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Sinds 2015 werken de diensten Onderwijs & Onderzoek, Marketing & Communicatie en  
Studentenvoorzieningen samen binnen het programma studiesucces. 

Wat begon met experimenten, projecten en onderzoeken, is uitgegroeid tot een compleet programma waarbij centraal 
en decentraal wordt samengewerkt  om studiesucces binnen Fontys te vergroten. De ontwikkeling van het programma 
Studiesucces heeft in 2017 geleid tot een herijking van o.a. de doelen, resultaten en programma organisatie. Hieronder 
is te lezen wat het programma de komende jaren wil gaan verwezenlijken, hoe en met wie.

Programmadoelstelling
Het eigenaarschap van studiesucces ligt bij de Fontysinstituten. Door een integrale maatwerkaanpak wordt er vanuit 
de diensten (M&C, SV en O&O) een bijdrage geleverd aan de strategische ontwikkeldoelstellingen van Fontys gericht 
op het studiesucces van de student. Dat betekent dat het programma een optimale ondersteuning en uitdaging biedt 
aan de belanghebbenden (studenten, medewerkers, onderwijs- en werkveldpartners) om effectief te werken aan het 
verhogen van studiesucces.
 
Programmaresultaten 
De doelstelling wordt gerealiseerd door:
1.  in co-creatie met belanghebbenden evidence informed visies, concepten, modellen,  

technieken en instrumenten te ontwikkelen
2.  consultancy vanuit een integrale expertgroep, die als critical partner voor de instituten en  

opleidingen fungeert om tot studiesucces te komen
3.  initiatieven vorm te geven, te regisseren, te implementeren en te monitoren die betrekking hebben op:
  Fontysbrede of instituut specifieke studiesuccesvraagstukken;
  proeftuinen en experimenten;
4.  in een learning community of practice ervaringen te delen, waarin belanghebbenden  

elkaar vinden en (evidence informed) practices toegankelijk en vindbaar zijn.

Programmaopbouw
In het programma Studiesucces staan drie inhoudelijke programmalijnen met tien thema’s centraal. Binnen deze 
inhoude lijke lijnen wordt vanuit de programmadoelstelling en beoogde resultaten samengewerkt met belangheb-
benden op verschillende niveaus (opleiding,- domein-, Fontysbreed niveau). Instituten worden ondersteund om aan 
studiesucces te werken, door middel van consultancy. Daarnaast worden de belanghebbenden met elkaar verbonden 
voor een optimale kennisdeling. Overall wordt Business Intelligence en onderzoek gebruikt en toegankelijk gemaakt 
om het programma Studiesucces te onderbouwen, te regisseren, te monitoren en te evalueren. 

Er lopen binnen het programma verschillende mooie projecten en experimenten. 
Daarnaast gaan er nieuwe initiatieven van start. 
 
Figuur 1 geeft de opbouw van het programma weer.

Figuur 1. Programma opbouw studiesucces
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Programma-organisatie
De stuurgroep geeft sturing aan de focus van het programma en bestaat uit een afvaardiging van instituuts- en 
dienstendirecteuren. De directeuren: José Theulen (voorzitter, SV) Margo Brouns (O&O), Piet van Ierland (M&C) 
dragen zorg voor de dagelijkse sturing van het programma. De programma-manager is secretaris van de stuur-
groep en verbindt de programmagroep met de stuurgroep.

De programmagroep bewaakt de voortgang en samenhang van het programma. De programmagroep wordt 
gevormd door: Romy Swaghoven (programma-manager) en de teamverantwoordelijken: Rosemarie Moonen 
(loopbaanketen), Dimphy Hooijmaijers (studentcoaching), Nienke Meulenbroeks (consultancy en kennisdeling) 
en Hans Slaghuis (BI en onderzoek). De verantwoordelijke van het team onderwijsontwikkeling wordt op korte 
termijn aangesteld. 

De teamverantwoordelijken verbinden de verschillende activiteiten binnen de teams en delen de voortgang 
hiervan binnen de programmagroep.

De klankbordgroepen adviseren waar wenselijk de stuurgroep, programmagroep en teams.  
De klankbordgroepleden zijn representatieve afgevaardigden van de belanghebbenden.

Figuur 2 geeft weer hoe de programma-organisatie is opgebouwd.

Figuur 2. Programma organisatie

Contactgegevens voor eventuele vragen
•  Romy Swaghoven-Kennes - r.swaghoven@fontys.nl
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EEN GREEP UIT 
LOPENDE INITIATIEVEN

Binnen de programma studiesucces lopen er verschillende mooie projecten, 
experimenten en initiatieven gestart. Hieronder een kleine greep uit wat  

er zich binnen en rondom het programma  afspeelt.

Lees hier hoe het programma Studiesucces de komende jaren de instituten ondersteund  
en uitdaagt om aan studiesucces te werken.   
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•  We willen studenten optimaal kansen bieden om een goed studiekeuzeproces te doorlopen, omdat  een 
goede tudiekeuze een belangrijke voorspeller is van studie succes. Hiervoor biedt Fontys uiteenlopende 
activiteiten aan. Uit onderzoek binnen Fontys bleek dat 47% van de eerstejaarsstudenten van Fontys 
aan geen enkele studiekeuze activiteit. bij Fontys heeft deelgenomen. (onderzoek niet-oriënteerders door 
Markteffect, 2016). Hierdoor kwamen we op de uitdaging: hoe kunnen we meer studenten de kans 
geven om tijd- en plaatsonafhankelijk aan diepte-oriëntatie te doen tijdens hun studiekeuzeproces?  
Een manier hiervoor is online proefstuderen.  
 
Aankomende studenten kunnen de relevante kenmerken van een studie tot zich nemen, ervaring op 
doen met taken/activiteiten die de student tijdens de vervolgstudie zal moeten uitvoeren. Naast het 
ervaren van de toekomstige hbo opleiding wordt ook ingegaan op het studentenleven. Door het format 
van een agenda kan een student tijdens online proefstuderen autonoom keuzes maken in de te volgen 
activiteiten.  Pilots lopen bij Hogeschool voor Journalistiek, International Business School (opleiding 
IBMS) en Fontys Hogeschool Marketing en Management (opleiding Commerciële Economie).

Contactgegevens voor eventuele vragen
• Daan van der Velden - d.vandervelden@fontys.nl en Nienke Meulenbroeks - n.meulenbroeks@fontys.nl

•  Het doel van het programma Kansrijk! is het aantal langstudeerders en uitval binnen de educatieve 
opleidingen van FLOT en FLOS te verminderen. Om maatregelen te kunnen nemen ten aanzien van de 
langstudeerders en uitval is het van belang meer inzicht te krijgen in welke factoren een rol spelen en 
hoe ieder vanuit zijn rol daarop in kan spelen.   
 
Hiervoor worden via dit programma door FLOT in samenwerking met FLOS en de diensten SV, O&O  
en M&C nieuwe instrumenten en -door toepassing daarvan binnen FLOT en FLOS- nieuwe kennis  
ontwikkelt in het kader van de strategische doelstellingen van Fontys ten aanzien van studiesucces. 

Contactgegevens voor eventuele vragen
• Els van Zijl - e.vanzijl@fontys.nl  

ONLINE PROEFSTUDEREN

PROGRAMMA KANSRIJK!
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•  Drie diensten (O&O, SV, M&C) die samen het programma Studiesucces ondersteunen organiseren zo’n 
drie keer per jaar een kennisdelingsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle medewer-
kers binnen Fontys die actief bezig zijn met het verbeteren van studiesucces, zoals instroomcoördinato-
ren, studieloopbegeleiders en onderwijsontwikkelaars van instituten en diensten. 
 
In de opzet wordt rond een thema (bv. studieloopbaanbegeleiding, langstudeerders)  
een inspirerende spreker uitgenodigd en vervolgens worden in workshops practices binnen Fontys met 
elkaar gedeeld. Op deze manier leren we van elkaar en zetten  
we verbetertrajecten op.

 Contactgegevens voor eventuele vragen 
• Roos Moonen - r.moonen@fontys.nl 

•  Dienst Studentenvoorzieningen sinds eind vorig jaar gestart is met het versterken van de samenwerking 
met instituten rondom de Studiekeuzecheck. Het voornaamste doel is of het belangrijkste doel is  
professionaliseren van de inrichting van het contactmoment en het realiseren van een professionalise-
ring in de deskundigheid van de intakers.  
 
 Dit doen we onder andere door: 
  het adviseren over de invulling van het contactmoment (specifieke opleidingsgerichte invulling,  
toevoegen van lerende componenten en/of vakinhoudelijke toetsen)

    het trainen van de intakers (bijv. m.b.t. het lezen van de rapportage, gespreksvoering,   
 onderbouwing advies

  coaching on the job (het bijwonen van intakegesprekken en coachen van intakers) 

 Contactgegevens voor eventuele vragen
• Stephanie Duisterss - duisters@fontys.nl en Elkie Blokhuis - e.oerlemans@fontys.nl
 

ACADEMY STUDIESUCCES

VERSTERKEN SAMENWERKING 
MET INSTITUTEN RONDOM DE 
STUDIEKEUZECHECK
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•  Binnen het project deficiëntietoetsen worden ontwikkeling, afname en beoordeling van de  
toelatingstoetsen voor havisten en vwo’ers met een niet passend profiel herzien. In samenwerking  
met de instituten wordt er binnen het programma Studiesucces gezorgd voor jaarlijks vernieuwde  
toelatingstoetsen die eenduidig het havo-5 eindniveau meten, kwalitatief betrouwbaar, valide en 
geborgd zijn.  
 
De toetsafname en beoordeling wordt hierbij gecentraliseerd, zodat dit zo efficiënt mogelijk kan  
verlopen. Met het herzien van de toelatingstoetsen kan er een helder en gelijkwaardig aannamebeleid 
voor instromers havisten en vwo met en zonder deficiëntie plaatsvinden. De toetsen zijn per 1 januari 
2018 beschikbaar waarbij de communicatie per 1 september 2017 start.

 Contactgegevens voor eventuele vragen
•  Romy Swaghoven-Kennes - r.swaghoven@fontys.nl

•  Fontys heeft als doel gesteld eerstejaars in hun eerste halve jaar te laten reflecteren op hun initiële 
studiekeuze. In november 2016 is daarom de Startthermometer geïntroduceerd bij de eerstejaars 
Nederlandstalige Bachelor studenten. In dit reflectie instrument worden vragen gesteld over tevreden-
heid met de gemaakte studiekeuze, motivatie, sociale en academische integratie en docent-student 
interacties. Na het invullen van deze Startthermometer krijgen de studenten een persoonlijke uitslag met 
een daaraan gekoppeld advies om (indien toepasselijk) met hun studieloopbaanbegeleider of met één 
van de hulploketten bij Fontys contact op te nemen. De Startthermometer kan als een verlengde van de 
Studiekeuzecheck worden gezien en vormt mede hierdoor een belangrijke nieuwe informatiebron voor 
studieloopbaanbegeleiders om de student vlak na de start begeleiding op maat te kunnen bieden.  
 
Positieve reacties van studenten maakt dat de Startthermometer in het nieuwe studiejaar opnieuw 
aan alle voltijd eerstejaars bachelor studenten aangeboden wordt. De Startthermometer wordt continu 
gemonitord en verbeterd, zodat deze optimaal bijdraagt aan de gestelde doelen. 

 Contactgegevens voor eventuele vragen
•  Evelyne Meens  - e.meens@fontys.nl en Lieke van Berlo - l.vanberlo@fontys.nl, 

DEFICIËNTIE TOETSEN 

STARTTHERMOMETER
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•  Vraag van SLB’ers om meer kennis en expertise m.b.t. studentenbegeleideing te delen binnen Fontys, 
heeft ervoor gezorgd dat de diensten O&O, M&C en SV de handen in elkaar hebben geslagen om een 
SLB netwerk te initiëren. Het netwerk is recent van start gegaan met het versturen van nieuwsbrie-
ven naar SLB’ers over de laatste landelijke en Fontys ontwikkelingen op het gebied van studenten-
begeleiding. Daarnaast hebben er workshops en bijeenkomsten plaatsgevonden die door zowel de  
diensten als de instituten zijn geïnitieerd om best practices, kennis en ervaring met elkaar uit te  
wisselen. Het SLB netwerk zal de komende tijd verder uitgebouwd worden.

 Contactgegevens voor eventuele vragen
• Romy Swaghoven-Kennes - r.swaghoven@fontys.nl

•  Binnen het economische domein is de uitval van, met name mbo studenten groter dan bij andere 
sectoren. De instroom kenmerkt zich ook door een grote diversiteit aan mbo-vooropleidingen in zowel 
verwante, als niet-verwant doorstroom. Met name deze hoge uitval is een zorg. Vanuit het programma 
studiesucces hebben we het initiatief genomen om samen met instroomcoördinatoren van betrokken 
opleidingen op zoek te gaan naar oorzaken van de hoge uitval. Samen met mbo-instellingen willen we 
vervolgens de kansen en mogelijkheden gaan verkennen om studiesucces binnen de sector Economie te 
verbeteren.

 Contactgegevens voor eventuele vragen
•  Sandra Barents - s.barents@fontys.nl, Rob Doorleijers - r.doorleijers@fontys.nl  

en Mia van Rijsewijk - w.vanrijsewijk@fontys.nl

SLB NETWERK

VERGOTEN STUDIESUCCES MBO- 
INSTROOM SECTOR ECONOMIE
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•  In het mbo wordt een keuzedeel ‘voorbereiding hbo’ aangeboden. Dit keuzedeel is gezamenlijk  
ontwikkeld door mbo- en hbo-instellingen in de regio. Het keuzedeel is bedoeld om mbo-studenten  
voor te bereiden op een hbo-opleiding: het betreft met name oriëntatie op het kiezen van een  
passende hbo-opleiding en de voorbereiding op de ontwikkeling van hbo-competenties zoals 
informatie verwerking, samenwerking en reflectie. Fontys docenten en medewerkers van het  
programma Studiesucces leveren een  bijdrage aan de ontwikkeling en de uitvoering 

 Contactgegevens voor eventuele vragen
•  Sandra Barents - s.barents@fontys.nl, Rob Doorleijers - r.doorleijers@fontys.nl,  

en Mia van Rijsewijk - w.vanrijsewijk@fontys.nl

•  In het kader van een subsidieregeling zijn mbo- en hbo-studenten in Studentlabs aan  
de slag gegaan om plannen te ontwikkelen ten behoeve van het verbeteren van de aansluiting  
op het hbo.  
 
Fontys heeft een subsidieaanvraag in voorbereiding om twee studentenplannen uit te voeren.  
Deze plannen zijn gericht op het succesvoller laten doorstromen van de mbo-student naar het hbo door 
in te zetten op coaching en persoonlijke begeleiding van studenten door studenten. Door begeleiding 
van de studentcoach zal de student een beter gefundeerde keuze maken voor een vervolgstap in het 
hbo en een succesvolle start kunnen maken met een vervolgopleiding. 

 Contactgegevens voor eventuele vragen
•  Sandra Barents - s.barents@fontys.nl, Rob Doorleijers - r.doorleijers@fontys.nl, 

en Mia van Rijsewijk- w.vanrijsewijk@fontys.nl

KEUZEDEEL ‘VOORBEREIDING HBO’

STUDENTLAB
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