DE STUDIEKEUZECHECK:
WAT EN HOE?
JETSKE NIEUWENHUIS (NHL STENDEN)
EN
LIDWIEN STURING (HANZEHOGESCHOOL
GRONINGEN)

OPZET WORKSHOP
• Kaders. Wat is de studiekeuzecheck?
• SKC bij NHL Stenden
• SKC bij Hanzehogeschool Groningen
• Effecten SKC
• SKC activiteiten
• Aan de slag / discussie

INTRODUCTIE SKC
• https://www.youtube.com/watch?v=tqVPelaKNHE

SKC KADERS
• Wet kwaliteit in verscheidenheid (2013): elke student die zich
voor of op
1 mei aanmeldt heeft recht op een
studiekeuzecheck uitmondend in een studiekeuzeadvies;

• De instelling kan de student verplichten aan de SKC deel te
nemen;

• Sluitstuk studiekeuzeproces;
• Alle eerstejaars studenten voor bacheloropleidingen en

associate degrees (excl. opleidingen met fixus en aanvullende
eisen).

BELEID SKC

NHL Stenden

Hanzehogeschool Groningen

Voor wie

Bachelor en Ad (vt, dt, duaal)
(uitgezonderd numerus fixus en
aanvullende eisen)

Bachelor en Ad (vt, dt, duaal)
(uitgezonderd numerus fixus en
aanvullende eisen)

Inschrijving voor 1 mei

Recht op SKC

Recht op SKC
SASS en LST SKC verplicht

Inschrijving na 1 mei

SKC verplicht voor
voltijdstudenten
Inschrijving (mag) geweigerd bij
geen deelname

SKC verplicht
Inschrijving (mag) geweigerd bij
geen deelname

Activiteiten

Centraal georganiseerd
Organisatie bij de opleiding
Digitale vragenlijst: algemene en Minimaal twee activiteiten
waarvan één activiteit op de
opleidingsspecifieke vragen.
Soms aanvullende activiteiten
opleiding

SKC advies

Niet bindend

Niet bindend

Negatief: contact met
Studieadviescentrum of

Negatief… verwijzen naar SKA
(studiekeuzeadvies centrum)

CIJFERS
Voltijdopleidingen
• verstuurde SKC’s: 8149
• ingevulde SKC’s: 5487
• positieve adviezen: 4833
• negatieve adviezen: 654
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HG DOELEN SKC
JUISTE STUDENT OP DE JUISTE PLAATS
• student ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze
• verhogen studiesucces maar ook:
• binding met de opleiding
• in beeld brengen van specifieke groepen studenten

• SKC is twee richtingsverkeer: check voor de student zelf (vind ik
deze opleiding wel leuk?) en check voor de opleiding (is deze
student hier wel geschikt voor)

Industrieel Product Ontwerp (IPO)

Chemie

Rechten studies

Activiteit 1 (thuis):
1. Korte vragenlijst oriëntatie op
studiekeuze
2. Huiswerkopdrachten als
voorbereiding op workshop
Activiteit 2 (marktplaats IPO):
1. Workshop (proefstuderen):
ontwerpopdracht begeleid door
twee docenten
2. Checklist studiekeuze
3. Aandacht voor functiebeperking
Onderbouwd advies op basis
van vragenlijst, huiswerk en
ervaring workshop (per e-mail):
groen, oranje, rood
Activiteit 3 (optioneel):
1. Persoonlijk gesprek met echte
twijfelgevallen (rood) op latere
datum

1.
2.
•
•

Matching day
1. Wat heb ik nu weer aan
mijn fiets hangen
(individueel)
2. Check in duo’s
3. Wat is recht?
4. SKC met stellingen: kan
ik het en wil ik het?

•
•

Online assessment
Matchingsday
College + toets
Practicum +
uitwerking
Groepsgesprek
Evt. Individueel
gesprek

Social Work
Advies
per mail
1. Motivatiebrief
2. Praktijkopdracht
3. Hoorcollege en
kennistoets

Direct aansluitend advies

EFFECTEN STUDIEKEUZECHECK
• Uitval is licht gedaald (2%) En aantal EC is met 1-2 EC gestegen.
Maar geen significant effect (ResearchNEd 2017, CPB 2016 en
G5 2016)

• Sterkere binding met de opleiding
• Meer kennis over de opleiding
• Zekerder over studiekeuze
• SKC adviezen voorspellend voor studiesucces: positief advies is
minder vaak uitval, meer studievoortgang dan negatief advies

MOGELIJKE SKC ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•
•
•

Digitale vragenlijst
Motivatiebrief
Opdracht
Kennistoets
Matching day / proef studeren
Gesprek (individueel of in groep)
Internationale studenten: Skype gesprek, digitale vragenlijst,
proefstuderen via Blackboard

AAN DE SLAG
SKC rechten studies
NHL Stenden vragenlijst

• Wat vind je van deze SKC activiteiten?
• Zijn deze activiteiten geschikt voor mbo’ers??
• Zou de SKC er anders uit moeten zien voor havisten/vwo’ers en
mbo’ers?

