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Figuur 1: Steekproef scholieren, verdeling naar klas en niveau
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Tot slot
Uit de resultaten van dit onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de studiekeuze van scholieren, kunnen we een 

aantal lessen trekken voor de inrichting van (online) activiteiten voor aankomend jaar. We zetten een aantal conclusies op 

een r�tje:

De coronacrisis heeft aanzienl�ke invloed op de 

studiekeuze

De helft van de scholieren geeft aan dat de coronacrisis 

invloed heeft op hun studiekeuze (51%). Deze invloed is nog 

groter onder scholieren die nog niet in hun eindexamenjaar 

zitten. Dit is niet verwonderl�k: het zwaartepunt voor 

oriëntatie op opleidingen ligt namel�k in het voorlaatste 

jaar. Daarnaast is de invloed onder meisjes groter dan onder 

jongens, en heeft de coronacrisis meer invloed op de 

studiekeuze van vwo’ers (52%) dan op die van havisten 

(46%).

Geen real-life open dagen speelt een grote rol

Onder scholieren b� wie hun studiekeuze beïnvloed wordt 

door de coronacrisis, zegt 93% dat het niet kunnen bezoeken 

van open dagen of meeloopdagen een belangr�ke rol 

speelt. Daarnaast staat het hoofd van veel scholieren in 

deze crisist�den niet echt naar hun studiekeuze. Een grote 

groep maakt zich dan ook zorgen over de toekomst door de 

coronacrisis, waardoor z� nog meer tw�felen.

Scholieren overwegend positief over online 

voorlichtingsactiviteiten

Eén op de drie scholieren nam deel aan online open dagen, 

meeloopdagen of webinars. Deze scholieren z�n 

overwegend positief over deze online activiteiten: 82% heeft 

een redel�k beeld gekregen van de opleiding en de instelling, 

al vinden ze het wel jammer dat ze niet even écht sfeer 

konden proeven. Het zou in de toekomst zeker van waarde 

kunnen z�n om als onderw�sinstelling online voorlichting te 

bl�ven aanbieden: door deze laagdrempelige manier van 

oriënteren, z�n er ook scholieren die meer online open dagen 

hebben bezocht dan normaal, en zich daardoor beter 

hebben kunnen oriënteren. 

Slechts een kwart denkt een juiste studiekeuze te maken

Toch kunnen real-life open dagen en meeloopdagen in de 

toekomst niet in hun volledigheid vervangen worden door 

online alternatieven. Slechts een kwart (24%) van de 

scholieren die deelnamen aan online 

voorlichtingsactiviteiten, denkt op deze manier een juiste 

studiekeuze te kunnen maken. Dit zou mogel�k kunnen 

betekenen dat we aankomend jaar een hoger percentage 

aan studie-uitval gaan zien.. 

Scholieren hebben meer behoefte aan contact met 

studenten

Twee derde van de scholieren zegt meer behoefte te hebben 

aan contact met studenten. Dit komt mogel�k doordat 

scholieren zich goed kunnen verplaatsen in studenten van 

een paar jaar ouder, en graag van hen willen horen hoe z� de 

opleiding daadwerkel�k ervaren. Als onderw�sinstelling ligt 

hier de kans om te bemiddelen. Wanneer in de toekomst de 

online voorlichtingsactiviteiten worden doorgezet, is het 

e�ectief om het contact met huidige studenten 

toegankel�ker te maken.  

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder 

bronvermelding gebruikt worden.
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Terw�l COVID-19 de wereld in z�n greep houdt, staan scholieren op het punt om hun 

studiekeuze te maken. Open dagen gaan niet door en onderw�sinstellingen zoeken 

naar online alternatieven om scholieren alsnog te kunnen voorzien van de juiste 

informatie. Maar in welke mate heeft de coronacrisis invloed op de studiekeuze van 

scholieren?

coronacrisis 
en studiekeuze

Een onderzoek naar de invloed 
van de coronacrisis op de 
studiekeuze van scholieren

Respondenten
De steekproef die is uitgevoerd bevat 505 scholieren. Een 

derde van deze groep (33%) doet havo, twee derde (67%) vwo. 

Figuur 1 laat de verdeling zien naar klas en niveau.  Meisjes z�n 

oververtegenwoordigd in de steekproef: 81% is vrouw, 18% is 

man.

De data voor dit onderzoek is verzameld tussen 21 april en 

27 april 2020. Dit betreft de 6e  en 7e week van de intelligente 

lock-down in Nederland. 

Beïnvloed de coronacrisis jouw studiekeuze?
Ongeveer de helft (51%) van de scholieren uit de steekproef 

geeft aan dat hun studiekeuze beïnvloed is door de 

coronacrisis. Dit percentage is hoger onder 

niet-eindexamenleerlingen vergeleken met scholieren in het 

eindexamenjaar (54% tegenover 47%, Figuur 2). Dit is 

mogel�k te verklaren doordat een groot deel van de 

eindexamenleerlingen hun studiekeuze al had gemaakt vóór 

de coronacrisis. 

Van de scholieren die aangaven dat de coronacrisis geen 

invloed heeft op hun studiekeuze, had twee derde (66%) hun 

studiekeuze al gemaakt vóór de crisis. 

Voor vwo’ers is de invloed op hun studiekeuze nog iets groter 

dan voor havisten: 52% van de vwo’ers geeft aan dat de 

coronacrisis invloed heeft op hun studiekeuze, tegenover 

46% van de havisten (Figuur 3). Dit is mogel�k te verklaren 

doordat vwo’ers gemiddeld iets ouder z�n wanneer z� zich 

bezig houden met hun studiekeuze (grootste deel van deze 

groep zit in vwo 5 of 6, zie Figuur 1). Oudere scholieren z�n 

zich mogel�k sterker bewust van de huidige crisis en de 

gevolgen.  

Daarnaast geven meisjes vaker aan dat de coronacrisis 

invloed heeft op hun studiekeuze vergeleken met jongens 

(Figuur 4). 

Klas en niveau

De coronacrisis heeft mn studiekeuze 
beïnvloed omdat ik niet meer b mn decaan 

kan binnenlopen voor advies.

De coronacrisis heeft mn studiekeuze 
beïnvloed omdat ik mn vrienden niet meer 

zie en met hen daarover kan praten

  De coronacrisis heeft mn studiekeuze 
beïnvloed omdat mn hoofd er niet naar 

staat, alles gaat over corona

beïnvloed niet beïnvloed

Studiekeuze beïnvloed door de coronacrisis

51% 49%

Figuur 2: Percentage scholieren dat aangaf dat de 

coronacrisis invloed heeft op hun studiekeuze – wel 

versus geen eindexamen leerling

Figuur 3: Percentage scholieren dat aangaf dat de 

coronacrisis invloed heeft op hun studiekeuze – havo 

versus vwo

Coronacrisis heeft invloed op studiekeuze
Wel versus geen eindexamenleerling

Coronacrisis heeft invloed op studiekeuze
havo versus vwo

Figuur 4: Percentage scholieren dat aangaf dat de 

coronacrisis invloed heeft op hun studiekeuze – man 

versus vrouw

Figuur 5: Stelling: ‘De coronacrisis heeft m�n studiekeuze 

beïnvloed omdat ik geen open dagen en meeloopdagen kan 

bezoeken’

Figuur 7: Stelling: ‘De coronacrisis heeft m�n studiekeuze 

beïnvloed omdat ik m�n vrienden niet meer zie en met hen 

daarover kan praten'

Figuur 8: Stelling: 'De coronacrisis heeft m�n studiekeuze 

beïnvloed omdat m�n hoofd er niet naar staat, alles gaat over 

corona'

De coronacrisis heeft mn studiekeuze 
beïnvloed omdat de aanmelddeadline 

verschoven is naar 1 juni, stel ik de keuze nog 
verder uit

Eindexamenleerlingen

Figuur 10: Stelling: 'De coronacrisis heeft m�n studiekeuze 

beïnvloed omdat de aanmelddeadline verschoven is naar 1 

juni, stel ik de keuze nog verder uit' – Eindexamenleerlingen 

Ik heb een redelk beeld van de opleiding en 
instelling, maar ik vind het jammer dat ik niet 

even écht sfeer kon proeven

‘Ik heb meer behoefte aan contact met 
huidige studenten’

Figuur 12: Stelling: ‘Ik heb een redel�k beeld van de opleiding en 

instelling, maar ik vind het jammer dat ik niet even écht sfeer 

kon proeven'

Figuur 14: Stelling: ‘Ik heb meer behoefte aan contact met 

huidige studenten’ – Havo versus vwo

Figuur 6: Stelling: ‘De coronacrisis heeft m�n 

studiekeuze beïnvloed omdat ik niet meer b� m�n 

decaan kan binnenlopen voor advies’

'De coronacrisis heeft mn studiekeuze 
beïnvloed omdat ik me zorgen maak over hoe 

dingen gaan in de toekomst, en daardoor 
twfel ik nog meer'

Figuur 9: Stelling: ‘De coronacrisis heeft m�n studiekeuze 

beïnvloed omdat ik me zorgen maar over hoe dingen 

gaan in de toekomst, en daardoor tw�fel ik nog meer’

'Ik zou graag een coach van de opleiding 
spreken'

Figuur 15: Stelling: ‘Ik zou graag een coach van de 

opleiding spreken’

Coronacrisis heeft invloed op studiekeuze
man versus vrouw

Figuur 11: Percentage scholieren dat online open dagen, 

meeloopdagen of webinars bezocht om zich te 

oriënteren – scholieren die aangaven dat de coronacrisis 

wel versus geen invloed heeft op hun studiekeuze.

Percentage scholieren dat online 
voorlichtingsactiviteiten bezocht

Scholieren die aangaven dat de coronacrisis wel versus 
geen invloed heeft op hun studiekeuze

Figuur 13: Stelling: 'Ik denk dat ik door het deelnemen aan 

online voorlichtingsactiviteiten een prima studiekeuze 

kan maken.'

'Ik denk dat ik door het deelnemen aan online 
voorlichtingsactiviteiten een prima 

studiekeuze kan maken

De coronacrisis heeft mn studiekeuze 
beïnvloed omdat ik geen open dagen en 

meeloopdagen kan bezoeken.

Studiekeuze wordt beïnvloed door het afgelasten van 

open dagen 

93% van de scholieren die zegt dat hun studiekeuze beïnvloed 

is, verklaart dat dit komt doordat je op dit moment geen 

open dagen of meeloopdagen kunt bezoeken (Figuur 5). Ook 

hier ligt het percentage onder niet-eindexamenleerlingen 

hoger (96%) dan b� scholieren in het eindexamenjaar (88%). 

Studiekeuzeadvies van decaan heeft weinig invloed

Nu scholieren onderw�s volgen vanuit huis, hebben z� niet 

de mogel�kheid om b� de decaan binnen te lopen voor 

advies. Voor slechts 27% van de scholieren die aangaven 

dat de coronacrisis invloed heeft op hun studiekeuze, heeft 

het niet kunnen binnenlopen b� hun decaan daadwerkel�k 

invloed. 33% is neutraal, 40% geeft aan dat dit geen invloed 

heeft op hun studiekeuze (Figuur 6). 

Onder havisten is de invloed groter dan onder vwo’ers: 

volgens 35% van de havisten die aangaven dat de 

coronacrisis invloed heeft op hun studiekeuze, heeft het niet 

kunnen binnenlopen b� de decaan invloed, tegenover 23% 

van de vwo’ers.

Verminderd contact met vrienden speelt een rol

Het niet kunnen zien van vrienden en daardoor niet met hen 

over studiekeuze kunnen praten, bl�kt voor een deel van de 

scholieren van invloed te z�n op hun studiekeuze: b�na de 

helft (48%) van de scholieren die aangaven dat de 

coronacrisis invloed heeft op hun studiekeuze, zegt dat het 

niet kunnen zien van vrienden een rol speelt (Figuur 7). 

‘Alles gaat over corona’

Corona houdt de gemoederen bezig. Ook dit heeft e�ect op 

de studiekeuze van scholieren. Onder de scholieren die 

aangaven dat de coronacrisis hun studiekeuze beïnvloed, 

zegt ruim de helft (57%) dat hun studiekeuze beïnvloed wordt 

omdat hun hoofd er niet naar staat, omdat alles over corona 

gaat (Figuur 8).

Scholieren maken zich meer zorgen om hun toekomst

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid in de toekomst. 

Dit resulteert in veel tw�fels b� scholieren. Twee derde (67%) 

van de scholieren van wie hun studiekeuze beïnvloed is door 

de coronacrisis, geeft dan ook aan dat dit (onder andere) 

komt omdat z� zich zorgen maken hoe dingen gaan in de 

toekomst, en daardoor nog meer tw�felen (Figuur 9).

Aanmelddeadline verschoven

Voor de scholieren die in hun eindexamenjaar zitten, heeft 

het verschuiven van de aanmelddeadline aanzienl�k 

invloed. Onder de eindexamenleerlingen die aangaven dat 

hun studiekeuze beïnvloed wordt door de coronacrisis, 

geeft b�na de helft (47%) aan dat het verschuiven van de 

aanmelddeadline invloed heeft, omdat z� hun keuze nu 

nog verder uitstellen (Figuur 10).

Waarom de coronacrisis de studiekeuze beïnvloedt 

Online voorlichtingsactiviteiten: 
voor herhaling vatbaar?

Er worden vanuit onderw�sinstellingen veel creatieve online 

oplossingen bedacht om scholieren alsnog te voorzien van 

informatie over de onderw�sinstelling en de verschillende 

opleidingen. Maar hoe groot is de groep scholieren die 

daadwerkel�k gebruikt maakt van online alternatieven? 

Eén derde (33%) van de scholieren uit de steekproef gaf aan 

online open dagen, meeloopdagen of webinars te hebben 

bezocht om zich te oriënteren. Dit aandeel is aanzienl�k 

hoger onder scholieren die aangaven dat de coronacrisis hun 

studiekeuze beïnvloedt (45%, Figuur 11). We zien geen verschil 

in deelname tussen havo en vwo. 

Hoe ervaren de scholieren de online 

voorlichtingsactiviteiten? 

Om te inventariseren wat de ervaringen z�n van scholieren 

die deelnamen aan online open dagen, meeloopdagen of 

webinars, hebben we hen een aantal stellingen voorgelegd

Redelk beeld, zonder écht sfeer te proeven

Het grootste deel van de scholieren heeft een redel�k beeld 

gekregen van de opleiding en de instelling, maar vindt het 

wel jammer dat ze niet even écht sfeer konden proeven 

(82%, Figuur 12). 

Slechts een kwart denkt door online voorlichting een goede 

studiekeuze te maken

Toch is maar een klein deel van deze scholieren het eens met 

de volgende stelling: ‘Door een online open dag heb ik heel 

goed beeld van de opleiding en instelling, prima alternatief 

voor een echte open dag’ (20%). Ook denkt slechts een kwart 

(24%) dat z� door het deelnemen aan online voorlichtingsac-

tiviteiten een prima studiekeuze kunnen maken (Figuur 13).  

Meer open dagen bezocht dan normaal

Ongeveer 1 op de 4 scholieren (27%) heeft meer open dagen 

bezocht dan z� normaal zouden doen doordat er online 

alternatieven werden geboden, waardoor z� zich beter 

hebben kunnen oriënteren.

Waar hebben scholieren behoefte aan?

Twee derde (67%) van de scholieren zegt meer behoefte te 

hebben aan contact met huidige studenten. Vooral 

havisten hebben hier behoefte aan: 71% van de havo-leer-

lingen geeft aan graag contact te hebben met studenten, 

ten opzichte van 64% van de vwo’ers (Figuur 14). 

Iets minder dan de helft (45%) van de scholieren zou graag 

een coach van de opleiding spreken (Figuur 15).  

Veel opleidingen bieden deze mogel�kheden al aan. Maar 

wellicht ligt hier een kans om in deze behoefte te voorzien 

door de mogel�kheden prominenter onder de aandacht te 

brengen.


