
Heb je vragen over ons onderzoek of wil je van 

gedachten wisselen over de wensen en behoeften 

van scholieren? 
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• Mayke Calis (mcg@qompas.nl)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
zonder bronvermelding gebruikt worden.
© 2020 Qompas, Leiden

Onze doelgroep: 
vmbo, havo en vwo

Eindexamenkandidaten en de 
start in september

Samengevat

Tips

Bronvermelding

Bijlage

Resultaten

1

3

4

5

6

7

2

De enquête is uitgezet onder vmbo’ers, havisten 

en vwo’ers in de bovenbouw van het voortgezet 

onderwijs. We zien dat 49% van de respondenten 

vmbo’er is, 18% zit op de havo en 33% op het vwo. 

Een verklaring voor dit verschil is dat de bovenbouw 

voor vwo’ers een jaar langer duurt. We konden dus 

drie leerjaren uit het vwo bevragen en twee uit de 

havo. 

Man Vrouw Onbe-
kend

Totaal

vmbo- 

tl/mavo

680 1336 70 2086

havo 182 564 23 769

vwo 342 1.020 47 1.409

1.204 2.920 140 4.264

De groep respondenten bevat meer meisjes dan 

jongens, Tabel 1. Voor de analyse gebruiken we 

daarom een gewogen gemiddelde, waarbij we 

de gemiddelden van de steekproef vergeleken 

hebben met de gemiddelden van het CBS (2020). 

Zie bijlage voor de wegingsfactor. Alle resultaten 

worden per niveau weergegeven. Gegevens zijn 

verzameld tussen 16 en 23 juni 2020, dus voordat de 

versoepelingen van 1 juli werden aangekondigd. 
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2.1 Intentie om open dagen te 
bezoeken

De helft van de vmbo’ers en 60% van de havisten en 

vwo’ers was van plan om in het voorjaar van 2020 

open dagen of meeloopdagen te bezoeken, Figuur 4. 

Maar wat hebben ze uiteindelijk gedaan? 

2.2 Waardering van online   
evenementen

Waardering voor online activiteiten is goed
De waardering van de online voorlichting is prima. 

1 op de 3 scholieren vond de activiteiten waaraan 

ze hebben deelgenomen waardevol, Figuur 7. 

Scholieren lopen achter in het 
oriëntatieproces
Van de scholieren die wél van plan waren om een 

voorlichtingsactiviteit te bezoeken, heeft een 

heel groot gedeelte uiteindelijk niets gedaan aan 

de oriëntatie op een studie, Figuur 5. 79% van de 

vmbo’ers heeft niets gedaan, 68% van de havisten 

en 72% van de vwo’ers. Dat betekent dat de 

oriëntatie op de vervolgstap nu plaats moet vinden 

in een korter tijdsbestek.

Voornamelijk online open dagen bezocht
Scholieren die zich wel zijn gaan oriënteren op 

hun vervolgstap hebben voornamelijk online open 

dagen gevolgd, Figuur 6. Scholieren die andere 

activiteiten gevolgd hebben, noemen voornamelijk 

webinars, online kennismakingen, met studenten 

afgesproken, Q&A’s, machtingsdagen en dat ze zelf 

op websites gekeken hebben..
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Toekomstige studenten hebben ook nog 
tips voor onderwijsinstellingen en hun 
voorlichtingsactiviteiten. Uit veel tips spreekt ook 
een duidelijke behoefte. Hieronder een greep uit 
de honderden tips die we binnengekregen hebben!

Meer aandacht voor hoe het 

studeren op school eruit gaat zien. De 

inhoud is vaak wel duidelijk gemaakt, 

maar je kunt de school niet echt 

meemaken. Daar moet meer aandacht voor komen, 

zodat je een goed beeld krijgt van de school, in 

plaats van alleen een informatieblok.

Ik merkte dat de chat zo vol kwam 

met vragen, waardoor ze niet alles 

konden uitleggen. Misschien is het 

handig om een paar vragen te 

beantwoorden in de chat, zodat de hoofverteller 

gewoon het originele verhaal af kan maken.

Het is beter om echt een soort tour te 

geven en het echt een rondje te lopen 

of eventjes bij een les te gaan zitten 

filmen, dan echt alleen maar een serieus filmpje op 

te nemen met te vertellen wat de studie inhoud. Dit 

kun je namelijk zelf lezen op de website en zo mis je 

toch echt een stukje sfeer, wat je wel zou ervaren als 

je fysiek een meeloopdag deed.

Een virtuele tour aanbieden 

waardoor je online door het gebouw 

zou kunnen lopen. Standaard vragen 

over studies in de activiteiten beantwoorden. 

Studenten van de school vertellen wat zij van de 

studie vinden. Het aller belangrijkste vind ik dat het 

toekomstperspectief en de vakkenindeling heel 

duidelijk worden uitgelegd, hierbij zou er gebruik 

kunnen worden gemaakt van een powerpoint 

presentatie. Het zou ook handig zijn als je de 

presentatie op pauze zou kunnen zetten zodat dat 

ook nog een voordeel geeft tegenover de fysieke 

voorlichting. Verder zouden de voorlichtingen een 

leuke kahoot in de presentatie kunnen verwerken 

zodat er ook nog een afwisseling is van alleen maar 

luisteren.

Het grote voordeel van online open 

dagen vond ik dat je de voorlichting 

later terug kon kijken/op een moment 

kan kijken dat je zelf uit komt. Nog een voordeel 

hiervan is dat als je op een uni maar één studie 

misschien leuk vind je niet helemaal erheen 

hoeft voor die ene studie. Je bent zo sneller 

geneigd verder te kijken. Tip: naast fysieke 

activiteiten, meer video’s op de site over de 

inhoud van de studie.

Ga niet een ellen lang verhaal 

ophangen over de voordelen, maar 

laat het in de praktijk vertellen door 

een student(e).

Hetzelfde presenteren/doen als 

normaal alleen nu zijn er geen 

mensen maar staat er een camera. 

Chatbox aanwezig.

Tip 7

Tip6

Tip5

Tip1

Tip4

Tip2

Tip3

Centraal Bureau voor de Statistiek. Vo; leerlingen, 

onderwijssoort in detail, leerjaar.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/

dataset/80040ned/table?fromstatweb. 

Geraadpleegd op 24 juni 2020

VSNU (2020). Aanmeldcijfers bacheloropleidingen 

studiejaar 2020/21.

https://vsnu.nl/f_c_aanmeldcijfers.html. 

Geraadpleegd op 24 juni 2020.

Wegingsfactor

Niveau Geslacht Populatie (CBS, 2020) Steekproef

vmbo man 53% 34% 1,58

vrouw 47% 66% 0,71

havo man 48% 24% 1,97

vrouw 52% 76% 0,69

vwo man 46% 25% 1,84

vrouw 54% 75% 0,72

Achterstand in oriëntatie op opleidingen
50% van de vmbo’ers en de helft van de vmbo’ers 

en 60% van de havisten en vwo’ers was van plan 

om in het voorjaar van 2020 open dagen of 

meeloopdagen te bezoeken. Maar uiteindelijk heeft 

het overgrote deel niets ondernomen om meer te 

weten over opleidingen. Dit betekent dat er een 

groter deel van het oriëntatieproces nu in een 

kleinere hoeveelheid tijd moet gaan plaatsvinden.

Voorlichting best wel zinvol
Scholieren die wel aan de slag zijn gegaan met 

studievoorlichting, hebben voornamelijk online 

open dagen bezocht. 1 op de 3 scholieren vond het 

zinvol, iets meer dan de helft vond het okay. De 

activiteit voldeed vaak ook aan de verwachtingen. 

Alles online?
Betekent dit dan dat we voortaan alles online 

kunnen gaan doen? Als het aan studenten ligt 

zeker niet! Een groot deel heeft liever fysieke 

voorlichtingsactiviteiten of een combinatie van 

fysiek en online. Als je ze vraagt waar ze als eerste 

op aanslaan, dan kiezen vmbo’ers en havisten 

veelal voor online open dagen en virtuele tours. 

Vwo’ers triggeren het meest op online mini-

colleges. 

En hoe ziet de start eruit voor de 
eerstejaars?
90% van de eindexamenkandidaten heeft zich 

ingeschreven voor een opleiding die start in 

september. Deze groep is zeer zeker van de start in 

september: 9 op de 10 is van plan om in september 

ook echt te starten. Zelfs als een tussenjaar opeens 

mogelijk zou zijn doordat de reisbeperkingen niet 

meer gelden of doordat er meer werkgelegenheid 

ontstaat, dan nog zijn ze niet van plan om een 

tussenjaar te nemen. 

Keuze voor onderwijsinstelling
De keuze voor een onderwijsinstelling verandert 

niet door het coronavirus. Het overgrote deel van 

de eindexamenkandidaten kiest niet voor een 

onderwijsinstelling waarvoor je minder lang in het 

ov hoeft te reizen. Ook de intentie om op kamers 

te gaan verandert voornamelijk bij vwo’ers: 1 op de 

10 geeft aan niet op kamers te gaan vanwege het 

coronavirus. Bijna niemand gaat juist op kamers 

vanwege het virus. 

Online 
studievoorlichting

Waardering van online 
voorlichtingsactiviteiten 
tijdens de coronacrisis

Scholieren kregen vanaf half maart opeens 
te maken met online onderwijs als gevolg 
van de maatregelen van het kabinet om het 
coronavirus te controleren. Maar dat was niet 
het enige: ook de voorlichtingsactiviteiten 
van mbo-onderwijsinstellingen, hogescholen 
en universiteiten zagen er opeens anders uit. 
Scholieren konden niet meer naar fysieke open 
dagen, meeloopdagen of proefstudeerdagen. 

Maar onderwijsinstellingen lieten zich niet 

kennen en zetten in razend tempo online 

voorlichtingsactiviteiten op, zoals online open 

dagen, 1-op-1 online meeloopdagen, webinars en 

online Q&A’s. 

De voorlopige aanmeldcijfers voor het nieuwe 

collegejaar zien er gunstig uit. Gemiddeld zijn er 

6,5% meer voorlopige aanmeldingen dan vorig 

jaar (VSNU, 2020). Verklaring hiervoor? Veel 

studenten zijn door het coronavirus wellicht 

terughoudender bij studeren in het buitenland. 

Ook het nemen van een tussenjaar om te reizen of 

werken is minder aanlokkelijk: er zijn minder banen 

en reizen brengt een risico met zich mee. Zullen 

scholieren daarom vaker overwegen om komend 

jaar te gaan studeren? 

Onder scholieren uit de bovenbouw van het 

voortgezet onderwijs hebben we een enquête 

uitgezet waarin we hen gevraagd hebben naar hun 

ervaringen met online voorlichtingsactiviteiten en 

naar hun intentie om komend collegejaar te gaan 

studeren, hun kijk op reizen met het ov, op kamers 

gaan en het nemen van een tussenjaar. 

In deze whitepaper geven we inzicht in:

• Percentage scholieren dat zich niet heeft   

 georiënteerd (en dus achterloopt).

• Waardering van de voorlichtingsactiviteiten.

• Intentie om een tussenjaar te nemen.

• Percentage studenten dat wel ingeschreven is,  

 maar wellicht niet gaat starten.

• Intentie om op kamers te gaan.

• Relatie tussen reizen in het ov en keuze voor een  

 onderwijsinstelling.

Tabel 1 Aantallen respondenten verdeeld per niveau en geslacht.

Figuur 1 Verdeling van respondenten per niveau.     

Figuur 2 Geslacht van de respondenten.

Figuur 4 Intentie om voorlichtingsactiviteiten te bezoeken in het 
voorjaar van 2020 (N = 4.243).

Figuur 6 Online activiteiten die bezocht zijn (N = 878, 
Responses = 1.046).

Figuur 8 Verwachtingen van online voorlichtingsactiviteit (N = 820).

Figuur 10 Initiële keuze voorlichtingsactiviteiten (N = 816).

Figuur 11 Percentage studenten dat zich heeft ingeschreven voor 
een opleiding die start in september (1.186).

Figuur 13 Invloed van corona op studiekeuze (1.1186).

Figuur 15 Tussenjaar nemen als beperkingen er niet meer zijn
 (N = 1.186).

Figuur 16 Invloed van reizen in het ov op keuze voor een 
onderwijsinstelling (1.186).

Figuur 17 Intentie om op kamers te gaan in coronatijd (N = 1.185).

Figuur 14 Intentie om een tussenjaar te nemen (N = 1.186).

Figuur 12 Percentage scholieren dat verwacht in september te 
starten met studeren én zich ook al heeft ingeschreven. 5% trimmed 
mean (N = 1.186). 

Figuur 9 Voorkeur voor voorlichtingsactiviteiten (N = 820).

Figuur 5 Percentage scholieren dat wél van plan was om zich te 
oriënteren en uiteindelijk wel of niet een online evenement bezocht heeft 
(N = 2.394).

Figuur 7 Waardering van online voorlichting (N = 820).

Figuur 3 Het verwachte eindexamenjaar voor scholieren. 
2022 bestaat voornamelijk uit vwo’ers uit klas 4. Het aantal 
eindexamenkandidaten is relatief laag. Eindexamenkandidaten 
waren al geslaagd ten tijde van dit onderzoek en daardoor minder 
ontvankelijk om mee te doen. Onder ‘anders’ vallen de scholieren van 
wie het eindexamen over meerdere jaren verspreid is. 
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Meer dan de helft vond de activiteiten wel okay. 

Ongeveer 15 was niet te spreken over de activiteiten. 

Ook voldeed de activiteit vaak (enigszins) aan de 

verwachtingen, Figuur 8. 

Fysieke evenementen nog steeds gewild
Waar ligt de behoefte van scholieren met 

betrekking tot voorlichtingsactiviteiten? De helft 

van de vwo’ers vindt het belangrijk om fysieke 

activiteiten te hebben, Figuur 9. Voor havisten is dit 

De keuze van eindexamenkandidaten
Van de 1.190 eindexamenkandidaten in de 

steekproef heeft 90% zich ingeschreven voor 

een studie die in september start. Zo’n 10% heeft 

zich niet ingeschreven en 1% heeft zich nog niet 

ingeschreven, Figuur 11. 

Scholieren die zich hebben ingeschreven voor een 

opleiding, zijn er heel zeker van dat ze gaan starten 

in september, Figuur 12.

Tussenjaar zit er dit jaar niet in
Het nemen van een tussenjaar is het meest favoriet 

onder vwo’ers: 16% was (waarschijnlijk) van plan om 

een tussenjaar te nemen. Bij havisten en vmbo’ers 

ligt dit een stuk lager, Figuur 14. 

44% en voor vmbo’ers 38%. Een op de drie vwo’ers 

zegt echter wel wat te zien in een combinatie van 

online en offline evenementen. Een klein deel vindt 

online genoeg of heeft geen mening. 

Waar slaan scholieren het eerst op aan?
Een heel nieuw aanbod, brengt ook nieuwe termen 

voor evenementen met zich mee. Op welke term 

slaan scholieren als eerste aan? 

Wat opvalt is de term online open dagen  het bij 

alle niveaus goed doet, Figuur 10. Het aanbieden 

van een virtuele tour triggert vooral vmbo’ers en 

havisten. Vwo’ers kiezen vooral voor de online mini-

colleges. 
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Als je online uit een lijst met online 
voorlichtingsactiviteiten mocht kiezen, welke zou 

je dan als eerste kiezen?

Heb jij je ingeschreven voor een opleiding die start 
in september?

Hoe groot is de kans dat jij dit jaar in september 
start met studeren?

Door corona heb ik een minder goede studiekeuze 
gemaakt

Als ik vanaf september weer mag reizen naar het 
buitenland, dan neem ik een tussenjaar

Door corona kies ik voor een onderwijsinstelling 
waarvoor ik niet/minder lang met het ov hoef 

te reizen

Wat is op jou van toepassing?

Als er geen corona geweest was, dan had ik een 
tussenjaar genomen.

Hoe waardeer je deze activiteit(en)?

Wil je in de toekomst gebruik blijven maken van online voorlichtingsactiviteiten?

De online activiteit voldeed aan mijn verwachting.

“Ik zou proberen zo veel mogelijk dingen door laten gaan 

door het online te doen. bijvoorbeeld vragenuurtjes op 

Instagram is ook een goed idee”
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Invloed van corona op keuze voor 
onderwijsinstelling.
Het reizen met het openbaar vervoer is aan banden 

gelegd. Studenten mochten tot voor kort niet in de 

spits reizen en in het openbaar vervoer geldt de 

plicht om een mondkapje te dragen. In hoeverre 

heeft het coronavirus invloed op de bereidheid om 

te reizen met het ov? Scholieren zijn in ieder geval 

niet van plan om vanwege het virus voor een andere 

onderwijsinstelling te kiezen, Figuur 16. 
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Studenten gaan niet vaker op kamers. 
Vwo’ers blijven langer thuis wonen.
Vmbo’ers en havisten gaan vaak nog niet op kamers 

na hun eindexamen. Een deel hiervan is ook nog 

geen 18 jaar, Figuur 17. Vwo’ers gaan veel vaker op 

kamers: 27% gaat sowieso op kamers ongeacht het 

coronavirus. 10% van de vwo’ers stelt de keuze nog 

even uit en gaat nu juist niet op kamers. 
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Eindexamenkandidaten hebben niet het idee dat de 

beperkingen die ontstaan zijn door het coronavirus 

hebben geleid tot een minder goede studiekeuze, 

Figuur 13. Voor een groot deel zal ook gelden dat zij 

eerder al een keuze gemaakt hadden. 8% van de 

vmbo’ers en 13% van de havisten en vwo’ers twijfelt 

wel over de keuze. Mogelijk hebben zij het gevoel 

dat ze een betere keuze hadden kunnen maken als 

ze fysieke voorlichtingsactiviteiten hadden kunnen 

bezoeken.
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Ook als de reisbeperkingen niet meer gelden, zijn 

eindexamenkandidaten nauwelijks van plan om 

komend collegejaar een tussenjaar te nemen. De 

beslissing lijkt al wel genomen te zijn, Figuur 15.  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80040ned/table?fromstatweb.
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80040ned/table?fromstatweb.
https://vsnu.nl/f_c_aanmeldcijfers.html

