
 
UITNODIGING 

Seminar Voorspellen van Studiesucces 

 

 

 

Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION)  organiseert een seminar om kennis uit 

te wisselen over lopende initiatieven op het gebied van voorspellen van studieresultaten van 

instromende leerlingen.  

 

SION is een samenwerkingsverband van de sectorraden, hun uitvoeringsorganisaties en DUO. De 

overkoepelende doelstelling is het verbeteren van de doorlopende leerlijnen in het onderwijs (over 

de sectoren heen.  Om dit te bereiken, is het noodzakelijk dat instellingen hun instroom goed 

kunnen voorspellen, zodat zij zich op tijd kunnen voorbereiden op de onderwijsbehoefte van 

leerlingen en studenten. 

 

Slechts weinig instellingen werken met voorspellende indicatoren voor het studiesucces van 

aankomende leerlingen en studenten. Niettemin is het onderwerp van groot belang in alle 

onderwijssectoren. Inzicht in het studiesucces van aankomende studenten, biedt instellingen de 

mogelijkheid gericht te interveniëren. Het voorspellen van kwalitatieve aspecten van instroom krijgt 

een steeds grotere aandacht in de verschillende sectoren.  

 

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan het seminar  ‘Voorspellen van Studiesucces’, dat 

plaatsvindt op 7 januari van 13.00 tot 17.00 bij Seats 2 meet in Utrecht, Moreelsepark 65, 3511 EP 

Utrecht (http://www.seats2meet.com/locations/85/Seats2meet_com_Utrecht)  Zou u voor maandag 

16 december uw deelname willen bevestigen bij Petra Nederkoorn van Kennisnet 

(p.nederkoorn@kennisnet.nl). 

 

Het programma van het seminar vindt u hieronder.  

 
Programma: 

 

13.00 – 13.30  Inloop en koffie 

13.30 – 13.45  Inleiding door Marius van Zandwijk (Kennisnet) 

13.45 – 14.45 Initiatief 1: 

Big data onderzoek op ROC-Noord ten behoeve van het voorspellen van 

studiesucces: 

Presentatie door Marius van Zandwijk (Kennisnet) en Martijn Broekhuizen (ROC 

Noorderpoort), gevolgd door een discussie 

Op ROC Noorderpoort heeft een pilot plaatsgevonden op het gebied van 

kwalitatieve voorspellingen instroom, namelijk het voorspellen van studiesucces 

op basis van leerlingkenmerken. Verbanden tussen leerlingkenmerken en 

studiesucces werden aangetoond via ‘big data’ onderzoek. Drie aspecten van 

studiesucces stonden centraal: 

• Het behalen van een diploma. 

• Switch van opleiding tijdens loopbaan op het ROC. 

• Duur van het verblijf van de leerling op de instelling. 

De aanpak en conclusies zijn gepubliceerd door Kennisnet en saMBO-ICT. 

14.45 – 15.00 Pauze 

 

 

http://www.seats2meet.com/locations/85/Seats2meet_com_Utrecht


  
  

  

 
 

 

 

 

15.00 – 16.00 Initiatief 2 (onder voorbehoud) 

Studiesucces van vmbo-leerlingen op de HAVO 

Presentatie VO-Raad, gevolgd door een discussie 

De VO-Raad liet in 2011 een onderzoek uitvoeren om studiesucces te 

voorspellen van vmbo leerlingen die doorstromen naar de havo.. Op basis van 

de uitkomsten is een toelatingscode opgesteld met daarin bindende afspraken 

over de doorstroom van vmbo’ers naar de havo. Het doel ervan is dat alle 

scholen duidelijke en eenduidige toelatingseisen stellen en dat de aansluiting 

vmbo-havo verbetert. 

16.00 – 17.00  Initiatief 3: 

Verband tussen studentenkenmerken en studiesucces op Avans 

Hogeschool 

Presentatie Avans Hogescholen en discussie 

Avans Hogeschool heeft  via haar leer- en Innovatiecentrum een uitgebreid 

programma, Hippocampus genaamd, dat zich richt op begeleiding van studenten 

voor zij aan hun opleiding beginnen, en tijdens het eerste jaar. Binnen dit 

programma is onderzoek gedaan naar het verband tussen studentkenmerken en 

studiesucces. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Wouter de Haan 

Voorzitter programmagroep Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs 


