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Doel

• Klankbordgroep

• Informeren: waar staan we 

• Jullie feedback

o Inhoud 

o Verdere proces



Uitgangspunten (yOUteach)

Geen selectie maar: 

• realistisch beeld studie Open Universiteit (belang 2x)

• instrument om kans van slagen in te schatten + 
verbeteren

• online, laagdrempelig

• onderdeel in breder scala voorlichting & oriëntatie
(‘avondje studeren’) 

• incrementele aanpak (pilot) & wiel niet opnieuw uitvinden



Wiel niet opnieuw uitvinden: 

• OUUK & Fernuniversität

• Nederlandse initiatieven

• Vlaamse initiatieven

• OU ervaring en onderzoek (o.a. ALOUD) 



Kunst is…  

Optimum

<    >



Studiekeuze

Inhoudelijke match 

Interesse

Slaagkans

Academisch onderwijs  
zelfstudie  



Universiteit Gent: interesse & slaagkansen
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Slaagkansen
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Conclusion
This study shows that we can identify students at risk of failure in the first academic 
year with relatively few predictors. At the start of the academic year, we can identify 
25% of the failing students with a specificity of 98%.

Fonteyne, L., De Fruyt, F., & Duyck, 
W. (2014). To fail or not to fail? 
Identifying students at risk by 
predicting academic success. 
Reflexivity in Higher Education, (May 
2014), 345–356.



OU zelfassessment

Focus op volwassenen

Focus op slaagkansen eerder dan interesse

Focus op afstandsonderwijs (zelfdiscipline/wilskracht)



Fernuniversität
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Wilskracht - Willenstest
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32 items: 

I Positieve motivatiecontrole (reflectie op sterktes)

II Negatieve motivatiecontrole (reflectie op gevolgen)

III Emotiecontrole (gevoelsregulatie)

IV Cognitiecontrole (op koers blijven/focus houden)



Wilskracht

Gedrag versus    Karakter

Willenstest GRIT - ALOUD
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Feedback voorbeelden

Positieve motivatiecontrole (reflectie op sterktes): 

• Betrek je omgeving bij je studie

• Leer van euforische stemming bij successen 
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Negatieve motivatiecontrole (reflectie op gevolgen):

• Houd moed tijdens tentamen

• Te weinig gestudeerd, in feite eigen keuze
dus….

Feedback voorbeelden



• Emotiecontrole (gevoelsregulatie):

• trainingen

• bestuur je angsten

Feedback voorbeelden



• Cognitiecontrole:

• Op koers blijven

• Focus houden

Feedback voorbeelden



Samenvattend keuze voorlopig

• Academisch zelfvertrouwen (SIMON)

• Taal (SIMON)

• Basis wiskunde/redeneren (SIMON)

• Wilskracht (FernUniversität) 

• Uren studie gepland (ALOUD)

• Tijd en omgevingsmanagement (MSLQ - ALOUD)

• Effort regulation (MSLQ – ALOUD)



1e Reacties studentleden opleidingscie’s

Zelfassessment splitsen?  Interesse toch relevant!

A. Voorlichting inhoud OU en academische aard vooraf
(podcasts, gratis proefcursussen/ingangswijzers) 

B.  Studiekeuze-advies en mogelijkheden Feedback op 
Willenstest pas later relevant (i.s.m. studieadviseurs)

Tip:  integreren impact studentgroepen social media - vgl. 
Facebook groepen PSY, CW voor & tijdens studie!



Verdere planning

• Verder inrichten en testen vragenlijst (mei-juni)

• 2e week Q1 2017-2018 basismeting 1e instroom

• Augustus/september 2018 analyses 

• Oktober 2018 go/no go



Uw (mogelijke) verdere rol…. 

• Testen vragenlijst (eind mei / begin juni) 

• Promotie

• …..
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