Deelstudie 1: Verklarende evalua2e
selec2e- en intakeprocedures
Floris van Blankenstein (ICLON)

Bij ons leer je de wereld kennen
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Methode deelstudie 1
Voorjaar 2016
• Studentenvragenlijst =jdens selec=e- of intakedagen à percep=es over
beroep, opleiding, selec=e- of intakeprocedure
• Documentanalyse
• Interviews met betrokken docenten (assessoren), opleidingsmanagers en
coördinatoren
Najaar 2016
• Opstellen (voorlopige) CIMO-conﬁgura=es
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Analysemethode: verklarende evalua2e

(Pater, Sligte & Van Eck, 2012)

Context
Interven=e → Mechanisme →
Uitkomst
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Selec2e, matching en zelfselec2e
• Selec2e: opleiding selecteert meest geschikte studenten
- Ranking
- Numerus ﬁxus
- Bindend advies
• Matching: opleiding en student gaan na of er (wederzijdse) ‘match’ is tussen student en opleiding
- Studiekeuzecheck
- Niet-bindend advies
• Zelfselec2e: student besluit al dan niet te kiezen voor opleiding o.b.v.:
- Beeld van opleiding en / of beroep
- Zel]eeld / zelﬁnzicht
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Deelnemende opleidingen
Selec=e

Matching /
SKC

Pabo’s
Kempel CP

Tweedegraads
HvA Engels
FLOT Engels
FLOT geschiedenis
Inholland
geschiedenis
Inholland Engels

ULO’s
UvA biologie
ICLON geschiedenis
ICLON
maatschappijleer

HS Leiden
Avans
Kempel
regulier
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Context: Pabo’s
Problemen

Interven2es en (veronderstelde) mechanismen

Laag instroomniveau

•
•

Toela=ngstoetsen à hoger instroomniveau à meer
diepgang
Excellen=etrajecten en vwo-routes (Academische Pabo)

Hoge uitval door
onrealis=sch
beroepsbeeld,
opleidingsbeeld en /
of zel]eeld

• Vervroeging inschrijvingsdatum à zelfselec=e
• Intakeprocedure en advies:
• Drempel à zelfselec=e
• Confronta=e opleiding en beroep à zelfselec=e
• Beter beeld van studenten à Doelgerichtere SLB

Homogene instroom

•
•

Studenten nog jong en
in ontwikkeling

SLB, stages etc. in propedeuse à beter beeld van
opleiding, beroep en zelf à zelfselec=e

Doelgroepenbeleid à aantrekken andere doelgroepen
Specialisa=etrajecten à meer diverse specialisa=es en
meer binding met opleiding

(Veronderstelde) uitkomsten

•
•
•

Lagere instroom
Betere leraren
Statusverhoging
opleiding en beroep

•
•
•
•

Lagere uitval
Bewustere keuze
Meer binding
Doelgerichtere SLB

•
•
•

Lagere uitval
Meer binding
Meer diverse en beter
opgeleide leraren

• Bewustere keuze
• Meer binding
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Context: tweedegraads
Problemen

Interven2es en (veronderstelde) mechanismen

(Veronderstelde)
uitkomsten

Tekort aan
stageplaatsen en
banen door
toename
inschrijvingen

Decentrale selec=e met numerus ﬁxus * à lagere en
stabielere instroom à minder stageplekken à minder
werkdruk à minder wisselend docententeam à meer
=jd voor curriculumontwikkeling

• Lagere en stabielere
instroom
• Beter contact met
stagescholen
• Curriculumverbetering

Hoge uitval door
onrealis=sch
beroepsbeeld,
opleidingsbeeld
en / of zel]eeld

• Vervroeging inschrijvingsdatum à zelfselec=e
• Intakeprocedure en (bindend) advies:
• Drempel à zelfselec=e
• Confronta=e opleiding en beroep à zelfselec=e
• Beter beeld van studenten à Doelgerichtere SLB

•
•
•
•
•

Lagere uitval
Bewustere keuze
Doelgerichtere SLB
Hoger studierendement
Onderzoek studiesucces

* Fixus werd niet gehaald
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Context: ULO’s
Problemen

Interven2es en (veronderstelde)
mechanismen

(Veronderstelde) uitkomsten

Tekort aan
stageplaatsen en
banen door
toename
inschrijvingen

Selec=eprocedure en (bindend) advies:
• Drempel à zelfselec=e
• Confronta=e opleiding en beroep à
zelfselec=e
• Beter beeld van studenten à
onderwijs beter te plannen

• Lagere instroom
• Hogere kans op stageplek en baan
• Betere rechtvaardiging van
toegelaten studenten
• Onderwijs beter te plannen

Stageplekken
afgezegd of geruild
door vroeg=jdige
uitval

Selec=eprocedure à meer bewuste
studiekeuze à minder vroeg=jdige uitval
à minder stages afgezegd of geruild à
betere rela=e met stagescholen

• Lagere uitval
• Betere contacten met
stagescholen
• Onderwijs beter te plannen

Groeiende wachtlijst
door veel
herinschrijvingen

Feedback bij nega=ef advies à nega=eve
zelfselec=e

Minder herinschrijvingen
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Onbeoogde uitkomsten Pabo’s
Met name door ‘harde’ selec=emaatregelen (toela=ngstoetsen):
• Grote daling instroom met name vanuit mbo
• ‘Verwiing’ van de Pabo?
• Meer diepgang mogelijk in curriculum
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Onbeoogde uitkomsten tweedegraads en ULO’s
Decentrale selec=e tweedegraads:
• Grote daling aanmeldingen à geen werkelijke selec=e
• Meer doorstroom na propedeuse naar universiteit
Selec=e ULO:
• ‘Stuwmeer’ van studenten zonder stageplaats
• Toename instroom educa=eve minor?
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Onbeoogde uitkomsten
Alle opleidingen:
• Zelfverzekerder studenten
• Binding met opleiding begint al voor de start
• Selecteren we wel de juiste studenten? Vallen er geen goede
studenten af?
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Onderdelen procedure

Pabo (4)

Rekenen

xxxx

Nederlands

xx

Theorie + toets

Tweedegraads (5)

ULO (3)

xxxxx

Persoonlijke eigenschappen
en competen=es

xxx

xx

Beroepsbeeld

xxxx

xxxxx

xxx

Beroepsvaardigheden/
vakdidac=ek

x

xxx

xxx

Mo=va=e

xxx

xxxx

xxx
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