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Samenvatting en conclusies

In dit deel wordt de vraag beantwoord of er bepaalde groepen studenten zijn die een gro-

ter risico lopen op studie-uitval of studievertraging. De beleidsrelevantie van deze vraag

is niet alleen gelegen in meting van de netto-performance van het systeem, maar ook om

te achterhalen of er aanleiding is om speciale aandacht te (blijven) schenken aan bepaalde

doelgroepen.

Ingeschreven voor meer dan 1 opleiding
In het wo staat 15% van de studenten voor meer dan één opleiding ingeschreven bij de

IB-Groep. In het hbo is dit 7%. Van de hbo-studenten stopt 26% met één of meer oplei-

dingen en in het wo is dit 22%. Door de multipele inschrijvingen betekent dit nog niet dat

ook van een cohort eerstejaarsstudenten zoveel studenten stoppen met studeren.

Uitval en omzwaai
Het voorliggende onderzoek is bedoeld om de studieloopbaan van een cohort eerstejaars

te volgen. Van de eerstejaarsstudenten uit cohort 1997/98 stapt 9% na een jaar (tijdelijk)

uit het hoger onderwijs en zwaait 12% om naar een andere opleiding of instelling. Van

het eerder genoemde grote percentage studenten dat stopt met blijkt dus het grootste deel

om te zwaaien naar een andere opleiding in het hoger onderwijs en een (kleiner) deel

stond ingeschreven bij de meerdere opleidingen en heeft daar één of meer van laten val-

len. Wel zien we een duidelijk verschil in uitvalpercentages tussen hbo en wo. In het hbo

is de uitval uit het hoger onderwijs ongeveer 11% en in in het wo is dit 5%. De omzwaai-

percentages verschillen niet veel tussen hbo en wo: 13% en 11%. Ondanks de grotere

uitval in het hbo is na één jaar een groter percentage hbo-studenten geslaagd voor het

propedeusediploma en hebben zij gemiddeld ook meer studiepunten behaald in het eerste

jaar. Dit wijst erop dat het studietempo in het hbo nog steeds hoger is dan in het wo.

Mannen en vrouwen
Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen in uitvalpercen-tages of

omzwaaigedrag. Wel behalen vrouwen betere studieresultaten: zij slagen meer voor de

propedeuse dan mannen in zowel hbo als wo. In het hbo is er ook een beter resultaat van

vrouwen op het behaalde percentage studiepunten en het gemiddelde cijfer over de vak-
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ken in het eerste jaar. Deze verschillen lijken vooralsnog te wijzen op een verschil in stu-

dietempo, want vrouwen hebben ondanks de betere studieresultaten niet een kleinere uit-

val dan mannen.

Opleidingsniveau van de ouders
In het hbo verlaten studenten met de hoogst opgeleide ouders relatief het meest het hoger

onderwijs. Zij hebben ook duidelijk slechter gepresteerd in het eerste jaar, dan andere

studenten. De uitval onder studenten met laag opgeleide ouders is eveneens hoog, maar

hun studieresultaten zijn gemiddeld goed.

In het wo is het milieueffect een soort omarmend rijm: de groep met de hoogst opgeleide

ouders en de groep met de laagst opgeleide ouders hebben gemid-deld de meeste studie-

punten behaald. De uitval onder de groep met de laagst opgeleide ouders is evenwel veel

groter dan de eerstgenoemde groep.In zowel hbo als in wo zien we dus in vergelijking

met de studieresultaten een hoge uitval van de groep met lager opgeleide ouders.

Etniciteit
In hbo en in wo is het percentage geslaagden bij de allochtone studenten lager dan onder

autochtone studenten of overige buitenlanders. Er zijn geen verschillen in behaalde stu-

diepunten en gemiddeld cijfer over de vakken in het eerste jaar tussen deze drie groepen.

Het verschil in het aandeel gestopten en blijvers tussen allochtonen en autochtonen is in

het hbo niet significant. In het wo zwaaien autochtonen vaker om, maar allochtone stu-

denten stoppen meer.

Doorstromen van hbo naar wo
Het eindexamencijfer lijkt een niet onbelangrijke rol te spelen in wat voor omzwaai stu-

denten maken. In het hbo heeft de groep die vertrekt naar het wo gemiddeld een hoger

cijfer en de groep wo-studenten die vertrekt naar het hbo juist een lager cijfer. Het zijn

dus de betere studenten die opstromen en de wat minder goede die afstromen. Het pa-

troon dat zich hierin ontvouwt kan worden benoemd als een vorm van meritocratische

selectie in het hoger onderwijs.

De studenten die met een hbo-propedeuse zijn doorgestroomd naar het wo hebben even-

wel gemiddeld minder studiepunten behaald in het eerste jaar. Ook het aandeel van deze

groep dat geslaagd is voor de propedeuse is laag, maar het verschil is niet significant.
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Diploma voortgezet onderwijs
In het hbo verlaten studenten die niet een vooropleiding hebben die direct toegang geeft

tot het hbo vaker het hoger onderwijs dan de andere groepen. Tussen havo, vwo en mbo

bestaan niet zulke grote verschillen. Alleen veranderen hbo-studenten met een mbo-

diploma minder vaak van opleiding of instelling, dan andere directe instromers. In het wo

verlaten studenten uit de kleine havo- en mbo-groep (dus met een diploma dat niet direct

toegang geeft tot het wo) vaker het hoger onderwijs. In het hbo zijn de studieresultaten

van studenten met een vwo- of een-mbo diploma beter dan van havisten. In het wo beha-

len de havo-leerlingen significant minder studiepunten dan vwo-gediplomeerden. Het

studietempo van deze laatste groep is dus lager dan dat van vwo-leerlingen en in het hbo

ook van mbo-leerlingen.

Basisbeurs en eerstejaars ho-Nederland
In het hbo bestaat er een duidelijk verschil tussen de studenten met Basisbeurs en de

groep zonder Basisbeurs. Studenten zonder Basisbeurs verlaten vaker het hoger onder-

wijs. In het wo is vooral het verschil tussen eerstejaarsstudenten ho-Nederland en de

groep die al eerder hoger onderwijs heeft gevolgd relevant. De eerstejaarsstudenten met

Basisbeurs verlaten veel minder het hoger onderwijs en blijven vaker dezelfde opleiding

volgen (respectievelijk 3% en 81%) dan de groep met Basisbeurs die zich niet voor de

eerste maal heeft laten inschrijven voor hoger onderwijs in Nederland (respectievelijk

19% en 53%). Deze laatste groep, die al omzwaaier is, heeft er vaker voor gekozen de

nieuwe opleiding te beëindigen. Hoewel omzwaaien voor velen het vinden van de juiste

plek is, zijn er toch ook velen die na omzwaaien opnieuw nog niet de goede keuze heb-

ben kunnen maken.

Norm Prestatiebeurs (groep eerstejaars ho-Nederland)
In de verdeling over de alternatieven gestopt vóór 1 februari, norm behaald en norm niet

behaald dan zien we dat er geen verschil is tussen hbo en wo in de mate waarin studenten

de norm hebben gehaald (88%). Wel zijn er veel meer hbo-studenten voor 1 februari ge-

stopt, terwijl er veel meer wo-studenten zijn die de norm niet hebben behaald en hun

beurs omgezet hebben zien worden in een lening. Dit verschil lijkt te berusten op een

bewuste keuze, want wo-studenten zeggen vaker dat ze ondanks slechte studieresultaten

toch per se de studie wilden doorzetten en het risico van een studieschuld hebben geno-
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men. Daarnaast dachten wo-studenten vaker dat ze ondanks de slechte resultaten er toch

nog wel in zouden slagen de norm te halen.

Advies in het eerste studiejaar
De groep die zegt geen advies te hebben gekregen of het zich niet meer kan herinneren, is

vaker gestopt of vaker veranderd van opleiding dan de groep die het advies kreeg door te

gaan met opleiding. Van de 14 studenten (8 hbo en 6 wo) die het advies kregen te stoppen

met hoger onderwijs hebben er slechts 4 dit advies opgevolgd. De overigen zijn toch

doorgegaan of aan een andere ho-opleiding begonnen. Studenten die het advies kregen

door te gaan met de studie hebben gemiddeld evenveel studiepunten behaald ongeacht of

ze het advies hebben opgevolgd of niet. Studenten die zijn vertrokken en die het advies

hadden gekregen door te gaan, deden dit dan ook niet om redenen die te maken hadden

met hun geschiktheid voor de studie.

Studenten die de studie hebben voortgezet, maar een ander advies hadden gekregen, heb-

ben gemiddeld meer studiepunten gehaald dan degenen met hetzelfde advies die zijn ver-

trokken.
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1 Inleiding

Voor u ligt deel vijf van de reeks over het longitudinale onderzoek ‘determinan-ten van

de deelname aan het hoger onderwijs’. Het onderzoek richt zich op de onderwijskeuzes

van hbo- en wo-studenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministe-

rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen door het SCO-Kohnstamm Instituut en de

Stichting voor Economisch Onderzoek beide van de Universiteit van Amsterdam.

In dit deel wordt de vraag beantwoord of er bepaalde groepen studenten zijn die een gro-

ter risico lopen op studie-uitval of studievertraging. Het antwoord op deze vraag blijft

relevant voor het beleid van het Nederlandse hoger onderwijs, want niet alleen is het be-

langrijk om de netto–performance van het systeem te kennen, ook is het belangrijk om te

weten of er aanleiding is om speciale aandacht te (blijven) schenken aan bepaalde doel-

groepen. In eerdere delen van deze onderzoekslijn besteedden wij aandacht aan de rela-

tieve onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de instroom, nu willen

we nagaan of er groepen zijn die een grotere kans lopen op uitval en/of vertraging.

De onderzoeksvraag die we zullen beantwoorden bestaat uit vier onderdelen en luidt:

1. Welk deel van de eerstejaarsstudenten heeft besloten na een jaar de opleiding die ze
in 1997/98 zijn gestart niet voort te zetten?

2. Welke vorderingen hebben de studenten van cohort 1997/98 gemaakt na één jaar?
3. Welk deel van de eerstejaarsstudenten van cohort 1997/98 heeft de tempobeursnorm

niet gehaald, hoe groot is de groep die is gestopt met de opleiding voor 1 februari
1997 en wat is men vervolgens in het volgende studiejaar gaan doen?

4. Welk advies hebben de eerstejaarsstudenten van cohort 1997/98 gekregen aan het
eind van het eerste jaar?

Bij de beantwoording van de onderzoeksvraag zal onderscheid worden gemaakt naar een

aantal groepen:

a) hbo en wo;

b) sectoren;

c) achtergrondkenmerken: geslacht, opleidingsniveau ouders en etniciteit;
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d) eerdere onderwijsloopbaan: gemiddeld eindexamencijfer, hoogste diploma voortgezet

onderwijs, eerder hoger onderwijs gevolgd.

Voordat we de resultaten van de analyses presenteren, geven we in Hoofdstuk 2 eerst een

overzicht van de methode van dataverzameling en de gebruikte gegevens.
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2 Gebruikte gegevens

In dit rapport worden de studieresultaten besproken van studenten van het cohort 1997/98

na het eerste studiejaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit twee bronnen:

gegevens van de IB-groep en gegevens van de tweede bevraging van het cohort.

Gegevens van cohort 1997/98
Voor dit onderzoek zijn gegevens verzameld van studenten uit het wetenschappelijk on-

derwijs (wo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo), die in het studiejaar 1997/98 voor het

eerst stonden ingeschreven voor een opleiding. Daartoe is door de Informatie Beheer-

groep (IB-Groep) een steekproef getrokken uit het Centraal register inschrijvingen hoger

onderwijs (Cri-ho). Deze steekproef is op twee manieren gestratificeerd. Er werden 75

opleidingen geselecteerd uit acht sectoren van het wo en acht sectoren van het hbo; en er

werden 41 instellingen voor hoger onderwijs geselecteerd, die onderwijs in deze oplei-

dingen verzorgen. In deze selectie is vrijwel elke opleiding op meerdere instellingen

aanwezig, terwijl van alle instellingen meerdere opleidingen in de steekproef zijn opge-

nomen.

Uit elke combinatie van opleiding per instelling werden 50 studenten in de steekproef

opgenomen; wanneer er in een bepaalde combinatie minder dan 50 eerstejaars waren in-

geschreven werden al die studenten opgenomen. Bovendien zijn er extra deeltijdstuden-

ten aan de lerarenopleidingen geselecteerd. In Bijlage A van Deel 3 van de serie onder-

zoeksrapporten Deelname aan Hoger Onderwijs (Hop et al, 1999) is een compleet over-

zicht gegeven van welke opleidingen en welke instellingen in de steekproef vertegen-

woordigd zijn.

Door de hier gebruikte stratificatie van de steekproef zijn gegevens van de studenten

daaruit niet zonder meer te vertalen naar het populatieniveau. Immers, van zowel grote

als kleine opleidingen zijn in principe steeds een gelijk aantal studenten geselecteerd. De

steekproef geeft daarmee meer een beeld van ‘de student in de gemiddelde opleiding’ dan

van ‘de gemiddelde student’. Deze laatste wordt sterker gedomineerd door de echt grote
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opleidingen. Om toch een indruk te krijgen van de gemiddelde student per opleidingsni-

veau is een weeg-factor ontwikkeld, die de verhoudingen tussen de sectoren in de steek-

proeven herwegen naar de landelijke verhoudingen tussen de sectoren.

Bij aanvang van het onderzoek winter 1997/1998 zijn in totaal 9.493 vragenlijsten ver-

stuurd. Daarvan zijn 4.314 bruikbare lijsten tijdig teruggestuurd. De totale respons van de

eerste vraagronde ligt daarmee op 45 procent. Op basis van gegevens van de IB-Groep is

een non-respons analyse uitgevoerd en is een weegfactor bepaald, die corrigeert voor

verschil in responsgedrag van studenten in verschillende studiefinancieringssituaties.

De studenten die in de eerste ronden hebben gerespondeerd, hebben begin 1999 een

tweede vragenlijst toegestuurd gekregen. Van de 4.310 aangeschreven studenten hebben

2.340 een voor het onderzoek bruikbaar formulier terug-gestuurd; een respons van 54%.

Op basis van gegevens van de IB-Groep is nagegaan of studenten die inmiddels zijn ge-

stopt met hun studie minder responderen dan andere studenten. Dit blijkt het geval te

zijn. Voor de verschillen in respons tussen beide groepen en voor kleine verschillen in

respons tussen sectoren is een weegfactor gemaakt, die hiervoor corrigeert. In alle bere-

keningen is via de weegfactoren steeds gebruik gemaakt van de hiervoor genoemde ver-

schillen in respons. Tabel 2/1 geeft een overzicht van de oorspronkelijke steekproef, de

respons in de eerste en tweede vragenronde en de herwogen aantallen en de ophoogfactor

per sector in de tweede bevraging.



Gebruikte gegevens 5

©  SCO/SEO 2000

Tabel 2/1 Aantallen in steekproef en respons; per sector

stratificatie eer-
ste jaar

respons eerste
vragenronde

respons tweede
vragenronde

herwogen aantal
ophoogfactor

sector in hbo
economie 534 235 108 446 4.1
sociaal 576 264 137 237 1.7
gezondheid 396 190 107 167 1.6
landbouw 247 121 74 62 0.8
natuur 279 131 74 38 0.5
onderwijs 1682 678 306 241 0.8
taal & cultuur 758 293 161 156 1.0
techniek 641 261 143 243 1.7
totaal hbo 5113 2173 1110 1591 1.4

sector in wo
economie 518 223 105 113 1.1
sociaal 601 305 181 163 0.9
gezondheid 400 225 157 81 0.5
landbouw 204 113 74 26 0.4
natuur 855 425 238 73 0.3
recht 400 153 84 97 1.2
taal & cultuur 934 463 263 93 0.4
techniek 468 228 128 104 0.8
totaal wo 4380 2133 1230 747 0.6

Bron: cohort 1997, eerste en tweede bevraging

Gegevens van de IB-Groep
Van de IB-Groep is informatie verkregen over voor welke opleiding(en) en bij welke

instelling(en) een student zich in het studiejaar 1998/99 heeft laten inschrijven. Deze ge-

gevens zijn beschikbaar voor bijna elke student die was opgenomen in de steekproef. De

steekproef was - zoals hiervoor is uiteengezet - getrokken uit studenten die zich in stu-

diejaar 1997/98 voor de eerste maal hadden laten inschrijven bij een instelling voor een

propedeuseprogramma. Over bijna alle respondenten zijn gegevens beschikbaar of zij in

1998/99 opnieuw zijn ingeschreven in het hoger onderwijs en zo ja bij welke opleidingen

en welke instellingen. Bij 35 studenten kon de IB-Groep niet meer een koppeling tot

stand brengen met het Cri-ho bestand. Deze waarnemingen zijn in de analyses verder niet

gebruikt. Gezien het kleine aantal zullen de uitkomsten van de analyses hierdoor niet

significant worden beïnvloed.



6 Hoofdstuk 2

©  SCO/SEO 2000

In Tabel 2/2 geven we een overzicht van het aantal opleidingen waarvoor hbo- en wo-

studenten uit cohort 1997/98 stonden ingeschreven. Een aanzienlijk deel van de studenten

staat bij de IB-Groep ingeschreven voor meer dan één opleiding. Bijna negen procent van

de studenten staat bij meer dan één opleiding ingeschreven. Vooral wo-studenten beper-

ken zich minder vaak tot één studie. Studenten kunnen besluiten te stoppen met elk van

de opleidingen waarvoor ze stonden ingeschreven. In totaal heeft 26% van de hbo-

studenten en 22% van wo-studenten één of meerdere opleidingen niet voortgezet in het

studiejaar 1998/99. Vanuit het perspectief van de student betekent dat echter nog niet dat

het percentage studenten dat stopt met studeren of omzwaait ook zo groot is. Om dat te

achterhalen vergelijken we voor de respondenten van cohort 1997/98 de inschrijfgege-

vens van studiejaar 1998/99 met de opleiding die de student zelf heeft aangegeven in de

eerstejaarsenquête.

Tabel 2/2 Verdeling studenten naar aantal opleidingen waarvoor ze stonden inge-
schreven bij IB-Groep in studiejaar 1997/98; voor hbo en wo (kolomper-
centages)

ingeschreven voor: hbo wo totaal  **

1 opleiding 93.4% 85.1% 91.0%
2 opleidingen 6.4% 14.4% 8.7%
3 opleidingen 0.2% 0.5% 0.3%

aantal 2937 1193 4130
** verschil in verdeling over categorieën tussen hbo en wo is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Bij het bepalen of de situatie in het studiejaar 1998/99 een verandering inhoudt ten op-

zichte van het jaar daarvoor zijn we uitgegaan van de opleiding die de student zelf in de

eerste enquête heeft aangegeven als de meest belangrijke opleiding.

Op basis van deze gegevens zijn twee variabelen geconstrueerd:

1. Situatie studiejaar 1998/99; met de categorieën:
- alles gelijk;
- omzwaaien;
- geen ho (=uitval).

2. Vorm van omzwaaien; met de categorieën:
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- omzwaai zelfde niveau;
- omzwaai binnen instelling, hetzelfde niveau
- van hbo naar wo;
- van wo naar hbo.
Deze variabele is een uitsplitsing van de groep omzwaaien uit de vorige variabele.

Gegevens van de tweede bevraging van het cohort

Uit de tweede vragenlijst (voorjaar 1999) zijn ten behoeve van het onderzoek de volgen-

de studieprestaties gehaald:

3. Propedeusediploma behaald; aan de respondenten is gevraagd of ze geslaagd zijn
voor de propedeuse van de opleiding waar ze in 1997/98 aan zijn begonnen.

4. Percentage studiepunten behaald in het eerste jaar; aan de respondenten is gevraagd
aan te geven hoeveel procent van het studieprogramma in het eerste jaar zij hebben
gehaald.

5. Gemiddeld cijfer vakken in het eerste jaar; aan de respondenten is gevraagd het ge-
middelde te berekenen over alle studieonderdelen, waarvoor men een cijfer heeft ge-
kregen.

De analyses die betrekking hebben op de eerste twee indicatoren worden uitgevoerd op

het eerstejaarsbestand met een weegfactor waarin wordt gewogen naar een representatie-

ve verdeling naar hbo en wo en daarbinnen naar sector. De analyses die betrekking heb-

ben op de laatste drie indicatoren worden uitgevoerd op het tweedejaarsbestand met een

weegfactor waarin wordt gewogen naar positie in het tweede jaar én dezelfde factor die is

gehanteerd in het eerste jaar.
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3 Verschil hbo en wo

In eerdere onderzoeken bleken de studieresultaten van hbo-studenten beter te zijn dan die

van wo-studenten (zie De Jong et al, 1998). De vraag is nu of deze verschillen zich ook

voordoen bij de eerstejaarsstudenten van cohort 1997/98.

In het vorige hoofdstuk vermeldden we dat 26% van de hbo-studenten en 22% van de

wo-studenten één of meer opleidingen niet hebben voortgezet in studiejaar 1998/99. In

Tabel 3/1 zien we dat bekeken vanuit de opleiding waarvoor de studenten in 1997/98 als

eerstejaars stonden ingeschreven het percentage uitval en omzwaaien met in totaal res-

pectievelijk 23,3% (hbo) en 15,5% (wo) kleiner is, dan vanuit de studenten gezien (res-

pectievelijk 26% en 22%). In Tabel 3/1 kan men verder zien dat de uitval uit het hoger

onderwijs (geen ho) veel groter is voor hbo dan voor wo.1

Tabel 3/1 Verdeling studenten van cohort 1997/98 en cohort 1995/96 naar situatie in
het tweede studiejaar; voor hbo en wo (kolompercentages)

cohort 1997/98 cohort 1995/96

hbo wo totaal ** hbo wo totaal **

geen ho (uitval) 10.7% 5.0% 9.0% 14.5% 7.6% 10.7%
omzwaaien ho 12.6% 10.5% 12.0% 8.7% 18.3% 13.9%
alles gelijk 76.8% 84.5% 79.0% 76.9% 74.1% 75.3%

aantal 2937 1193 4130 1999 2397 4396
** verschil in verdeling over categorieën tussen hbo en wo is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

In Tabel 3/2 is de omzwaai nader uitgesplitst We zien dat 3,7% van de wo-studenten

vertrekt naar het hbo. Dus ook indien we rekening houden met het feit dat als een hbo-

student omzwaait naar een lager onderwijsniveau hij het hoger onderwijs verlaat, terwijl

een wo-student die afstroomt naar hbo binnen het hoger onderwijs blijft, is de uitval in

het hbo groter. Het lijkt erop dat in het hbo de uitval en afstromen naar een lager niveau

iets groter is dan in het wo. Deze uitkomst wijkt af van de uitkomsten voor cohort

1995/96 (zie Tabel 3/1), waar hbo-studenten vaker dan wo-studenten dezelfde opleiding

voortzetten. Het verschil tussen beide cohorten wordt sterk bepaald door het veel kleinere
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aandeel wo-studenten uit cohort 1997/98 dat omzwaait. Dit kan een gevolg zijn van de

veranderingen die in de studiefinanciering zijn aangebracht. Studenten van cohort

1995/96 vallen als regel onder het regime van de Tempobeurs, terwijl de meeste studen-

ten van cohort 1997/98 vallen onder de Prestatiebeurs, waarbij studenten nog maar vier

jaar in aanmerking komen voor een Basisbeurs en destijds als starter binnen 5 jaar; thans

binnen 10 jaar moeten zijn afgestudeerd.

Tabel 3/2 Vorm van omzwaaien: verandering die de omzwaaiers hebben gemaakt;
voor hbo en wo (percentages)

hbo wo totaal  **

omzwaaien totaal 12.6% 10.5% 12.0%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.5% 0.2% 0.4%
- omzwaai zelfde niveau 4.1% 2.1% 3.5%
- omzwaai binnen instelling 6.3% 4.5% 5.8%
- van hbo naar wo 1.7% 1.2%
- van wo naar hbo 3.7% 1.1%

aantal 2937 1192 4129
** verschil in verdeling over categorieën tussen hbo en wo is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

In Tabel 3/2 zien we ook dat hbo-studenten vaker een andere opleiding op hetzelfde ni-

veau kiezen dan wo-studenten. Verder valt het op dat hbo-studenten vaker van opleiding

veranderen binnen dezelfde instelling.

Uit de tweede bevraging van het cohort zijn gegevens verkregen over het behalen van een

propedeusediploma, het aantal behaalde studiepunten in het eerste jaar en het gemiddelde

cijfer over de vakken in het eerste jaar.2 In Tabel 3/3 is te zien dat het percentage hbo-

studenten dat binnen een jaar geslaagd is voor de propedeuse nauwelijks groter is dan het

percentage onder wo-studenten. Verder zien we dat hbo-studenten gemiddeld ook meer

punten hebben behaald, maar dat er geen verschillen zijn in het gemiddelde cijfer over de

afgelegde vakken in het eerste jaar.

                                                                                                                                                
1 Zie Hoofdstuk 2 (pagina 5) voor een nadere toelichting van de categorieën in de tabellen).
2 Zie Hoofdstuk 2 (pagina 5) voor een nadere toelichting van de categorieën in de tabellen).
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Tabel 3/3 Studieprestaties in het eerste jaar; voor hbo en wo (percentages en gemid-
deld cijfer)

hbo wo totaal sign

% propedeusediploma 60.4% 59.6% 60.1% ns

% studiepunten eerste jaar 84.8% 82.4% 84.0% *

gemiddeld cijfer over vakken eerste jaar 6.8 6.8 6.8 ns

aantal 1554 737 2291
* is significant op 95%-niveau.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging

Ondanks het feit dat er na een jaar meer hbo-studenten zijn gestopt met studeren in het

hoger onderwijs, zijn er toch niet minder studenten uit het hbo geslaagd voor het prope-

deusediploma en hebben zij zelfs iets meer punten behaald, dan de studenten in het wo.

Dit lijkt te wijzen op een grotere selectieve waarde van de propedeuse in het hbo dan in

het wo.
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4 Verschillen tussen sectoren

In dit hoofdstuk worden de verschillen getoond tussen de sectoren, afzonderlijk voor hbo

en voor wo. In Tabel 4/1 kijken we opnieuw naar de situatie één jaar na aanvang van de

studie. Tussen de sectoren bestaan significante verschillen in zowel hbo als wo. De sector

gezondheid in het hbo, maar vooral in het wo kent een kleine uitval. Ook de sectoren

sociaal en natuur hebben relatief weinig uitvallers uit het ho. De sector natuur kent wel

veel omzwaaiers. In het hbo hebben de sectoren economie, onderwijs en taal & cultuur

zowel een vrij hoge uitval als ook veel omzwaaiers. In het hbo heeft de sector landbouw

het hoogste uitvalpercentage, in het wo is het juist heel laag.

Tabel 4/1 Verdeling studenten naar situatie studiejaar 1998/99 naar sector; voor hbo
en wo (rijpercentages)

aantal geen ho (uitval) omzwaaien ho alles gelijk

hbo   **
economie 817 10.8% 16.8% 72.4%
sociaal 432 6.7% 8.1% 85.2%
gezondheid 286 9.8% 5.2% 85.0%
landbouw 92 17.4% 4.3% 78.3%
natuur 70 8.6% 15.7% 75.7%
onderwijs 475 12.6% 15.8% 71.6%
taal & cultuur 302 11.6% 21.5% 66.9%
techniek 463 11.0% 5.6% 83.3%
totaal hbo 2937 10.7% 12.5% 76.8%

wo   *
economie 199 5.0% 8.5% 86.4%
sociaal 247 5.7% 13.4% 80.9%
gezondheid 113 0.9% 1.8% 97.3%
landbouw 37 2.6% 7.9% 89.5%
natuur 117 3.4% 14.7% 81.9%
rechten 163 6.7% 12.3% 81.0%
taal & cultuur 145 8.3% 12.4% 79.3%
techniek 173 3.4% 8.6% 87.9%
totaal wo 1194 4.9% 10.5% 84.6%
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Ook zijn er binnen het hbo vrij grote verschillen in de vorm van omzwaaien tussen de

sectoren (Tabel 4/2). In het wo zijn de verschillen per sector niet significant.
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Tabel 4/2 Verdeling soort omzwaaien hoger onderwijs studiejaar 1998/99 naar sector;
voor hbo en wo (percentages)

aantal
alleen instelling

anders
omzwaai zelfde

niveau
omzwaai binnen

instelling
niveau wissel

hbo   ** van hbo naar wo
economie 816 1.3% 6.2% 8.0% 1.3%
sociaal 432 2.8% 2.8% 2.5%
gezondheid 287 1.7% 2.8% 0.7%
landbouw 92 3.3% 1.1%
natuur 70 1.4% 2.9% 8.6% 2.9%
onderwijs 475 4.8% 8.6% 2.3%
taal&cultuur 302 0.7% 3.6% 14.6% 2.6%
techniek 463 0.4% 2.8% 1.7% 0.9%
totaal hbo 2937 0.5% 4.1% 6.3% 1.7%

wo    ns van wo  naar hbo
economie 199 1.5% 3.5% 3.5%
sociaal 247 0.4% 3.2% 5.3% 4.9%
gezondheid 113 0.9% 0.9%
landbouw 37 2.7% 2.7%
natuur 117 0.9% 4.3% 6.8% 3.4%
rechten 164 0.6% 8.0% 3.7%
taal&cultuur 144 0.7% 3.4% 4.8% 3.4%
techniek 174 0.6% 2.3% 5.2%
totaal wo 1195 0.3% 2.0% 4.5% 3.7%
** is significant op 99%-niveau; ns is niet significant.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Wanneer we kijken naar de studieprestaties in het eerste jaar (Tabel 4/3) dan zien we op-

nieuw grote verschillen tussen de sectoren in zowel het hbo als het wo. De sector onder-

wijs in het hbo heeft niet alleen een hoge uitval (zoals we zagen in Tabel 4/1), maar ook

een laag percentage studenten dat na ongeveer anderhalf jaar geslaagd is voor het prope-

deusediploma. Het gemiddelde percentage behaalde studiepunten is evenwel relatief hoog

en het gemiddeld cijfer is zelfs het hoogste van alle sectoren. In het wo heeft de sector

gezondheid het hoogste percentage geslaagden, gemiddeld het meeste studiepunten be-

haald en het hoogste gemiddelde cijfer.
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Tabel 4/3 Studieprestaties in het eerste jaar per sector; voor hbo en wo (percentages en
gemiddeld cijfer)

aantal
% propedeuse di-

ploma
% studiepunten van

het eerste jaar
gemiddeld cijfer

vakken eerste jaar

hbo
economie 440 58.9% 79.9% 6.4
sociaal 229 69.0% 91.6% 7.0
gezondheid 167 80.8% 92.5% 6.9
landbouw 59 66.1% 87.3% 6.5
natuur 35 68.6% 85.7% 6.7
onderwijs 245 48.2% 82.5% 7.1
taal & cultuur 155 55.5% 85.6% 7.0
techniek 223 53.8% 82.6% 6.8
totaal 1553 60.5% 84.8% 6.8

significantie ** ** **

wo
economie 109 50.5% 80.3% 6.7
sociaal 148 54.1% 78.5% 6.8
gezondheid 78 78.2% 93.2% 7.1
landbouw 27 63.0% 89.7% 7.0
natuur 74 56.8% 81.1% 6.8
rechten 98 68.4% 81.2% 6.5
taal & cultuur 91 60.4% 83.3% 6.9
techniek 112 55.4% 81.2% 6.8
totaal 737 59.6% 82.4% 6.8

significantie ** ** *
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging
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5 Verschillen in achtergrondkenmerken

Het ministerie van OCenW heeft in haar beleid speciale aandacht voor een drietal doel-

groepen. Dit zijn groepen leerlingen of studenten die, vanuit hun achtergrondkenmerken

bezien, een achterstandssituatie zouden kunnen hebben. Onderscheiden worden vrouwen,

allochtonen, en studenten en leerlingen met laag opgeleide ouders. In dit hoofdstuk wordt

nagegaan of er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, tussen studenten met laag

en met hoog opgeleide ouders en tussen allochtone en autochtone studenten.

5.1 Verschillen tussen mannen en vrouwen

De situatie in studiejaar 1998/99 verschilt niet significant tussen mannen en vrouwen, zo

leert Tabel 5/1. Dit geldt voor zowel het hbo als het wo. Ook de verschillen in omzwaai-

gedrag tussen mannen en vrouwen, zoals weergegeven in Tabel 5/2, zijn niet significant.

Deze uitkomst komt overeen met de uitkomsten van cohort 1995/96 (Hop, et al, 1999).

Tabel 5/1 Verdeling studenten naar situatie studiejaar 1998/99 naar geslacht; voor hbo
en wo (kolompercentages)

hbo ns wo ns

man vrouw man vrouw
geen ho (uitval) 10.4% 10.9% 4.5% 5.6%
omzwaaien ho 12.6% 12.1% 10.6% 10.4%
alles gelijk 77.0% 77.0% 84.9% 84.0%

aantal 1354 1567 622 566
ns geeft aan dat het verschil in verdeling over categorieën tussen man en vrouw niet significant is.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging
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Tabel 5/2 Verdeling soort omzwaaien hoger onderwijs studiejaar 1998/99 naar ge-
slacht; voor hbo en wo (percentages)

hbo ns wo ns

man vrouw man vrouw
% omzwaaien van totaal 12.6% 12.1% 10.6% 10.4%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.7% 0.4% 0.4%
- omzwaai zelfde niveau 4.1% 4.1% 1.4% 2.7%
- omzwaai binnen instelling 6.1% 5.9% 4.5% 4.4%
- van hbo naar wo 1.6% 1.7%
- van wo naar hbo 4.5% 2.8%

aantal 1354 1567 622 566
ns geeft aan dat het verschil in verdeling over categorieën tussen man en vrouw niet significant is.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Tabel 5/3 Studieprestaties in het eerste jaar naar geslacht; voor hbo en wo (percenta-
ges en gemiddeld cijfer)

hbo wo

man vrouw sign man vrouw sign

% propedeusediploma 52.1% 66.6% ** 52.8% 66.7% **

% studiepunten eerste jaar 81.6% 87.3% ** 81.2% 83.5% ns

gemiddeld cijfer vakken eerste jaar 6.6 6.9 ** 6.8 6.8 ns

aantal 670 884 377 357
** is significant op 99%-niveau; ns is niet significant.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Tabel 5/3 toont dat er relatief meer vrouwen zijn geslaagd voor de propedeuse dan man-

nen in zowel hbo als wo. In het hbo is er ook een beter resultaat van vrouwen op het be-

haalde percentage studiepunten en het gemiddelde cijfer over de vakken in het eerste jaar.

Vrouwen hebben dus ondanks de betere studieresultaten niet een kleinere uitval dan

mannen.
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5.2 Opleidingsniveau van de ouders

In Tabel 5/4 staan de resultaten uitgesplitst naar opleidingsniveau van de ouders. In het

hbo en in het wo bestaan er significante verschillen tussen de groepen. In het hbo verlaat

de groep studenten met ouders opgeleid op universitair niveau het vaakst het hoger on-

derwijs, gevolgd door de groep wiens ouders het laagst zijn opgeleid. Van deze groep

wisselen er relatief minder studenten van opleiding of instelling, terwijl de groep met de

hoogst opgeleide ouders juist relatief het vaakst wisselen. Van de groep studenten met

universitair opgeleide ouders is dan ook het deel dat de opleiding voortzet het kleinst.

Tabel 5/4 Verdeling studenten naar situatie studiejaar 1998/99 naar opleidingsniveau
van de ouders; voor hbo en wo (kolompercentages)

lo/lbo/mavo mbo/havo/vwo hbo/ho onaf universitair

hbo   **
geen ho (uitval) 11.2% 7.8% 10.2% 17.9%
omzwaaien ho 11.4% 15.1% 10.7% 16.6%
alles gelijk 77.3% 77.1% 79.1% 65.6%

aantal hbo 1077 735 737 302

wo   *
geen ho (uitval) 6.8% 8.0% 2.4% 4.4%
omzwaaien ho 6.4% 13.9% 12.5% 9.0%
alles gelijk 86.8% 78.1% 85.1% 86.6%

aantal wo 250 237 329 365
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

In het wo verlaten studenten met ouders uit de twee hoogste opleidingsgroepen minder

vaak het hoger onderwijs, maar zij veranderen wel relatief vaak van opleiding of instel-

ling. Tabel 5/5 laat zien dat in hbo en in wo studenten met universitair opgeleide ouders

vaker van opleiding veranderen binnen de instelling. Niveauveranderingen vinden het

meeste plaats onder studenten met ouders die mbo, havo of vwo als hoogste opleiding

hebben. Dit geldt zowel voor de omzwaai van hbo naar wo als van wo naar hbo. Ook

studenten met ouders uit de laagste opleidingscategorie maken iets meer gebruik van de

mogelijkheid om door te stromen van hbo naar wo na de propedeuse.
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Tabel 5/5 Verdeling soort omzwaaien hoger onderwijs studiejaar 1998/99 naar oplei-
dingsniveau van de ouders; voor hbo en wo (percentages)

lo/lbo/
mavo

mbo/havo/
vwo

hbo/
ho onaf

universitair

hbo   *

% omzwaaien van totaal 11.4% 15.1% 10.7% 16.6%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.7% 0.7% 0.3% 0.7%
- omzwaai zelfde niveau 3.2% 5.2% 4.2% 5.3%
- omzwaai binnen instelling 6.1% 6.8% 5.3% 9.3%
- van hbo naar wo 1.4% 2.4% 0.9% 1.3%
- van wo naar hbo

aantal  hbo 1078 735 736 303

wo   *
% omzwaaien van totaal 6.4% 13.9% 12.5% 9.0%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.4% 0.4%
- omzwaai zelfde niveau 0.4% 2.5% 3.0% 1.9%
- omzwaai binnen instelling 4.0% 3.8% 4.8% 4.9%
- van hbo naar wo
- van wo naar hbo 2.0% 6.8% 4.8% 1.9%

aantal  wo 250 236 329 365
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

In het hbo zijn de verschillen naar opleidingsniveau van de ouders significant (zie Tabel

5/6). Studenten met lager opgeleide ouders zijn vaker geslaagd voor het diploma, hebben

gemiddeld meer studiepunten behaald en haalden ook de hoogste cijfers. In het wo is het

milieueffect opnieuw een soort omarmend rijm: de groep met de hoogst opgeleide ouders

en de groep met de laagst opgeleide ouders hebben de beste resultaten behaald.

In het hbo is de uitval onder studenten met laag opgeleide ouders hoog, maar gemiddeld

is het studieresultaat iets beter. Studenten met de hoogst opgeleide ouders in het hbo ver-

laten relatief het meest het hoger onderwijs en zij hebben ook gemiddeld iets slechter

gepresteerd in het eerste jaar.
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Tabel 5/6 Studieprestaties in het eerste jaar naar opleidingsniveau van de ouders; voor
hbo en wo (percentages en gemiddeld cijfer)

lo/lbo/
mavo

mbo/havo/v
wo

hbo/
ho onaf

universi-tair
sign

hbo

% propedeusediploma 65.9% 63.8% 53.8% 48.5% **

% studiepunten eerste jaar 89.9% 85.6% 82.8% 70.6% **

gemiddeld cijfer vakken eerste jaar 6.9 6.7 6.8 6.3 **

aantal hbo 548 406 398 167

wo
% propedeusediploma 60.4% 57.5% 56.1% 64.4% ns

% studiepunten eerste jaar 83.6% 77.7% 81.9% 85.4% *

gemiddeld cijfer vakken eerste jaar 6.7 6.7 6.8 7.0 ns

aantal wo 149 146 221 216
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau; ns is niet significant.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging

5.3 Etniciteit

In de Tabelen 5/7 t/m 5/9 staan de uitkomsten uitgesplitst naar etniciteit.3 Het verschil in

het aandeel gestopten en blijvers tussen allochtonen en autochtonen is in het Hbo niet

significant. Wel zijn er in het hbo verschillen in wat voor omzwaai er wordt gemaakt.

Allochtonen veranderen vaker van opleiding binnen dezelfde instelling en autochtonen

veranderen vaker van instelling en niet van opleiding. In het wo stoppen er meer studen-

ten uit de groep overig buitenlander, omzwaaien wordt het meest gedaan door autochto-

nen.

                                                
3 Tot de allochtonen worden gerekend de respondenten die zelf in het buitenland zijn geboren of waar-

van een van beide ouders in het buitenland is geboren. Uitgezonderd zijn de respondenten die in het
buitenland zijn geboren, maar waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren. Deze definitie sluit
nauw aan bij de definitie zoals gebruikt is in het kader van de Wet Bevordering Evenredige Arbeids-
participatie Allochtonen (WBEAA).
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Tabel 5/7 Verdeling studenten naar situatie studiejaar 1998/99 naar etniciteit; voor
hbo en wo (kolompercentages)

autochtoon overig buitenland allochtoon

hbo   ns
geen ho (uitval) 10.6% 9.8% 11.6%
omzwaaien ho 12.0% 16.3% 16.4%
alles gelijk 77.4% 73.9% 72.0%

aantal 2509 153 268

wo   *
geen ho (uitval) 4.5% 9.1% 6.7%
omzwaaien ho 11.4% 3.4% 6.7%
alles gelijk 84.0% 87.5% 86.7%

aantal 1015 88 90
* ns is niet significant
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Tabel 5/8 Verdeling soort omzwaaien hoger onderwijs studiejaar 1998/99 naar etnici-
teit; voor hbo en wo (percentages)

autochtoon overig buitenland allochtoon
hbo   **
% omzwaaien van totaal 12.0% 16.3% 16.4%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.6%
- omzwaai zelfde niveau 4.1% 7.2% 1.9%
- omzwaai binnen instelling 5.7% 5.2% 12.3%
- van hbo naar wo 1.5% 3.9% 2.2%
- van wo naar hbo

aantal hbo 2509 153 268

wo   ns
% omzwaaien van totaal 11.4% 3.4% 6.7%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.2%
- omzwaai zelfde niveau 2.2% 1.1% 2.2%
- omzwaai binnen instelling 4.9% 1.1% 2.2%
- van hbo naar wo
- van wo naar hbo 4.1% 1.1% 1.1%

aantal wo 1015 88 90
** is significant op 99%-niveau; ns is niet significant.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Tabel 5/9 toont de studieresultaten na het eerste jaar. In hbo en in wo is het percentage

geslaagden bij de allochtone studenten lager dan bij de andere twee groepen. Er zijn geen
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verschillen in behaalde studiepunten en gemiddeld cijfer over de vakken in het eerste

jaar.

Tabel 5/9 Studieprestaties in het eerste jaar naar etniciteit; voor hbo en wo (percenta-
ges en gemiddeld cijfer)

autochtoon overig buitenland allochtoon sign
hbo
% propedeusediploma 60.9% 64.6% 48.3% **
% studiepunten eerste jaar 84.8% 84.4% 84.1% ns
gemiddeld cijfer vakken 1ste jaar 6.8 7.0 6.7 ns

aantal hbo 1399 65 89

wo
% propedeusediploma 61.5% 53.5% 38.6% *
% studiepunten eerste jaar 82.9% 81.0% 75.2% ns
gemiddeld cijfer vakken 1ste jaar 6.8 6.7 6.5 ns

aantal wo 649 43 44
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau; ns is niet significant.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging
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6 Verschillen in loopbaan voorafgaand
aan hoger onderwijs

In deze paragraaf wordt nagegaan of er verschillen zijn in de situatie in 1998/99 uitge-

splitst naar de variabelen die verband houden met de loopbaan in het voortgezet onder-

wijs. Daartoe wordt onderzocht of er verschillen zijn die verband houden met het gemid-

deld eindexamencijfer in het voortgezet onderwijs, of met het hoogste diploma dat is be-

haald in het voortgezet onderwijs. Ook wordt gekeken of een eventuele eerdere carrière

in het hoger onderwijs van invloed is op de positie die één jaar na aanvang van de studie

wordt ingenomen.

6.1 Eerder hoger onderwijs

De eerdere loopbaan in het hoger onderwijs wordt uitgesplitst naar:

- niet eerder ho [niet eerder ho];
- eerder hoger onderwijs, niveau onbekend + diploma onbekend [ho dipl.?];
- propedeusediploma hbo [hbo prop];
- einddiploma hbo [hbo eind];
- eerder wo - diploma onbekend [wo dipl.?];
- propedeusediploma wo [wo prop];
- einddiploma wo [wo eind].

Tabel 6/1 en 6/2 laten zien dat er in hbo en in wo een duidelijke samenhang bestaat tus-

sen de situatie in studiejaar 1998/99 en de eerdere carrière in het hoger onderwijs. De

groep die geen eerder hoger onderwijs heeft gevolgd, is vooral in het wo minder van op-

leiding of instelling veranderd of gestopt dan de overige groepen. De groep met een hbo-

einddiploma verlaat vaker het hoger onderwijs en in het wo geldt dit ook voor de groep

met wo-einddiploma. De groep met een hbo-propedeuse in het wo doet het iets beter dan

de vergelijkbare groep in het hbo en doet het zelfs ook nog wat beter dan de groep met

een wo-propedeuse. Hier valt dus niet uit af te leiden dat studenten met een hbo-

propedeuse die doorstromen naar het wo zichzelf een slechte dienst bewijzen.
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Tabel 6/1 Verdeling studenten naar situatie studiejaar 1998/99 en naar eerdere loop-
baan hoger onderwijs; voor hbo en wo (kolompercentages)

niet eerder ho ho dipl.? hbo prop hbo eind wo dipl.? wo prop wo eind

hbo **
geen ho (uitval) 9.4% 10.8% 11.3% 34.3% 13.0% 26.5% 9.4%
omzwaaien ho 12.8% 11.7% 22.5% 5.7% 8.6% 18.4% 6.3%
alles gelijk 77.8% 77.4% 66.3% 60.0% 78.4% 55.1% 84.4%

aantal hbo 2212 332 80 70 162 49 32

wo **
geen ho (uitval) 2.4% 3.6% 7.0% 20.2% 4.7% 9.3% 25.0%
omzwaaien ho 12.4% 7.1% 9.3% 5.6% 7.5% 2.7% 3.6%
alles gelijk 85.2% 89.3% 83.7% 74.2% 87.7% 88.0% 71.4%

aantal wo 824 28 43 89 106 75 28
** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Tabel 6/2 Verdeling soort omzwaaien hoger onderwijs studiejaar 1998/99 naar eerdere
loopbaan hoger onderwijs; voor hbo en wo (percentages)

niet eerder
ho

ho dipl.? hbo prop hbo eind wo
dipl.?

wo
prop

wo
eind

hbo **
% omzwaaien van totaal 12.8% 11.7% 22.5% 5.7% 8.6% 18.4% 6.3%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.4% 1.2% 0.6% 8.2%
- omzwaai zelfde niveau 4.8% 2.4% 2.5% 1.4% 0.6% 2.0%
- omzwaai binnen instelling 5.6% 7.6% 19.8% 4.3% 5.6% 8.2% 6.3%
- van hbo naar wo 2.0% 0.3% 2.5%

aantal  hbo 2212 332 81 70 162 49 32

wo
% omzwaaien van totaal 12.4% 7.1% 9.3% 5.6% 7.5% 2.7% 3.6%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.1%
- omzwaai zelfde niveau 2.4% 2.3% 2.2% 1.0%
- omzwaai binnen instelling 5.2% 3.7% 2.3% 2.2% 3.8% 2.7% 3.6%
- van wo naar hbo 4.7% 3.4% 4.7% 1.1% 1.9% 44

aantal wo 824 28 43 89 106 75 28
** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Ook de vorm van het omzwaaien hangt samen met de eerdere loopbaan in het hoger on-

derwijs. Tabel 6/2 geeft aan dat de hbo-groep die niet eerder hoger onderwijs had gevolgd

het vaakst overstapt naar het wo, terwijl de groep in het hbo die al over een hbo-
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propedeuse beschikt veel vaker van opleiding verandert binnen de instelling. In het wo

zijn er van vier groepen die alleen van instelling verandert drie die al eerder wo hebben

gevolgd, van de vierde groep is niet bekend of het hbo of wo is dat ze hebben gevolgd,

maar voor alle groepen is dit al de tweede omzwaai binnen het hoger onderwijs.

De studenten die met een hbo-propedeuse zijn doorgestroomd naar het wo hebben ge-

middeld minder studiepunten behaald in het eerste jaar. Ook het aandeel van deze groep

dat geslaagd is voor de propedeuse is laag, maar het verschil is niet significant.

Tabel 6/3 Studieprestaties in het eerste jaar naar eerdere loopbaan hoger onderwijs;
voor hbo en wo (percentages en gemiddeld cijfer)

niet
eerder ho

ho dipl.? hbo prop hbo eind wo
dipl.?

wo prop wo eind
sign

hbo
% propedeusediploma 62.5% 47.5% 81.8% 73.7% 48.7% 25.0% 78.6% **

% studiepunten eerste jaar 85.4% 85.3% 91.2% 88.2% 84.1% 49.3% 95.2% **

gemiddeld cijfer eerste jaar 6.8% 6.9% 7.1% 7.5% 7.0% 4.6% 7.7% **

aantal hbo 1228 141 22 38 78 32 14

wo
% propedeusediploma 58.6% 55.6% 41.7% 64.3% 59.0% 72.0% 80.0% ns

% studiepunten eerste jaar 82.6% 81.2% 67.6% 87.5% 78.6% 84.3% 92.7% **

gemiddeld cijfer vakken 1ste
jaar

6.8% 6.9% 6.1% 6.8% 6.8% 7.3%5 7.3% *

aantal wo 526 18 24 42 61 50 15
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau; ns is niet significant.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging

6.2 Gemiddeld eindexamencijfer voortgezet on-
derwijs

In het wo bestaat er een lichte samenhang tussen eindexamencijfer en situatie in het

tweede studiejaar. De groep die niet van opleiding en instelling is veranderd heeft een iets

hoger gemiddeld eindexamencijfer dan de overige twee groepen.
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Tabel 6/4 Gemiddeld eindexamencijfer (cijfer) per situatie studiejaar 1998/99; voor
hbo en wo

hbo    ns wo    **
cijfer aantal cijfer aantal

geen ho (uitval) 6.69 279 6.76 54
omzwaaien ho 6.69 342 6.80 121
alles gelijk 6.73 2045 6.99 977

totaal 6.72 2665 6.96 1152
** is significant op 99%-niveau; ns is niet significant.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Het eindexamencijfer lijkt een grotere rol te spelen in wat voor omzwaai studenten ma-

ken. In het hbo heeft de groep die vertrekt naar het wo gemiddeld een hoger cijfer en de

groep wo-studenten die vertrekt naar het hbo juist een lager cijfer. Het zijn dus de betere

studenten die opstromen en de wat minder goede die afstromen.

Tabel 6/5 Gemiddeld eindexamencijfer (cijfer) per soort omzwaaien hoger onderwijs
studiejaar 1998/99; voor hbo en wo

hbo   * wo    **
cijfer aantal cijfer aantal

omzwaaien totaal 6.70 362 6.89 192

- opleiding gelijk; instelling anders 6.67 11 6.88 2
- omzwaai zelfde niveau 6.67 117 6.90 22
- omzwaai binnen instelling 6.65 170 6.96 53
- van hbo naar wo 6.91 44
- van wo naar hbo 6.54 44
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Tabel 6/6 Gemiddeld eindexamencijfer (cijfer) naar behalen propedeusediploma; voor
hbo en wo

hbo    ** wo    **

cijfer aantal cijfer aantal

geen propedeusediploma 6.65 582 6.76 290
propedeusediploma 6.80 875 7.17 426

totaal 6.72 1457 6.96 716
** is significant op 99%-niveau.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging
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6.3 Hoogste diploma voortgezet onderwijs

Ook het hoogste diploma voortgezet onderwijs hangt samen met de situatie na één jaar

studeren (Tabel 6/7). In het hbo verlaten studenten die niet een vooropleiding hebben die

direct toegang geeft tot het hbo vaker het hoger onderwijs. Tussen havo, vwo en mbo

bestaan niet zulke grote verschillen. Alleen veranderen mbo-leerlingen minder vaak van

opleiding of instelling.

Tabel 6/7 Verdeling studenten naar situatie studiejaar 1998/99 naar hoogste diploma
voortgezet onderwijs; voor hbo en wo (kolompercentages)

havo vwo mbo rest

hbo   *
geen ho (uitval) 10.9% 9.3% 10.0% 16.9%
omzwaaien ho 13.6% 11.0% 11.2% 15.3%
alles gelijk 75.5% 79.7% 78.8% 67.8%

aantal hbo 1409 711 641 176

wo   **
geen ho (uitval) 15.3% 3.9% 20.8% 11.8%
omzwaaien ho 6.9% 10.6% 8.3% 17.6%
alles gelijk 77.8% 85.5% 70.8% 70.6%

aantal wo 71 1078 25 18
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

In het wo verlaten studenten uit de kleine havo- en mbo-groep vaker het hoger onderwijs

(Tabel 6/8). In het hbo hangt ook wat voor omzwaai men maakt samen met de vooroplei-

ding. Het aandeel dat van hbo omzwaait naar wo is bijvoorbeeld groter bij de vwo-groep

dan bij de havo-groep. Tabel 6/9 laat zien dat in het hbo alle drie de studieresultaten van

vwo- en mbo-leerlingen beter zijn dan van havo-leerlingen. In het wo behalen de havisten

significant minder studiepunten dan vwo-leerlingen. Het studietempo van deze laatste

groep is dus lager dan dat van vwo-leerlingen en in het hbo ook van mbo-leerlingen.
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Tabel 6/8 Verdeling soort omzwaaien in studiejaar 1998/99 naar hoogste
vooropleiding voortgezet onderwijs; voor hbo en wo (percentages)

havo vwo mbo rest

hbo   **
% omzwaaien van totaal 13.6% 11.0% 11.2% 15.3%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.3% 1.1% 2.3%
- omzwaai zelfde niveau 4.9% 1.8% 4.8% 3.4%
- omzwaai binnen instelling 6.7% 5.3% 6.2% 6.8%
- van hbo naar wo 1.8% 2.7% 0.2% 2.3%
- van wo naar hbo

aantal hbo 1409 711 641 176

wo   **
% omzwaaien van totaal 6.9% 10.6% 8.3% 17.6%
- opleiding gelijk; instelling anders 0.2%
- omzwaai zelfde niveau 2.8% 1.9%
- omzwaai binnen instelling 2.8% 4.7% 15.1%
- van hbo naar wo
- van wo naar hbo 3.8% 8.3% 2.5%

aantal wo 71 1078 25 18
** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 99, eerste bevraging

Tabel 6/9 Studieprestaties in het eerste jaar naar hoogst behaald diploma voortgezet
onderwijs; voor hbo en wo (percentages en gemiddeld cijfer)

havo vwo mbo rest sign

hbo

% propedeusediploma 52.2% 68.3% 68.5% 61.9% **

% studiepunten eerste jaar 81.9% 88.3% 86.3% 88.5% **

gemiddeld cijfer vakken eerste jaar 6.7 6.9 6.8 6.9 *

aantal hbo 742 435 314 63

wo

% propedeusediploma 50.0% 60.4% ns

% studiepunten eerste jaar 76.9% 83.1% **

gemiddeld cijfer vakken eerste jaar 6.7 6.8 ns

aantal wo 42 677 9 8
* is significant op 95%-niveau; ** is significant op 99%-niveau; ns is niet significant.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging
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7 Norm Prestatiebeurs

Met ingang van studiejaar 1996/97 is de zogenaamde Prestatiebeurs ingevoerd, waarbij

studenten recht hebben op een voorwaardelijke lening ter hoogte van de vroegere Tem-

pobeurs. Eén van de belangrijke onderdelen van de Prestatiebeurs is dat na het eerste jaar

de lening wordt omgezet in een beurs als de student heeft voldaan aan de prestatienorm

van 50%. Verder geldt dat de voorwaardelijke lening niet wordt omgezet in een definitie-

ve lening als de student stopt met de opleiding vóór 1 februari. Voor de bepaling van het

al dan niet behalen van de norm voor de Prestatiebeurs is het derhalve belangrijk uit te

gaan van het startjaar in het hoger onderwijs.

Allereerst is er daarom gekeken naar het startjaar van de studenten en het al dan niet ont-

vangen van een Basisbeurs. Er is onderscheid gemaakt tussen studenten die zich voor de

eerste maal in het hoger onderwijs in Nederland hebben laten inschrijven en een Basis-

beurs ontvangen en de groep die niet behoort tot de eerstejaars ho-Nederland, maar wel

een Basisbeurs ontvangt. Daarnaast is er een groep die geen Basisbeurs ontvangt. In Ta-

bel 7/1 is te zien dat in het hbo een groter deel van de studenten geen Basisbeurs ont-

vangt. Dit hangt samen met het groter aandeel deeltijdstudenten in het hbo. In het wo is

het aandeel studenten dat geen eerstejaars ho-Nederland is groter dan in het hbo. De ver-

schillen tussen hbo en wo zijn significant op 99%-niveau.

Tabel 7/1 Verdeling studenten naar Basisbeurs en eerstejaars ho-Nederland voor hbo
en wo (kolompercentages)

hbo wo totaal **

eerstejaars ho-Nederland wel Basisbeurs 79.7% 83.2% 80.8%
wel Basisbeurs geen eerstejaars ho-Nederland 7.5% 10.7% 8.5%
geen Basisbeurs 12.7% 6.1% 10.6%

aantal 1578 740 2318
** verschil in verdeling over categorieën tussen hbo en wo is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Vervolgens toont Tabel 7/2 de situatie per groep aan het begin van het studiejaar 1998/99

voor hbo en wo. In deze tabel is te zien dat er in het hbo een duidelijk verschil bestaat

tussen de groepen met Basisbeurs en de groep zonder basis-beurs. Studenten zonder Ba-
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sisbeurs verlaten vaker het hoger onderwijs. In het wo is vooral het verschil tussen de

groepen met een Basisbeurs relevant, namelijk eerstejaarsstudenten ho-Nederland verla-

ten veel minder het hoger onderwijs en blijven vaker dezelfde opleiding volgen. De groep

die wel een Basisbeurs ontvangt maar niet behoort tot de eerstejaars ho-Nederland heb-

ben dus al voordat ze de opleiding in 1997/98 begonnen eerder hoger onderwijs gevolgd.

Toch is deze groep vaker van opleiding veranderd dan de andere groepen en ook hebben

de studenten in deze groep vaker het hoger onderwijs verlaten. Omzwaaien betekent voor

velen het vinden van de juiste plek, maar toch zijn er nog velen die na één keer omzwaai-

en niet de goede keuze hebben kunnen maken.

 Tabel 7/2 Situatie begin studiejaar 1998/99 en Basisbeurs en eerstejaars ho-Nederland;
voor hbo en wo (kolompercentages)

bb + eerstejaars
ho-Ned

bb + geen eerstejaars
ho-Nederland geen bb totaal

hbo   **
geen ho (uitval) 11.6% 11.8% 16.4% 12.2%
omzwaaien ho 12.2% 11.8% 8.0% 11.6%
alles gelijk 76.2% 76.5% 75.6% 76.2%

aantal hbo 1249 119 201 1569

wo   **
geen ho (uitval) 3.6% 19.0% 9.1% 5.6%
omzwaaien ho 15.0% 27.8% 20.5% 16.7%
alles gelijk 81.4% 53.2% 70.5% 77.7%

aantal wo 614 79 44 737
** is significant op 99%-niveau; bb is Basisbeurs
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

De verdere analyses over het halen van de norm voor de Prestatiebeurs zijn uitgevoerd op

de groep eerstejaars ho-Nederland met een Basisbeurs.

Tabel 7/3 Verdeling eerstejaars ho-Nederland die een Basisbeurs ontvangen naar be-
halen norm Prestatiebeurs voor hbo en wo (kolompercentages)

eerstejaars ho-Nederland wel Basisbeurs: hbo wo totaal **

gestopt voor 1 februari 1998 6.8% 3.4% 5.7%
norm niet gehaald 5.1% 8.4% 6.2%
norm gehaald 88.1% 88.2% 88.1%

aantal 1258 613 1871
** verschil in verdeling over categorieën tussen hbo en wo is significant op 99%-niveau.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging
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Er is geen verschil tussen hbo en wo in de mate waarin studenten de norm hebben ge-

haald. Wel zijn er veel meer hbo-studenten voor 1 februari gestopt, terwijl er veel meer

wo-studenten zeggen de norm niet te hebben gehaald en dus hun beurs omgezet hebben

zien worden in een lening.

Er is ook aan studenten gevraagd of zij in de eerste maanden hebben overwogen om ge-

bruik te maken van de regeling om vóór 1 februari te stoppen. Deze regeling houdt in dat

de beurs niet wordt omgezet in een lening ook al zijn er onvoldoende studiepunten be-

haald.

Tabel 7/4 Heeft u overwogen gebruik te maken van de regeling om voor 1 februari
met de studie te stoppen; voor hbo en wo (kolompercentages)

eerstejaars ho-Nederland wel Basisbeurs: hbo wo totaal  **

nee, niet op de hoogte van de regeling 1.5% 0.6% 1.2%
nee, studie ging goed 67.6% 65.7% 67.0%
nee, studie ging niet goed, maar dacht norm te halen 16.5% 19.0% 17.3%
ja, maar per se doorzetten ook al krijg ik studieschuld 2.9% 5.8% 3.8%
ja, voor 1 februari gestopt 6.8% 3.4% 5.7%
anders 4.8% 5.4% 5.0%

aantal 1258 616 1874
** verschil in verdeling over categorieën tussen hbo en wo is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Slechts een zeer kleine groep zegt niet op de hoogte te zijn met de 1 februari regeling.

Zoals eerder te zien was zijn er meer hbo-studenten gestopt dan wo-studenten. Hbo-

studenten zeggen ook iets vaker dat ze niet aan stoppen hebben gedacht, omdat het goed

ging met de studie. Verder is te zien dat wo-studenten vaker zeggen dat ze ondanks

slechte studieresultaten toch per se de studie wilden doorzetten en bewust het risico van

een studieschuld hebben genomen. Daarnaast dachten wo-studenten vaker dat ze ondanks

de slechte resultaten er toch nog wel in zouden slagen de norm te halen.

De samenhang tussen de overwegingen om vóór 1 februari te stoppen en het behalen van

de norm van de Tempobeurs is te zien in Tabel 7/5. De groep die dacht er wel in te slagen

de norm te halen ook al ging de studie niet erg goed, blijkt daar voor het grootste deel in

te zijn geslaagd. In het hbo geldt dit eveneens voor de groep die ondanks de slechte re-
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sultaten per se de studie wilde doorzetten. In het wo zijn er meer studenten in deze cate-

gorie die er uiteindelijk niet in zijn geslaagd de norm te halen.

Tabel 7/5 Overweging om te stoppen naar norm Tempobeurs gehaald voor hbo en wo
(rijpercentages)

eerstejaars ho-Nederland wel Basisbeurs:
gestopt voor

1 feb.
norm niet
gehaald

norm ge-
haald aantal

hbo   **
nee, niet op de hoogte 42.1% 57.9% 19
nee, studie ging goed 1.3% 98.7% 850
 nee, studie ging niet goed, maar dacht norm te halen 14.0% 86.0% 207
ja, maar per se doorzetten ook al krijg ik studieschuld 22.2% 77.8% 36
ja, voor 1 februari gestopt 100.0% 86
anders 13.3% 86.7% 60

totaal hbo 6.8% 5.1% 88.1% 1258

wo   **
nee, niet op de hoogte 4
nee, studie ging goed 1.0% 99.0% 404
 nee, studie ging niet goed, maar dacht norm te halen 14.7% 85.3% 116
ja, maar per se doorzetten ook al krijg ik studieschuld 42.9% 57.1% 35
ja, voor 1 februari gestopt 100.0% 21
anders 39.4% 60.6% 33

totaal wo 3.4% 8.3% 88.3% 613
** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Zoals in Tabel 7/2 was te zien, zijn er in het hbo meer eerstejaars ho-Nederland met Ba-

sisbeurs gestopt dan in de vergelijkbare groep wo-studenten. In Tabel 7/6 is te zien dat dit

niet alleen komt doordat studenten die zijn gestopt voor 1 februari in het volgende stu-

diejaar niet terugkeren naar het hoger onderwijs, maar ook doordat er uit de andere twee

categorieën (norm niet gehaald en norm wel gehaald) meer studenten het hoger onderwijs

de rug toe keren dan hun counterparts in het wo.
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Tabel 7/6 Situatie begin studiejaar 1998/99 naar norm Tempobeurs gehaald; voor hbo
en wo (kolompercentages)

eerstejaars ho-Nederland wel Basisbeurs
gestopt voor 1

februari
norm niet
gehaald

norm ge-
haald totaal

hbo   **
geen ho (uitval) 61.6% 47.6% 5.6% 11.65
omzwaaien ho 38.4% 20.6% 9.6% 12.1%
alles gelijk 31.7% 84.8% 76.3%

aantal hbo 86 63 1103 1252

wo   **
geen ho (uitval) 5.0% 15.4% 2.4% 3.6%
omzwaaien ho 95.0% 32.7% 10.1% 14.8%
alles gelijk 51.95 87.5% 81.6%

aantal wo 20 52 543 615
** is significant op 99%-niveau.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging
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8 Advies eind eerste jaar over voort-
zetting van de opleiding

Aan studenten is gevraagd of ze een advies hebben gekregen over de voortzetting van de

opleiding na het studiejaar 1997/98. Ook is gevraagd of ze de norm kenden waarop het

studieadvies van hun opleiding is gebaseerd. In deze paragraaf wordt geanalyseerd of er

verschillen bestaan tussen hbo en wo in de relatie tussen het advies en de situatie begin

studiejaar 1998/99.

Tabel 8/1 Advies over voortzetting van de studie; voor hbo en wo (kolompercenta-
ges)

hbo wo sign

nee, geen advies/ kan me geen advies herinneren 45.9% 38.2%
advies om studie voort te zetten 44.1% 50.5%
advies: andere studie hoger onderwijs 6.8% 5.8%
advies: stoppen hoger onderwijs 0.4% 0.8%
ander advies 2.8% 4.7%

totaal aantal 1569 739 **
** verschil in verdeling over categorieën tussen hbo en wo is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

Het is opmerkelijk dat hbo-studenten vaker zeggen geen advies te hebben gekregen of

het niet meer te weten dan wo-studenten, terwijl de laatsten meer zeggen het advies te

hebben gekregen om de studie voort te zetten. We vinden dit een opmerkelijke uitkomst,

omdat in het hbo vaker een bindend studieadvies wordt gegeven dan in het wo. In het

wo maakt alleen de Universiteit van Leiden gebruik van de mogelijkheid om een bin-

dend advies te geven. Wij denken dat het mogelijk is dat studenten die al voor het eind

van het studiejaar met de opleiding zijn gestopt (veel hbo-studenten) wel een advies

hebben gekregen, maar hier geen kennis of geen nota van hebben genomen.

Het advies om te stoppen met hoger onderwijs wordt bijna nooit gegeven, wel het ad-

vies om een andere studie te kiezen. De categorie ‘ander advies’ heeft vaak betrekking

op studiehouding en gedrag.
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Tabel 8/2 Situatie begin studiejaar 1998/99 per advies over voortzetting van de stu-
die; voor hbo en wo (rijpercentages)

geen ho (uitval) omzwaaien ho alles gelijk aantal

hbo   **
nee, geen advies 12.9% 10.4% 76.8% 714
advies om studie voort te zetten 4.1% 8.4% 87.5% 689
advies: andere studie hoger onderwijs 53.3% 34.6% 12.1% 107
advies: stoppen hoger onderwijs 8
ander advies 25.6% 23.3% 51.2% 43
totaal hbo 12.2% 11.5% 76.3% 1561

wo   **
nee, geen advies 10.0% 20.3% 69.8% 281
advies om studie voort te zetten 1.6% 10.8% 87.6% 372
advies: andere studie hoger onderwijs 4.7% 37.2% 58.1% 43
advies: stoppen hoger onderwijs 6
ander advies 11.4% 17.1% 71.4% 35
totaal wo 5.6% 16.4% 78.0% 737
** is significant op 99%-niveau.
Bron: IB-Groep en cohort 97, eerste bevraging

De groep die zegt geen advies te hebben gekregen of het zich niet meer kan herinneren,

is vaker gestopt of vaker veranderd van opleiding dan de groep die het advies kreeg door

te gaan met opleiding. Van de 14 studenten (8 hbo en 6 wo) die het advies kregen te

stoppen met hoger onderwijs hebben er slechts 4 dit advies opgevolgd. De overigen zijn

toch doorgegaan of aan een andere ho-opleiding begonnen. Het advies om een andere

opleiding te kiezen is in het hbo beter opgevolgd dan in het wo.
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Tabel 8/3 Percentage studiepunten behaald per advies en per situatie begin studiejaar
1998/99; voor hbo en wo (percentages)

geen ho (uitval) omzwaaien ho alles gelijk totaal
hbo   **

nee, geen advies 62.6% 67.6% 92.8% 684
advies om studie voort te zetten 92.1% 90.2% 92.5% 682
advies: andere studie hoger onderwijs 24.6% 45.2% 65.3% 105
advies: stoppen hoger onderwijs 40.0% 49.5% 7
ander advies 38.3% 62.0% 71.4% 41
totaal hbo 53.25 70.1% 91.8% 1520

wo   **
nee, geen advies 55.4% 53.2% 88.7% 195
advies om studie voort te zetten 97.9% 89.5% 92.5% 322
advies: andere studie hoger onderwijs 42.3% 43.7% 48.0% 25
advies: stoppen hoger onderwijs 2
ander advies 62.8% 40.9% 61.3% 25
totaal wo 60.85 64.1% 87.6% 569
** is significant op 99%-niveau.
Bron: cohort 97, eerste en tweede bevraging

Er bestaat een duidelijke samenhang tussen advies, situatie aan begin tweede studiejaar

en het gemiddeld percentage studiepunten dat men heeft behaald. Een deel van de stu-

denten die een advies hebben gekregen om te stoppen is toch door gegaan met de studie.

Deze groep heeft gemiddeld genomen meer studiepunten gehaald dan de groep die het

advies om te stoppen wel heeft opgevolgd. Studenten die het advies kregen door te gaan

met de studie hebben gemiddeld veel studiepunten behaald ongeacht of ze het advies

hebben opgevolgd of niet. Studenten die zijn vertrokken en die het advies hadden ge-

kregen door te gaan, deden dit dan ook niet om redenen die te maken hadden met hun

geschiktheid voor de studie.
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