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Over het programma Langstuderen
• Aanleiding
• Focus oorzaak strategie
• Typering
• Wat: interventies
Filmpje statusgesprek
• Rapportages
• Leren van ..
• Ontwikkeling vanaf 2014
Filmpje Spirit Class

Ervaar Theo Stapvoets
Filmpje jobcoaching
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77.485

7.485 = 27%

Jaar van teldatum
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• Focus: langstudeerders: jaar 5 en hoger
• Doel: reductie zodat langstudeerders weer grip hebben op hun toekomst
• Probleem volgens student: opleiding + privé
• Strategie :
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verbinding ->beweging



Voortgang = cesuur 40 EC’s als totaal van afgelopen 2 studiejaren
Afstand (verschil met nominaal ≥ 40 EC’s)
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WAT: INTERVENTIES, HULPMIDDELEN 

EN ONDERZOEK
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Naast colleges, 
afstudeerkringen, enz.
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Paul over het statusgesprek

https://www.youtube.com/watch?v=X--jC5xKwBc&feature=player_embedded




Inholland 28-3-2017





• Ik voelde me alleen

• Had me maar eerder gewaarschuwd dat ik achter liep. Geef 
me feedback op studievoortgang.

• Geef de persoonlijke en betrokken begeleiding van 
langstuderen eerder.

• Breng me discipline bij, help bij plannen.

De langstudeerder voelt zich verantwoordelijk en geeft ook aan 
dat hij dat niet is/was. En dat hij dit niet heeft kunnen leren. 
Adviseert opleiding hierbij te helpen.

Weer binding, houding, betrokken en zakelijk.

Wat zeggen zij over jaar 1-4?
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• Motor: alle betrokken medewerkers

• Samen kijken naar verschillen, samen naar 
oplossingen zoeken

• Statusgesprek / gesprekken ander perspectief / 
afstuderen CRB en BFL: buiten opleiding werkt 
beter

• Essentie is binding, houding: betrokken en tevens 
zakelijk

Wat is de motor? Tools of….
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Aantal langstudeerders jaar 5 en hoger

1-10-2014: 7485 = 27% van totaal aantal stud.

1-10-2015: 6452 = 25% van totaal aantal stud.

30-09-2016: 3268 = 13% van totaal = 49% 

reductie t.o.v. 1-10-2015 (71% met diploma)

1-10-2016: 5706 = 21% van totaal aantal stud.

5706 = 3268 + 2438 ‘nieuwe instroom’

28-3-2017: 4604
13
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Jaar van teldatum
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Sam over spiritclass

https://youtu.be/IcquY5CxWkw
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HET STATUSGESPREK MET 

STUDENT THEO STAPVOETS
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STAND VAN ZAKEN THEO 

OKTOBER 2015
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DE FEITEN (OKTOBER 2015)

• Theo is net gestart in jaar 7

• Heeft 1,5 gedaan over het behalen van zijn P

• Moet nog 95 EC’s halen 

• Heeft de laatste 2 jaar geen studieactiviteit 
laten zien

• Laatst behaalde ec’s in febr. 2013
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Voortgang = cesuur 40 EC’s als totaal van afgelopen 2 studiejaren
Afstand (verschil met nominaal ≥ 40 EC’s)
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SAMENVATTING RESULTATEN 

TALENTENMETING
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 Leerstijl 
 

 Actieve leerstjil is hoog: Theo leert 
het best door concreet te 
experimenteren in de praktijk. 
Theoretische leerstijl is laag. 

 Belastbaarheid  Lage studiebelastbaarheid/weinig 
draagkracht. Er is sprake van 
belemmeringen/frustraties. 

 Student en zijn omgeving  Theo laat niet zien dat zij zelf aan het 
roer van zijn eigen leven staat. 
Zelfverantwoordelijkheid is laag. 
De invloed van externe factoren in 
zijn omgeving is groot. 
Er is sprake van ‘ruis’ in zijn leven. 

 Best scorende competenties 
algemeen 

 Ondernemendheid 
Sociale vlotheid 
Klantgerichtheid 

 Gewenste competenties HBO:  

Scoort gemiddeld op  Ondernemendheid 
Vasthoudendheid 

Scoort laag op  Probleemanalyse 
Resultaatgerichtheid 
Plannen en organiseren 

Affiniteiten  Veel affiniteit met actief bezig zijn en    
samenwerken. 
Weinig affiniteit met achter een 
bureau zitten en alleen werken. 

 

 



WAT WETEN WE NOG MEER VAN 

THEO?
 Theo is niet in contact geweest met de decaan

 Theo is niet in contact geweest met de decaan.

 Hij heeft niet gereageerd op mails vanuit de opleiding.

 De uitnodiging voor de haalbaarheidsscan en gesprek is verstuurd 
naar IH-mail, privémail en per post.

 Theo heeft de meting ingevuld en is uitgenodigd voor een gesprek

 j heeft het afgelopen jaar geen studie-activiteit laten zien.
 Hij heeft niet gereageerd op mails vanuit de opleiding.

 De uitnodiging voor de haalbaarheidsscan en gesprek is verstuurd naar 
IH-mail, privémail en per post.
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WAT ZOU JULLIE ADVIES ZIJN 

AAN THEO?

DENK JE DAT THEO HET ERMEE 

EENS IS?
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HET STATUSGESPREK MET 

THEO……

1. kennismaking met Theo
bespreken van de resultaten van het haalbaarheidsscan en het 
voorleggen van de cijferlijst en de grafiek uit de studentmonitor.

2: weergave van het vervolg van het gesprek…….
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Josien over jobcoaching

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h6u8MA9RUj8


CONTACTGEGEVENS
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• Jacqueline.Hoogenboom@Inholland.nl

• Irene.Witteman@Inholland.nl

• http://nieuws.inholland.nl/download/263874/
boekjelangstudeerdersophetjuistespoor.pdf

mailto:Jacqueline.Hoogenboom@Inholland.nl
mailto:Irene.Witteman@Inholland.nl
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