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Wat zou je (nog) over studiekeuzetesten
willen weten?



AD (2018), Contentway (2022), EW magazine (2021)



Studie uitval

Consequenties voor student, 
onderwijsinstelling en maatschappij

Onderwijskennis.nl (2021), Vossensteyn et al. (2015)

Di Stasio & Solga (2017); OECD (2018; 2020)



Studiekeuze123, n.d.Columbus Onderwijskiezer (2022)Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (2014)



Barak & Cohen (2000)
Demulder et al. (2019); Nolden et al. (2019)

Lee et al. (2013); Muljana & Luo (2019)



Niessen et al. (2016)
Vulperhorst et al. (2020)

Kappe (2014); Van Klaveren et al. (2019)



Hoe ziet een studiekeuzetest er binnen
jouw context uit?



Oriëntatie

Verkennen en
verdiepen

Knoop
doorhakken

Na de start in 
het hoger
onderwijs?

Nadruk op 
interesses

Nadruk op kennis
en kunde i.r.t. opleidingen

Nadruk op 
slaagkansen

Nadruk op eerste
ervaringen,
tevredenheid en
welzijn



Het gebruik en de 
gevolgen van de test 

zijn in lijn met de 
bedoeling ervan

‘’

Validiteit

‘’



Interne structuur

Inhoud

Predictief vermogen

Proces

Consequentieel



Inhoud
Op welke kenmerken moet de test zich richten en 
hoe moet de feedback bij deeltesten eruit zien?



Wat komt er in jullie studiekeuzetest aan bod?
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Jouw score
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Proefschrift: Hoofdstuk 1, 3 & 6

Feedback bevat idealiter: uitleg over test, 
uitleg over score en concrete vervolgstappen

Take home message - inhoud

Richt de test op kenmerken die te beoefenen 
of veranderen zijn

Houd rekening met gebruikersperspectief en 
met mogelijke neveneffecten



Interne structuur
Hoe zouden de tests er qua samenstelling van 

vragen uit moeten zien?



NHL Stenden (2022)Learning and Study Strategies VragenlijstStartthermometer Fontys (2022)





Proefschrift: Hoofdstuk 2

Pas vraagsoort/stelling aan op doel van 
de test

Sluit vraagsoort/stelling aan bij 
belevingswereld van de leerling/student

Take home message – interne structuur



Predictief vermogen
In hoeverre voorspellen de testresultaten 

de gewenste uitkomst (bijv. studie succes)?



Voorspellende waarde is van groot belang



Oriëntatie

Verkennen en
verdiepen

Knoop
doorhakken

Na de start in 
het hoger
onderwijs

Weinig
voorspellend
belang

Een beetje
voorspellend belang
bijv. Link tussen
kennis/kunde en
diverse opleidingen

Groot voorspellend
belang
bijv. Van vrijblijvend
advies tot selectie

Wisselend voorspellend
belang
bijv. Vooral reflectief of 
om studenten met 
risico voor uitval
detecteren



Proefschrift: Hoofdstuk 2, 6

Take home message - predictief

Belang van voorspellende waarde is 
afhankelijk van doel

Voorspellende waarde van tests is 
context-afhankelijk

Een goede voorspeller lijkt op het voorspelde 
en ligt daar in de tijd dichtbij (bijv. proefstudeertest)



Proces
Zijn de strategieën en denkprocessen van 

gebruikers in lijn met hoe de test bedoeld is?





80%
Van de rijbewijshouders plaatst zichzelf

in de top 30% chauffeurs

Svenson (1981)



Proefschrift: Hoofdstuk 4, 6

Take home message - proces

Risico op onwenselijke strategieën afhankelijk 
van testtype en testdoel

Leesgedrag feedback afhankelijk van score



Consequentieel
Draagt de test bij aan geïnformeerde keuzes en is 
de impact gelijk voor verschillende subgroepen?





In hoeverre is de impact ‘eerlijk’?





Proefschrift: Hoofdstuk 5, 6

Take home message - consequenties

Vergt doorlopende monitoring

Fairness mag daarbij niet uit het oog verloren 
worden

Verschillen in opvolging van feedback of impact 
vragen mogelijk om wijzigingen in testontwerp



Take home messages

Mooi voorbeeld: https://columbus.onderwijskiezer.be/
Link naar proefschrift: https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/nZy2Hausd4DAY76

Studiekeuzetesten alleen
leveren niet voldoende

informatie
op voor de zwaarwegende

studiekeuze. Ze zijn onderdeel
van een breeder palet aan

studiekeuzetesten.

Validiteit van 
studiekeuzetesten is meer dan
de voorspellende waarde voor

bijv. Studie success en vergt
doorlopende monitoring van of 
het gebruik en de gevolgen in 
lijn zijn met het doel van de 

test.

Effectiviteit van 
studiekeuzetesten hangt af van 

het doel en de context (incl. 
fase in het keuzeproces) waar

de test wordt
geïmplementeerd. Een

instrument kan niet
gekopieerd worden van de ene
naar de andere context of voor

diverse doeleinden worden
gebruikt.

https://columbus.onderwijskiezer.be/
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/nZy2Hausd4DAY76


Wat is nu jouw visie op studiekeuzetesten?
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