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Vandaag

• Mbo’ers vergeleken met havisten in het hbo

• Mbo’ers die doorstuderen na 1e jaar hbo 

vergeleken met mbo’ers die uitvallen

• Trends landelijk



De Startmonitor

September December Juni

- Achtergrond
- Studiekeuze
- Voorlichting & SKC
- Vooropleiding
- Verwachtingen
- Binding

- Aansluiting
- Studiegedrag
- Integratie
- Binding

- Uitval

- Studievoortgang
- Waardering
- Binding

- Uitval
- Doorgaan



Mbo'ers
vergeleken

met  havisten



Studieresultaten vooropleiding vgl. medeleerlingen



Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB, %)



Gebruik voorlichting (%)



Goed nagedacht over opleidingskeuze



Keuzemotieven opleiding (%)



Percentage met sterke binding (ervaren match)



Achteraf gezien: goed en compleet beeld opleiding?



Oordeel aansluiting (%)



Studieproblemen (%)



Redenen voor uitval (%)



Conclusies mbo'ers in vergelijking met havisten

• Betere mbo'ers kiezen hbo …

• … minder intensief voorbereid op hun studiekeuze,

• … toch weloverwogen gekozen en gemotiveerd.

• Mbo'ers vallen inderdaad minder vaak uit vanwege een 

verkeerde keuze, niet uitkomen van verwachtingen en 

gebrek aan motivatie, …

• … en vallen relatief vaak uit vanwege te zware studie, 

moeite met aansluiting en persoonlijke omstandigheden.



Verschillen tussen 

mbo’ers die 

in hbo uitvallen 

en die doorgaan

na het eerste jaar



Redenen voor uitval mbo’ers en havisten (%)



Redenen voor uitval mbo’ers (%)



Invloed van voorlichting (%)



Keuzemotieven opleiding (%)



Keuzemotieven hogeschool (%)



Moment definitieve studiekeuze (%)



Binding met gekozen opleiding (%)



Binding met gekozen opleiding 

• Van de mbo'ers met een hoge score op binding valt 18% in 

het eerste jaar hbo uit.

• Van mbo'ers met lage score op binding valt 28% uit.

• (En onder de havisten is dat 19% tegen 36%)



Ervaring met keuzebegeleiding in mbo (%)



Aan welke activiteit in mbo het meeste gehad (%)



Aan welke activiteit in mbo het meeste gehad (%)



Oordeel keuzebegeleiding in mbo (%)

Keuzebegeleiding hielp om goede keuze te maken:

Tevreden keuzebegeleiding:



Studiesucces voor mbo’ers in het hbo

• Verkeerde studiekeuze is minstens helft van probleem

• Binding, overtuiging is belangrijk

• Keuzebegeleiding in het mbo maakt verschil

• Persoonlijke gesprekken en sprekers van buiten meest 

gewaardeerd

• Maar keuzebegeleiding in het mbo kan nog beter



Landelijke trends

in binding, bewuste 

keuze en uitval



Trend binding/ervaren match (Monitor Beleidsmaatr.)



Trend bewuste keuze (Monitor Beleidsmaatregelen)



Trend bewuste keuze (Monitor Beleidsmaatregelen)



Trend uitval/switch (Monitor Beleidsmaatregelen)



Trend uitval/switch (Monitor Beleidsmaatregelen)
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