken opleidingen zullen benaderd worden voor een interview, om te achterhalen
welke maatregelen de opleidingen nemen om studenten te generen en vast te houden. Het
gaat hierbij dan ook om de maatregelen die genomen zijn uit de resultaten van reeds gedane
onderzoeken op het gebied van uitstroom beperking. Bovendien wordt gekeken welke
maatregelen in de toekomst eventueel nodig zijn om de uitstroom van eerstejaarsstudenten
te verminderen. Medewerker dienst studentzaken zal geïnterviewd worden, omdat deze
dienst verantwoordelijk is voor alle ketenprocessen rondom de ‘student life cycle’. Studenten
kunnen er terecht voor hulp, steun en advies. (Studentzaken , 2017)
De studenten decaan zal geïnterviewd worden, omdat de decaan er voor is om studenten te
informeren, te adviseren en te ondersteunen bij problemen waarmee studenten te maken
kunnen krijgen tijdens de studie en/of privéleven. Zo helpt een studentdecaan mensen ook
die twijfelen over hun studie en willen stoppen. Mensen die daadwerkelijk gestopt zijn krijgen
een exitgesprek met de decaan van de desbetreffende opleiding. De onderzoeker is erg
benieuwd of de dienst student zaken een andere kijk heeft dan de teamleiders op het
beperken van de uitstroom van eerstejaarsstudenten.

5.5 Desk- en fieldresearch bronnen
Secundaire data analyse aan de hand van literatuuronderzoek door het verzamelen van
informatie uit de volgende bronnen
Elektronische bronnen
- websites van Hogescholen in Nederland met name Zuyd Hogeschool, DUO, Ministerie van
Onderwijs;
- Databanken met betrekking tot kwaliteit van onderwijs, studiesucces en uitstroom
studenten geraadpleegd via catalogus website en/of bibliotheek Zuyd Hogeschool;
- Reeds gedane online onderzoeken op het gebied van uitstroom van studenten bij andere
hogescholen in Nederland;
- HBO kennisbank;
- Management informatie systeem (MIS), Zuyd Hogeschool.
Boeken
- Verhoeven Nel; Wat is onderzoek?, 4e druk, Boom Lemma, 2011;
- Henk Van Berkel, Ellen Jansen & Anneke Bax, Studiesucces bevorderen het kan en is niet
moeilijk.,1e druk, Boom Lemma, 2012;
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- Kluijtmans; Leerboek HRM, 2e druk, Noordhoff Uitgevers, 2014;
- Baarda de goede; kwalitatief onderzoek?, Noordhoff Uitgevers, 2013.
Rapporten en verslagen
- Zuyd jaarverslag 2015;
- Studiegids Zuyd Hogeschool;
- Congresverslag Kwaliteit van onderwijs, 2015;
- Roel in ’t Veld, essay kwaliteit van onderwijs, 2015;
- Vereniging landelijk Hogescholen, cijfers uitstroom studenten per opleiding;
te raadplegen via de link (http://cijfers.hbo-raad.nl/index.htm)
- Uitkomsten Nationale Studenten Enquête (NSE), te raadplegen via MIS Zuyd Hogeschool;
- Rapporten met informatie over huidige en toekomstige taken en inrichting van de dienst
Onderwijs en Onderzoek.
Modellen:
- Het 7s-model van McKinsey zie paragraaf 5.3.1
- Visgraat model, het visgraatdiagram is een goed hulpmiddel om er achter te komen wat de
belangrijkste oorzaken zijn van het probleem rondom het vroegtijdige uitstromen van
studenten. Alle factoren die vroegtijdige uitstroom (kunnen) veroorzaken worden in kaart
gebracht. Zie figuur 5.3 voor een schematische weergave van het visgraatmodel.

Figuur 5.3 schematische weergave van het visgraatmodel (Zelm, 2013)
- Tinto’s model of student retention, model van een Amerikaans Hoogleraar. (1975)
Volgens Tinto zijn er twee dingen van groot belang om studenten te behouden, namelijk
academische integratie (inhoud van de opleiding en kennis van docenten) en sociale
integratie (mate waarin studenten zich thuis voelen op school). Zie figuur 5.4 schematische
weergave model van Tinto (1975)
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Figuur 5.4 Tinto’s model of student retention. (Draper, 2008)

6. Randvoorwaarden en risico’s
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er nodig is om het onderzoek uit te kunnen voeren en
welke eventuele risico’s zich tijdens het onderzoek kunnen voordoen en hoe deze zoveel
mogelijk beperkt worden.

6.1 Randvoorwaarden







Huisvesting: gedurende het onderzoek wordt er 50% van de totale afstudeertijd
besteed aan het uitvoeren van onderzoek en schrijven van de scriptie. Dit zal 50%
plaats vinden tijdens de stage bij dienst O&O en 50% thuis en/of in de bibliotheek.
Tijd: Het onderzoek dient uitgevoerd te worden in de periode van 6 februari tot 16
juni. Een aantal belangrijke deadlines zijn opgenomen in de planning zie hoofdstuk 6.
Materialen: De materialen die nodig zijn om dit onderzoek uit te voeren zijn een
laptop en/of computer. Diverse literatuur, inzicht in de reeds gedane onderzoeken.
Expertise: ik verwacht van mijn onderwijsbegeleider Camiel Wolfs dat hij mij
ondersteunt in mijn werkzaamheden rondom het schrijven van een scriptie en het
doen van onderzoek. Door het geven van schriftelijke en mondeling feedback op
geschreven stukken. Bovendien wil ik graag geholpen bij het focussen op de inhoud.
Het onderzoek moet niet te uitgebreid zijn. Van mijn stagebegeleidster Marianne
Pauwels verwacht ik ook ondersteuning te krijgen bij het focussen op de inhoud van
het onderzoek. Bovendien verwacht ik toegang te krijgen tot geschikte informatie met
betrekking tot het onderwerp van dit onderzoek.
Beschikbaarheid respondenten: Om het onderzoek uit te voeren moeten
respondenten beschikbaar zijn. Zij moeten zowel kennis en ervaring hebben over het
onderwerp van dit onderzoek. Bovendien is ook tijd heel erg belangrijk. Mensen
hebben het druk en moeten tijd & zin hebben om geïnterviewd te worden.

6.2 Risico’s
Als er aan een onderzoek gewerkt wordt kunnen zich altijd onverwachte situaties en risico’s
voordoen. De risico’s worden gesplitst in intern en extern. Tijdens het onderzoek kan de
onderzoeker te maken krijgen met de volgende risico’s:
 Ziekte;
 Afwezigheid andere reden, dan ziekte door onderzoeker of
onderwijsbegeleider/stagebegeleidster;
 Onduidelijke planning;
 Deadlines niet of te laat nakomen;
 Onvoldoende motivatie door te zetten bij moeilijkheden of onduidelijkheden;
 Ergernissen op stage of in samenwerking met onderwijsbegeleider die niet
uitgesproken worden;
 Onvoldoende feedback op geschreven stukken, met als gevolg onvoldoende
diepgang van de stukken;
 Gebruik van onjuiste en/of verouderde literatuur;
 Verkeerde begeleiding/informatievoorziening, waardoor de onderzoeker de verkeerde
richting op wordt gestuurd.
Daarnaast zijn er een aantal externe risico’s:
 Storing in elektronica;
 Onbereikbaarheid van de school.
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De onderzoeker streeft er naar om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De risico’s zullen
zoveel mogelijk beperkt worden door:
 Goede en duidelijk afspraken te maken;
 Planning en deadlines goed in de gaten houden;
 Buiten werkuren indien nodig met elkaar te communiceren;
 Op tijd hulp vragen bij onduidelijkheden en/of problemen;
 Positief blijven denken om de motivatie te verhogen;
 Rust nemen indien nodig en niet 24/7 doorgaan.
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7. Planning
Week nummer + Datum
datum

Activiteiten

Week 1
06-02 tot 10-02

* Kick-off
afstuderen
* PVA versie 0
* Oriënteren
* PVA versie 1
maken
* PVA versie 2
definitief inleveren

06-02
10-02

Week 2
13-02 tot 17-02
Week 3
20-02 tot 24-02

Week 4
27-02 tot 03-03

17-02
24-02

Datum

Besprekingen
begeleiding
stage

15-02

Marianne
Voortgang stage

20-02

Camiel Wolfs
kennismaking +
afbakening
onderzoek

22-02

Marianne
voortgang stage
Marianne
voortgang stage

* Literatuur
onderzoek
* Theoretisch kader
* Literatuur
onderzoek
* Theoretisch kader
* Verwerken
feedback PVA.

01-03

Week 6
13-03 tot 17-03

* Theoretisch kader
* Afspraak maken
interviews

15-03

Week 7
20-03 tot 24-03

* nader onderzoek
probleemstelling &
deelvragen
* afronden
probleemstelling &
deelvragen
* Opzet topiclijst
interviews

23-03

Marianne
voortgang stage

29-03

Marianne
voortgang stage

* Afronden topiclijst
mensen benaderen
voor interview
* interviews +
resultaten
analyseren

05-04

Week 5
06-03 tot 10-03

Week 8
27-03 tot 31-03

Week 9
03-04 tot 07-04
Week 10
10-04 tot 14-04

Week 11
17-04 tot 21-04

* interviews +
resultaten
analyseren

08-03

Marianne
voortgang stage

10-03

Camiel Wolfs
feedback PVA +
theoretisch
kader
Marianne
voortgang stage

13-04

Camiel Wolfs
bespreking
opzet topiclijst
Tussentijdse
beoordeling
Marianne
Tussentijdse
beoordeling
Camiel
Marianne
Vakantie
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Week 12
24-04 tot 28-04

* interviews +
resultaten
analyseren

Week 13
01-05 tot 05-05

* interviews
resultaten
analyseren

03-05

Marianne
voortgang stage

Week 14
08-05 tot 12-05

* Advies +
aanbevelingen
* Inleiding +
samenvatting NL &
ENG.
* Advies +
aanbevelingen
* Spelling controle
* Concept scriptie
inleveren
* Scriptie
verbeteren
* Presentatie
maken
* Scriptie
verbeteren
* Presentatie
maken
* scriptie afronden
& inleveren
* Presentatie
maken

10-05

Marianne
voortgang stage

17-05

Marianne
voortgang stage

24-05

Marianne
voortgang stage
Marianne
voortgang stage

* Presentatie
afronden
* stage afronden

Week 15
15-05 tot 19-05
Week 16
22-05 tot 26-05
Week 17
29-05 tot 02-06

24-05

Week 18
05-06 tot 09-06

Week 19
12-06 tot 16-06

16-06

Week 20
19-06 tot 23-06

Week 21
26-06 tot 30-06
Belangrijke data

26 juni of 27 juni

Marianne
Vakantie

31-05

07-06

Marianne
voortgang stage

14-06

Eindbeoordeling
Marianne

23-06

Eindbeoordeling
Camiel

20-06

Presentatie bij
Dienst O&O

Verdediging +
presentatie

6 februari kick-off afstuderen
20 februari eerste gesprek docent begeleider Camiel Wolfs
6 maart Plan van aanpak inleveren
10 maart feedback plan van aanpak
5 april tussentijdse beoordeling Marianne stage
13 april tussentijdse beoordeling Camiel
24 mei conceptscriptie inleveren
7 juni feedback concept scriptie
14 juni eindbeoordeling Marianne stage
16 juni definitieve scriptie inleveren
23 juni eindbeoordeling Camiel
26/27 juni scriptieverdediging en presentatie
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I. Voorbereidende onderzoek opleidingen Zuyd Hogeschool
Opleidingen bij Zuyd Hogeschool.
Zuyd hogeschool is gevestigd op drie locaties Heerlen, Sittard en Maastricht.
Zuyd biedt 50 bachelor opleidingen aan 44 voltijd en 6 deeltijd op de volgende interesse
gebieden:
 Bestuur en recht
- People and Business Management (dag & avond)
- European Studies
- Hogere juridische opleiding










Chemie en biologie
- Applied Science
- Biologische en Medisch Laboratorium Onderzoek
- Chemie
Economie en management
- Accountancy
- Bedrijfseconomie
- Built Environment
- Commercieel Management
- Facility Management
Gezondheid en welzijn
- Creatieve therapie
- Ergotherapie
- Fysiotherapie
- Logopedie
ICT en media
- Communication and Multimedia Design
- Informatica
Kunst en cultuur
- Beeldende Kunst
- Docent beeldende kunst
- Docent Muziek
- Docent theater- (deeltijd)
- IArts



Onderwijs, gedrag en maatschappij
- Leraar basis onderwijs



Taal en communicatie
- Vertaalacademie
- Oriëntaalse talen en communicatie



Techniek en bouw
- Elektrotechniek

- Chemische technologie
- Mens en techniek

- HBO-ICT
- Hotel Management
- Information Management
- International Business
- Technische Bedrijfskunde

- Social Work
- Verloskunde
- Verpleegkunde – (deeltijd)

- Netwerk infrastructuur Design
- Technische informatica

- Muziek
- Theater
- Vormgeving – Architectuur en Interieur
- Vormgeving – Design
- Vormgeving – Visuele Communicatie

- Engineering ( deeltijd)
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Onderwijskwaliteit en studiesucces Zuyd Hogeschool
De doelstellingsnorm die gerealiseerd wil worden door Zuyd Hogeschool wat betreft de
uitstroom van studenten tijdens de propedeuse in het eerste jaar moet lager zijn de norm
van22%.
Deze norm is vastgesteld door reeds gevalideerde externe informatie bron. De uitstroom
van studenten tijdens de propedeuse in het eerste jaar staat op dit moment voor de
opleidingen bij Zuyd algemeen op 23,8%.
Het aantal studenten dat switcht in het eerste jaar binnen Zuyd moet volgens de
doelstellingsnorm beperkt blijven tot maximaal 10% zijn. De totale meting van studenten die
switchen binnen de Zuyd instelling staat op dit moment op 8,2%. Dit percentage is
gebaseerd op eigen administratie van de instelling. Het aantal studenten dat switcht wordt
echter in eerste instantie niet meegenomen in het huidige onderzoek.
(Zuyd Hogeschool , 2015)
Uitstroom van studenten tijdens de propedeuse eerste jaar geanalyseerd:
Hieronder een overzicht van opleidingen die boven de norm van 22% zitten qua uitstroom
studenten propedeuse in het eerste jaar.
Lichtelijk uitstroom hoger dan de norm +/- 25%, opleiding:
- Facility Management;
- Fysiotherapie;
- Applied Science;
- International Business.
Hoge uitstroom hoger dan de norm: +/- 30%, opleidingen:
- accountancy;
- People and Business Management;
- Autonome beeldende kunst;
- Social Work;
- Hogere Juridische opleidingen.
Zeer hoge uitstroom hoger dan de norm : >50 %, opleidingen:
- Oriëntaalse talen en Communicatie (48%);
- Vertaal academie (52%)
- Leraar basis onderwijs (52%)
Hieronder een overzicht van opleidingen die onder de norm van 22% zitten qua uitstroom
van studenten propedeuse in het eerste jaar.
Zeer lage uitstroom +/- 10%, opleidingen:
- Creatieve therapie
- Docent Muziek
- Muziek
- Verloskunde
- Built environment (Zuyd Hogeschool , 2016)
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II. Voorstel document afbakening betrokken opleidingen onderzoek scriptie
Optie 1: 4 á 5 brede opleidingen onderzoeken:

Opleiding

Uitstroompercentage cijfers
2015
Lager dan 10%
Rond de 30%

Built Environment
Autonome Beeldende
Kunst
People and Business
Management
Facility Management
Applied Science

Opmerkingen

Eerste jaar samen
met opleiding
vormgeving

Rond de 30%
Rond de 25%
Rond de 25%

Optie 2: 4 specifieke opleidingen onderzoeken met hoge of lage uitstroom

Opleiding
Docent muziek of
Verloskunde of Creatieve
therapie

Uitstoompercentage
cijfers 2015
Lager dan 10%

Leraar basis onderwijs

Hoger dan 50%

Fysiotherapie
Accountancy

Rond de 25%
Rond de 30%

Opmerkingen
Creatieve therapie is een
opleiding die behoort tot
één van de beste
opleidingen van
Nederland. (meerdere
malen 1e plaats HBO
keuze gids)
Studenten die starten aan
deze opleiding krijgen een
intakegesprek voor
studieloopbaangeleiding.
Matchingsgesprek om te
kijken of de opleiding bij je
past.

Optie 3: 1 á 2 opleidingen per locatie onderzoeken.

Opleiding

Locatie

Opmerkingen

Heerlen

Uitstroompercentage
cijfers 2015
Hoger dan 50%

Leraar basis
onderwijs locatie
Heerlen
Creatieve therapie
HBO ICT
Hotel Management

Heerlen
Heerlen
Maastricht

Lager dan 10%
Rond de 20%
Rond de 10 %

Brede opleiding
Brede opleiding
Een van de oudste
opleidingen (1950)
en zeer bekend in
binnen en

Specifieke opleiding
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Vertaal academie
PBM

Maastricht
Sittard

Hoger dan 50%
Rond de 30%

buitenland. Keuze
om opleiding in het
Engels te volgen.
Erg praktijkgericht.
Brede opleiding

Onderzoeksmogelijkheden:
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek informatie wordt verkregen aan de hand van
interviews (gestructureerde interview en eventueel groepsinterview)
Optie 1:
Is medewerkers van Zuyd Hogeschool interviewen in het kader van het kaart brengen
motivatie uitstroom van studenten en bestudering huidige processen die Zuyd Hogeschool
doorloopt om bekendheid te creëren.
Betrokken personen optie 1:
- Decanen
- Teamleiders / opleidingscoördinators
- Medewerkers dienst studentzaken
- Medewerkers lectoraat professionalisering
- Medewerkers instroommanagement

Optie 2:
Studenten van betrokken opleidingen interviewen in kader van het in kaart brengen motivatie
om aan een opleiding te beginnen. Eerste indruk huidige opleiding voldoet wel of niet aan
verwachtingen?
Betrokken personen optie 2:
- Eerstejaarsstudenten betrokken opleidingen
- Studenten met een (bindend afwijzend negatief studieadvies BAS)
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III. Opbouw/structuur adviesrapport
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Organisatie omschrijving
Hoofdstuk 3 Probleemcontext
Hoofdstuk 4 Probleemstelling
Hoofdstuk 5 Verantwoording feitelijk onderzoek
Hoofdstuk 6 Theoretische achtergronden en modellen (theoretisch kader)
Hoofdstuk 7 Resultaten Onderzoek
Hoofdstuk 8 Conclusies
Hoofdstuk 9 Aanbevelingen
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