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1. Inleiding 
 

Samengevat: 
 

 Veranderingen in instroom, doorstroom en uitstroom binnen het hoger onderwijs (HO) 
geven inzicht in de verwezenlijking van belangrijke maatschappelijke onderwijsdoelen. 

 HO-instellingen reageren hierop door te focussen op meer selectie, profilering en 
binding. 

 Een landelijke HO-monitor en de toepassing van Learning Analytics-technieken geeft 
unieke mogelijkheden om effectief gedragsbewust onderwijsbeleid te voeren.  

 
Zowel in het maatschappelijke als in het wetenschappelijke debat wordt onderwijs een scala aan 
belangrijke functies en doelstellingen toegedicht. Deze variëren van het ondersteunen van 
persoonsvorming, het overbrengen van maatschappelijke en culturele verworvenheden tot aan 
succesvolle participatie in de samenleving (Bonset et al. 2004; OCW, 2006; Platform Onderwijs2032, 
2016; Oostdam et al., 2007; Onderwijsraad, 2013). In het vierjaarlijkse rapport “De stand van 
educatief Nederland” (Onderwijsraad 2005, 2009, 2013) belicht de Onderwijsraad kwantitatieve 
onderwijsgegevens tegen een achtergrond van de volgende beoordelingscriteria: kwaliteit, 
doelmatigheid, toegankelijkheid, sociale cohesie en keuzevrijheid.  
 
In de “Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025” (Ministerie van OC&W, 2015) 
komt het belang van het beter in kaart brengen en begrijpen van instroom, doorstroom en uitstroom 
van studenten in het hoger onderwijs duidelijk naar voren. Met betrekking tot doelmatigheid is, 
bijvoorbeeld, de observatie relevant dat in het studiejaar 2012/2013 ongeveer 35% van de 
ingestroomde eerstejaars studenten besloten de initieel gekozen studie niet voort te zetten. Ook de 
dalende instroom van volwassenen in het hoger onderwijs wordt bestempeld als zorgelijk. Vanuit 
toegankelijkheidsoogpunt wordt het verbeteren van de doorstroom benoemd als een belangrijke 
doelstelling, des te meer omdat de voordelen van het hebben van een hoger opleidingsniveau in 
Nederland toe lijken te nemen. Met betrekking tot uitstroom is een goede verbinding tussen het 
hoger onderwijs en de arbeidsmarkt van groot belang, vooral ook omdat de arbeidsmarktvraag 
steeds onvoorspelbaarder wordt.  Door uitstroomprofielen in kaart te brengen kan de potentiele 
arbeidsmarkt verbeterd worden.  
 
Om studiesucces te bevorderen hebben HO-instellingen de afgelopen jaren verschillende 
ontwikkelingen doorgevoerd die inzetten op minder vrijblijvendheid, meer binding en meer uitdaging 
(VSNU, 2011). Intensievere matchingsprocedures zijn ingezet voorafgaand aan de studie met als doel 
om studenten naar de juiste opleiding te leiden. Het gewenste resultaat van deze selectieprocedures 
is vooralsnog onbekend; zeker wanneer ook de mogelijke gevolgen op bijvoorbeeld keuzevrijheid 
worden beschouwd. In ieder geval is het noodzakelijk om studiegedrag tijdens de opleiding te 
monitoren, en beter te begrijpen en te verbeteren, omdat zaken als aanwezigheid, stress en 
uitstelgedrag onder studenten een breed en groeiend probleem vormt (Steel, 2007). Recente 
ontwikkelingen op het gebied van Learning Analytics bieden innovatieve mogelijkheden om 
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studiegedrag daadwerkelijk te monitoren en om gedragsbewuste onderwijsinnovaties door te voeren 
(Sclater et al., 2016).  
 
Hieronder volgt een voorstel voor een landelijke HO-monitor en er wordt aangegeven wat de 
voordelen van een dergelijk monitor zijn voor beleid, HO instellingen en de wetenschap. Het unieke 
van de voorgestelde monitor is, enerzijds, dat er voor het eerst een landelijk en volledig beeld 
ontstaat van de studieloopbaan en arbeidsmarktcarrière van alle studenten door, in plaats van 
steekproeven, gebruik te maken van gedetailleerde longitudinale registerdata (paragraaf 2). 
Anderzijds geeft het individuele HO instellingen duidelijk inzicht in de herkomst en de 
toekomstperspectieven van de eigen studenten. Deze monitor maakt het mogelijk om gegevens op 
opleidings-, faculteits- en/of instellings-niveau direct te koppelen aan de registerdata, zodat voor 
instellingen op kosteneffectieve wijze een beter begrip van knelpunten en mogelijkheden tot 
kwaliteitsverbetering ontstaat (paragraaf 3). Bovendien leidt de HO-monitor tot innovatief 
wetenschappelijk onderzoek dat fundamentele inzichten oplevert ten aanzien van studiegedrag en 
studiesucces. Daardoor kan toegewerkt worden naar gedragsbewust onderwijsbeleid dat met behulp 
van de HO-monitor deugdelijk geëvalueerd kan worden en continue onderwijsverbetering mogelijk 
maakt (paragraaf 4).  
 

2. HO-monitor: landelijk overzicht van instroom, doorstroom en uitstroom 
 
Samengevat: 
 

 Er is nog veel onduidelijkheid over hoe instroom, doorstroom en uitstroom in het HO 
verbeterd kan worden. 

 Bestaande instrumenten maken gebruik van steekproefsgewijze zelfrapportage of 
registerdata die enkel de periode beslaan dat studenten staan ingeschreven 

 Een landelijke HO-monitor op basis van CBS-microdata geeft unieke mogelijkheden om 
alle studenten te volgen, zowel voorafgaand, tijdens als na de studie.  

 
 
Er is consensus over dat studenten de studie beter zullen doorlopen en vaker afronden wanneer zij 
starten met een opleiding die het beste “bij hun past”. In de praktijk zijn studies veelal vrij 
toegankelijk, mist aan de vooropleidingseis wordt voldaan. Daardoor is de instroom in het HO erg 
heterogeen1 en kunnen studenten instromen in het hoger onderwijs ook als de kans op een 
succesvolle studieloopbaan relatief klein.  
 
Bij een succesvolle studieloopbaan kan onderscheid gemaakt worden tussen succesvolle instroom, 
doorstroom en uitstroom. Succesvolle instroom betekent dat de studievoorkeur en vaardigheden van 
studenten overeenkomen met de gevraagde vaardigheden en voorkeuren door de opleiding. Dit is 
een belangrijke doelstelling van de eerder genoemde matchingsprocedures. Succesvolle doorstroom 
verwijst, enerzijds, naar de mate waarin studenten zonder vertraging het studieprogramma 
doorlopen en, anderzijds, naar de mate waarin studenten zonder vertraging/uitval doorstromen 
vanuit het hbo (mbo) naar het wo (Hbo). Tot slot verwijst succesvolle uitstroom naar de mate waarin 
studenten de opleiding met een diploma verlaten en naar het carrièreperspectief voor deze 
studenten.  
 
Als sector heeft het Hoger Onderwijs tot doel een doelmatig en gevarieerd onderwijsaanbod te 
bieden, om zo tegemoet te komen aan de (inter)nationale vraag om meer hoger opgeleiden en 
verbetering van de innovatiekracht van de economie. Ten grondslag aan het faciliteren van een 
effectieve doorstroom ligt de gedachte dat het in het belang voor het individu en de samenleving is 
                                                           
1 http://www.vvs.ac/instroom-%E2%80%93-doorstroom-uitstroom 

http://www.vvs.ac/instroom-%E2%80%93-doorstroom-uitstroom
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om op een zo hoog mogelijk niveau af te studeren om daarmee de intree en positie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. Het is vooralsnog onduidelijk welke factoren nu precies bepalen of 
studenten bij binnenkomst inderdaad in de voor hen juiste opleiding instromen, al lijkt een 
intensieve en weloverwogen oriëntatieproces belangrijk (van den Broek et al., 2011). Daarnaast zijn 
de effecten van afstemming tussen Hbo en Wo in relatie tot de doorstroom van Hbo naar Wo 
vooralsnog niet afdoende onderzocht. Het analyseren van de HO-sector als geheel, en 
studentstromen tussen HO-instellingen onderling, is van groot belang om de instroom, doorstroom 
en uitstroom in kaart te brengen en verder te optimaliseren. 
 
Er bestaan al diverse instrumenten die tot doel hebben om meer inzicht te krijgen in 
bovengenoemde zaken. Zo worden enquêtes onder studenten (bijv. “Studentenmonitor Hoger 
Onderwijs) en recent afgestudeerden afgenomen (“HBO-Monitor” en “WO-monitor”), maar er zijn 
ook rapportages op basis van DUO-registerdata (bijv. “Prestaties in Perspectief: Trendrapportage 
universiteiten 2000-2020”). De voorgestelde landelijke HO-monitor op basis van CBS-microdata 
complementeert de reeds bestaande initiatieven op enkele belangrijke punten. Zo kan een juist 
beeld van instroom, doorstroom en uitstroom geven worden van alle studenten, zonder dat 
mogelijke verstoringen optreden (zoals selectieve non-respons) of wegingsmethoden toegepast 
moeten worden (die toch onzuiverheden meebrengen). Ook worden achtergrondkenmerken, 
waaronder eindexamenresultaten, en herkomst geobserveerd zodat inzichten ontstaan in de 
gevolgen van bijvoorbeeld werving- en selectie-beleid van specifieke opleidingen en instellingen. 
Daarnaast kunnen trends in studentenstromen zuiver in kaart gebracht worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan studentstromen tussen opleidingen en instellingen, maar ook aan arbeidsmarktposities 
en type beroepen voor verschillende opleidingen. Tot slot is er, vergeleken met het arbeidsintensieve 
proces van steekproefafname en –verwerking, een belangrijk kostenvoordeel in het gebruik van 
registerdata. 
 

3. Rapportages: inzicht instellingen in kwaliteit en doelmatigheid onderwijsaanbod 
 
Samengevat: 

 

 Gedetailleerde data over studenten, afkomstig van instellingen zelf zoals 
tentamenresultaten, ECTS, BSA en enquêtes, kunnen op studentniveau gekoppeld 
worden aan de resultaten/gegevens van de landelijke HO-monitor. 

 Het rapporteren van resultaten op basis van deze data geeft instellingen op een 
kosteneffectieve wijze belangrijke inzichten over de eigen onderwijskwaliteit. 

 
 
Een landelijke HO-monitor heeft een duidelijk meerwaarde voor de hoger onderwijsinstellingen zelf. 
Allereerst krijgen zij inzage in de herkomst en studievoortgang van hun eigen studenten, maar ook 
wordt in één oogopslag duidelijk wat de arbeidsmarktuitkomsten zijn van afgestudeerden (op zowel 
de korte als de langere termijn). Deze resultaten zijn belangrijk voor de profilering en 
informatievoorziening naar toekomstige studenten. Daarnaast ontstaat de unieke mogelijkheid om 
te analyseren wat er met studenten gebeurt die wisselen of stoppen met hun studie. Dit alles kan op 
instellings-/faculteits-niveau gerapporteerd en vergeleken worden en ook kunnen 
opleidingsgegevens gekoppeld worden aan de register-data van de eigen studenten. Met 
opleidingsgegevens verwijzen we naar behaalde tentamenresultaten, ECTS en BSA, maar ook naar 
uitkomsten van enquêtes die door de instelling/faculteit zelf zijn afgenomen. Op deze manier 
ontstaat er een beter beeld van de mogelijke knelpunten binnen de opleiding en de 
onderwijskwaliteit. Door aan te haken bij de landelijke HO-monitor ontstaan voor instellingen niet 
alleen belangrijke kostenvoordelen maar ook interessante mogelijkheden tot benchmarking en 
recommendation. 
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4. Evaluaties: naar gedragsbewust effectief onderwijsbeleid 
 

Samengevat: 
 

 Learning en Student Analytics-technieken bieden steeds meer mogelijkheden tot 
gedragsbewuste interventies in het adresseren van huidige knelpunten in het hoger 
onderwijs.  

 Door het koppelen van deze onderzoeken aan de landelijke HO-monitor ontstaat een 
uniek proces waarin onderwijs effectief verbeterd wordt. 

 
 
Gesignaleerde knelpunten binnen de opleiding moeten opgelost worden, en het van groot belang dat 
maatregelen effectief kunnen zijn wanneer zij `gedragsbewust’ worden vormgegeven en 
onderkennen dat het onderwijsleerproces zich kenmerkt door een aaneenschakeling van keuzes en 
beslissingen door verschillende actoren. Zo maken studenten bepalende keuzes ten aanzien van hun 
aanwezigheid en inzet tijdens (en buiten) de colleges. Docenten reageren op informatie volgend uit 
toetsing, leerlingvolgsystemen en observaties door aanpassingen te maken in instructie, geven van 
feedback en bieden van extra ondersteuning. Faculteiten en instellingen, op hun beurt, maken 
belangrijke beslissingen op het gebied van training, beloning en professionalisering van docenten, 
maar ook in de opzet van het daadwerkelijke onderwijsproces (bijv. collegerooster, indeling 
werkgroepen, (digitale) infrastructuur). Mede hierom geeft Richard Thaler, een van de grondleggers 
van de gedragseconomie, in zijn nieuwste boek “Misbehaving”2 duidelijk aan dat onderwijs een van 
de belangrijkste gebieden is voor gedragsbewust onderzoek en beleid.  
 
Een recent onderzoek door het “Behavioral Insights Team” (BIT), laat zien dat het sturen van simpele 
tekstberichten (i.e. ter herinnering, motivatie en hulp in planning) de aanwezigheid van studenten in 
volwassenenonderwijs drastisch kan verbeteren. Naast aanwezigheid zijn ook de gemaakte keuzes 
van studenten tijdens het leerproces (bijv. inzet, planning, voorbereiding op tentamen) van groot 
belang voor hun studiesucces.  Door een Early Alert systeem kunnen studenten die een groot risico 
lopen om vroegtijdig uit te vallen, bijvoorbeeld, vroegtijdig gesignaleerd worden en op een 
gedragsbewuste manier beter ondersteund worden tijdens hun studieloopbaan. De VU voert 
bijvoorbeeld op dit moment een experiment uit waarin studiebegeleiders op een dashboard 
geïnformeerd worden over de kans op uitval en de mogelijke oorzaak van deze relatief lage kans 
(deficiënties in vaardigheden met betrekking tot planning en kennis). Onderzocht actieve, gerichte 
gedragsbewuste aansturen de uitval onder eerstejaars studenten kan verminderen.  
 
Een in april 2016 verschenen internationale literatuurstudie onderstreept het potentieel van 
dergelijke Learning Analytics-toepassingen in het hoger onderwijs (Sclater et al., 2016). Bij Learning 
Analytics wordt het zogeheten digitale spoor van studenten (bijv. data omtrent gedrag en prestaties 
afkomstig uit administratie, elektronische leeromgeving en online toetsing) gebruikt om inzicht te 
geven in, en sturing aan, het leerproces. De auteurs vatten de resultaten van verschillende “case 
studies” samen als dat Learning Analytics het mogelijk maakt voor HO-instellingen om (1) individuele 
toekomstige leerprestaties van studenten te voorspellen, (2) tijdig en effectief te interveniëren om 

                                                           
2 http://www.misbehavingbook.org/ 
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uitval te voorkomen en prestaties te verbeteren, en (3) andere innovaties te realiseren zoals 
gepersonaliseerd leren.3 
 
Een landelijke HO-monitor maakt het mogelijk om de effectiviteit van dergelijke gedragsbewuste 
interventies nauwkeurig te evalueren door onderzoeksgegevens van individuele studenten te 
koppelen en de studieloopbaan blijvend op te volgen. Aldus ontstaat een waardevolle cyclus van 
monitoring, het signaleren van knelpunten, gedragsbewust interveniëren en zorgvuldige evaluatie. 
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