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Achtergrond 
Mens Centraal
Het interbestuurlijke programma Mens Centraal (hierna: Mens Centraal) richt zich op het centraal stellen van mensen 
in overheidscommunicatie en -dienstverlening en het bevorderen van samenwerking tussen alle
overheidsorganisaties en -lagen in dit kader. 

Inzicht in de leefwereld, behoeften, verwachtingen en percepties van mensen (het ‘burgerperspectief’) is een 
randvoorwaarde om tot overheidscommunicatie en -dienstverlening te komen waarin de mens daadwerkelijk centraal 
staat. Om inzicht te krijgen in de doelgroepbeleving is een nadere overeenkomst met MARE afgesloten, voor 
meerdere opdrachten voor kwalitatief onderzoek in het kader van Mens Centraal. De levensgebeurtenis ‘Ik ga 
studeren’ is hier een deelproject van.

Klantreis ‘Ik wil gaan studeren’
In samenwerking met en in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) wordt 
het project ‘Levensgebeurtenis, Ik wil gaan studeren’ uitgevoerd. Hierbij staat een aanpak centraal waarin wordt 
toegewerkt naar optimale informatievoorziening en dienstverlening richting (aankomende) studenten en hun ouders. 

Het vertrekpunt voor dit Mens Centraal-project is een overheidsbrede klantreis van (aankomende) studenten en hun 
ouders. Deze ‘klantreis’ (de studentenreis) dient als aanknopingspunt voor oplossingsrichtingen, zodat alle betrokken 
(overheids)organisaties (Rijksoverheid, gemeentes, Belastingdienst, etc.) de door de doelgroep ervaren knelpunten 
kunnen aanpakken. 

Het kwalitatieve onderzoek is tussen 9 en 17 juli uitgevoerd door MARE, aan de hand van 25 individuele en 6 duo-
interviews (t= 60 minuten) onder verschillende ‘type’ (aankomende) studenten en hun ouders. Onder de 
subdoelgroepen vallen studenten waarvan we verwachten dat er een mogelijk een (extra) ondersteuningsbehoefte is. 
Studenten die niet onder één van deze groepen vallen worden in de rapportage aangeduid als ‘student algemeen’.  
Dit document weergeeft de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. 
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Totaal N=37 respondenten
• n=12 (Aankomend) studenten ‘algemeen’  (niet 

behorende tot een van de subdoelgroepen, zie 
hieronder)

• n=4 (Aankomend) studenten met een 
mantelzorgtaak 

• n=4 (Aankomend) studenten met een ‘niet-
westerse achtergrond’ 

• n=8 (Aankomend) studenten met een 
functiebeperking (n=2 fysieke functiebeperking 
en n=6 psychische klachten of andere 
aandoeningen)

• n=5 (Aankomend) studenten met ouders die 
geen hoger onderwijs hebben gevolgd 

• n=4 (Aankomend) studenten die van het 
praktijkonderwijs komen en een MBO (entree) 
opleiding (gaan) volgen



Onderzoeksdoelstellingen
Doel van het onderzoek is:
Inzicht krijgen in de overheidsbrede klantreis ‘Ik wil gaan studeren’, teneinde de communicatie en dienstverlening te optimaliseren voor alle aankomende 
studenten en hun ouders.

Meer specifiek: 
• Kennis, houding en gedrag 
• Algemene informatiebehoefte 
• Verschillende fases/stappen in de klantreis
• Per fase/stap:

⎻ Mensen en organisatie waar men mee in contact komt
⎻ Middelen waar men gebruik van maakt
⎻ Emoties en frustraties
⎻ Behoeften en verwachtingen
⎻ Drempels en drijfveren

• Houding en verwachtingen ten aanzien van de overheid met betrekking tot studeren
• Mogelijke touchpoints (genomen acties / informatievoorzieningen / dienstverlening) en 

moments of truth (belangrijke/doorslaggevende acties) tijdens de klantreis
• Optimalisatiemogelijkheden dienstverlening en informatievoorzieningen vanuit de 

overheid 
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Output:
• Inzicht in de klantreis/klantreizen van de doelgroep en verschillende subdoelgroepen* daarbinnen (indien relevant).
• Aanknopingspunten voor optimalisatie.

*Subdoelgroepen: (Aankomend) studenten ‘algemeen’/ studenten met een mantelzorgtaak / ‘niet-westerse achtergrond’ / functiebeperking (n=2 fysieke 
functiebeperking en n=6 psychische klachten of andere aandoeningen) / ouders die geen hoger onderwijs hebben gevolgd / die van het praktijkonderwijs 
komen en een MBO (entree) opleiding (gaan) volgen.



Leeswijzer 
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Leeswijzer 

• Op de voorgaande slides zijn de achtergrond en de 
onderzoeksdoelstellingen weergeven.

• Het inhoudelijke deel van deze rapportage begint met de conclusies en 
aanbevelingen gevolgd door de onderzoeksresultaten.

• De resultatensectie start met een contextschets van de doelgroep in 
relatie tot studeren. Daarna worden de verschillende klantreizen 
weergegeven.  

• Als bijlage zijn opgenomen in dit rapport: de 
onderzoeksopzet/verantwoording en het stimulusmateriaal.

De bevindingen in de resultatensectie zijn gebaseerd op wat de 
respondenten tijdens dit onderzoek gezegd of aangegeven hebben. 

Disclaimer 
Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. 
Uitkomsten van dergelijk onderzoek moeten dan ook in de eerste plaats 
worden gezien als indicatief en hypothese-vormend en niet als (cijfermatig 
bewezen) feiten. Omwille van de leesbaarheid wordt in dit document de 
stellende vorm gebruikt. 



Conclusies 
en aanbevelingen



Conclusies (1)
Overkoepelend
De levensgebeurtenis ‘Ik wil gaan studeren’ kent een duidelijke rode draad en bestaat uit twee chronologische deelreizen: 1) oriënteren op de studiekeuze en 
vervolgens 2) inschrijven bij de opleiding en het regelwerk dat daarop volgt. Al met al is de beleving van de studentenreis positief (emotiecurve) en weet de student 
deze zorgeloos te doorstaan. Echter wel zonder overzicht of grip op het geheel. In retrospect ligt hier een latente behoefte van zowel studenten als ouders. 

• Context // In het eerste deel van de reis ligt initiatief en regie in handen van de aankomende student. Wanneer deel 2 zijn aanvang vindt, gaan 
ouders/begeleiders vaak een grotere rol spelen. Per doelgroep is deze rolverdeling (sterk) verschillend en daardoor loopt de beleving van de studentenreis 
uiteen. Van de student ‘algemeen’ en de student uit het praktijkonderwijs die het (al dan niet noodgedwongen) overlaten aan de ouders, tot aan de student met 
een mantelzorgtaak die tot het einde van de reis de touwtjes helemaal in eigen handen heeft en alles zelf (moet) regelen. 

• Proces // Over het algemeen hebben studenten er vertrouwen in dat zij de zaken omtrent het gaan studeren goed kunnen regelen. Google alsook de website 
van de vervolgopleiding zijn het vertrekpunt; voor eventuele vragen, het vinden van de juiste loketten en / of de te regelen stappen. De verschillende ‘loketten’ 
(te bezoeken websites van de DigiD, onderwijsinstelling, Studielink, DUO, etc.)  worden vervolgens doorlopen en verwijzen veelal naar elkaar door en de 
websites zijn vrij eenvoudig te gebruiken. Mocht er gaandeweg de reis iets misgegaan, dan verwacht de student een automatische correctie of signaal van het 
systeem. Temeer de studentreis zich hoofdzakelijk online afspeelt: van het zoeken van een nieuwe studie via Google tot en met inschrijven via de 
onderwijsinstelling/Studielink en DUO.

• Overzicht // Er wordt weinig vooruitgekeken en/of gepland (passend bij de leeftijdsgroep). Studenten realiseren zich in retrospect dat ze weinig overzicht hebben 
op wat ze moeten regelen en wel / niet geregeld hebben. Desgevraagd biedt een overzicht (aankomende) studenten meer zekerheid (in the know zijn) en 
ouders, die veelal betrokken zijn bij de voorbereidingen, een handvat richting meer zelfstandigheid van hun volwassen wordende kind. Een leidraad om zelf de 
voorbereidingen te kunnen treffen. 
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Conclusies (2)
• Extra voorzieningen voor ‘bijzondere’ doelgroepen // Voornamelijk studenten met een mantelzorgtaak en studenten met een functiebeperking (fysieke 

functiebeperking en/of psychische klachten of andere aandoeningen) zijn doelgroepen die meer voorzieningen kunnen gebruiken. 
• Studenten (ook doelgroepbreed) trekken pas aan de bel als de hulpvraag hoog is. Dit doen ze dan bij de decaan / mentor / studiebegeleider. Extra 

voorzieningen zijn in de ogen van de doelgroep dan primair meer tijd, uitstel van examens / extra herkansingen. 
• Dat er ook andere kanalen zijn voor extra ondersteuning (zoals financiële ondersteuning) is veelal onbekend en ook formaliseren (registreren / bewijs 

indienen van het hebben van een beperking / mantelzorgtaak) zit niet in de aard van de studenten. Preventief zaken regelen is niet aan de orde. Hoewel ‘het 
systeem’ voor deze groep wel vangnetten heeft (zoals via het ECIO, het profileringsfonds, e.d.), worden deze veelal niet pro-actief door de student 
opgezocht. Enerzijds zit dit in de aard van de student (actie ondernemen op moment dat je ergens tegen aanloopt), anderzijds vanwege beperkte kennis (niet 
op de hoogte zijn mogelijkheden voor extra voorzieningen). Daarnaast zorgt ook de huidige terminologie (zoals: bijzondere voorzieningen, handicap, 
beperkingen) ervoor dat studenten zich beperkt aangesproken voelen.

• Ook voor studenten uit het praktijkonderwijs (of de ouders), zijn de behoeften anders. In de stappen die doorlopen dienen te worden, worden zij veelal aan de 
hand genomen door de scholen. Externe informatievoorzieningen en/of dienstverlening worden beperkt pro-actief onder de aandacht gebracht door de 
studiebegeleider of mentor van de school. De relevantie van andere bronnen is in de ogen van de doelgroep en/of de ouders veelal beperkt of te ingewikkeld 
om door de student zelf te doorlopen (en daarom nemen ouders de voorbereiding uit handen). 

• De Rijksoverheid // Desgevraagd is de Rijksoverheid in de ogen van de studenten een betrouwbare bron voor (overkoepelende) informatie; omdat één evidente 
partner niet bekend is (anders dan de onderwijsinstelling zelf), alsook omdat de Rijksoverheid doelgroepbreed bekend zijn (en overheidsorganisaties zoals DUO 
en de Belastingdienst etc. daarbinnen). 
• De huidige checklist op rijksoverheid.nl alsook de OCW-brief en flyer (zie bijlage) zijn informatief en behulpzaam, maar zijn niet/nauwelijks bekend onder 

studenten (of ouders).
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Conclusies (3)
Doelstellingen vanuit Mens Centraal 
Over het algemeen lijkt iedere student zijn/haar weg te vinden en worden de voorbereidingen op het gaan studeren zonder (grote) issues volbracht. De beleving is 
echter wel wisselend; voor de één door middel van trial and error en door een ander meer georganiseerd en gemakkelijk. 
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Strategische doelstellingen 1+2:
• Informatie voor mij op maat.
• Dienstverlening voor mij op maat. 

Echt op maat is informatie en dienstverlening in perceptie niet. Websites zijn eenvoudig en overzichtelijk, maar de student voegt zich naar 
het generieke aanbod en heeft niet het idee dat het persoonlijk dan wel op maat is; DUO stuurt automatisch gegenereerde berichten, de 
student past zich aan aan de regels die gelden en gaat beperkt op zoek naar specifieke info. Dit geldt ook voor doelgroepen die meer steun 
kunnen gebruiken; zij zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden of voelen zich niet aangesproken (voelen nog geen urgentie,
terminologie).

Operationele doelstelling 1: De overheid ziet 
mij als mens en houdt rekening met mijn 
leefwereld in communicatie en 
dienstverlening.

Gaan studeren is een serieuze en belangrijke stap; de overheid als afzender en de huidige informatie en diensten zijn hierbij passend. 
Tijdens de voorbereidingen wordt echter wel weinig vooruitgekeken en/of gepland en ontbreekt echte grip die de student kan helpen. 
Informatie die wordt verstrekt (brief, Google, DUO, etc.) is compleet en duidelijk, de vorm is echter minder aansprekend (tekstueel, evenals 
terminologie die niet altijd als relevant wordt ervaren (studiecheck, bijzondere voorzieningen)).

Operationele doelstelling 2: De informatie die 
ik zoek of ontvang is voor mij relevant, qua 
timing, inhoud en/of vorm. 

De relevantie van de informatie is hoog. Voor een optimale aansluiting bij de leefwereld van de student is de timing van informatie echter 
cruciaal (door uitstellen van actie en gevolgen voor urgentie, oktober is bv. te vroeg en daardoor is informatie op dit moment nog beperkt 
relevant / urgent). Informatie en dienstverlening is inhoudelijk volledig, daarbij spreekt een meer visuele vorm aan. 

Operationele doelstelling 3: Ik heb inzicht over 
mijn zaken met de overheid.

Ten aanzien van het gaan studeren is er geen centrale plek waar inzicht verkregen kan worden in de gezette stappen; de Berichtenbox, 
MijnOverheid en persoonlijke overzichten op rijksoverheid.nl wordt niet/beperkt gebruikt en berichtgeving vanuit de overheid (o.a. DUO) is 
in de ogen van de student summier. Voor volledigheid moet de persoonlijke omgeving worden geraadpleegd / wordt telefonisch contact 
opgenomen. 

Operationele doelstelling 4: Mijn contact met 
de overheid verloopt zonder zorgen.

Echte zorgen heeft de student niet. Mocht er gaandeweg iets misgegaan, dan verwacht de student een automatische correctie of signaal 
van het systeem. Temeer de studentreis zich hoofdzakelijk online afspeelt en eenvoudig is.

Operationele doelstelling 5: Ik voel me goed 
en geholpen en weet wat ik zelf moet doen.

De voorbereidingen zijn in perceptie een schakel aan loketjes; eenvoudige schakels, maar een overzicht waarin centraal georganiseerd 
staat wat de student moet doen ontbreekt. Om de student daadwerkelijk centraal te stellen binnen het gehele proces van de 
levensgebeurtenis ‘Ik ga studeren’ is er dus ruimte voor optimalisatie.



Aanbevelingen (1)
Het is jongeren eigen om de voorbereidingen op het studeren enigszins op z’n beloop te laten (trial and error/uitstel) en te vertrouwen op ‘het systeem’. 
(Aankomende) Studenten willen hun zaken echter wel goed regelen, want gaan studeren is een belangrijke stap richting het volwassen worden en hierbij is 
overzicht en duidelijkheid belangrijk, maar daar ontbreekt het veelal nog aan. Teneinde studenten centraal te stellen in communicatie en dienstverlening vanuit de 
overheid (overheidsbreed) zijn een aantal aandachtpunten en aanbevelingen te benoemen aan de hand van dit onderzoek: 

• Samenwerking is er eigenlijk niet; alle ‘loketjes’ (studiekeuzetesten, Studielink, onderwijsinstelling, DUO, ov-chipkaart.nl, Belastingdienst, etc.) werken los van 
elkaar en waar je je in het proces bevindt is onduidelijk. Besef dat gaan studeren een grote stap is en spannende en serieuze beslissingen met zich meebrengt. 
Studenten hebben daarom behoefte aan duiding en concrete en volledige bevestiging in e-mails en idealiter in één overzicht (track-and-trace); willen weten wat 
er dan goed/niet goed gaat, welke stappen zijn gezet versus welke genomen dienen te worden en doorverwijzen naar de website / webpagina waar dit te vinden 
is. Overzicht draagt bij aan het managen van verwachtingen, duidelijkheid scheppen en biedt concrete handvatten.
Behoeften ten aanzien van de specifieke touchpoints: 
⁃ Ten aanzien van DUO: 

⁃ Berichtgeving is beperkt informatief (kort) en daardoor verwarrend. Duidelijkheid over waar aanpassingen te vinden zijn/wat de specifieke gevolgen zijn, 
wordt gewaardeerd.

⁃ De Rekenhulp zou een meer prominentere plek (en benadrukking/uitleg van de relevantie) kunnen krijgen. Besef dat deze niet niet alom bekend is, 
maar wel een relevant hulpmiddel is voor studenten. 

⁃ Ten aanzien van Studielink: duidelijkheid over de wachttijd (zoals ontvangst bevestiging inschrijving) en meer transparantie in hoe lang de verwerking door 
de onderwijsinstelling duurt/kan duren zijn wenselijk.

⁃ Ten aanzien van het Studentenreisproduct (DUO en ov-chipkaart.nl): besef dat het veelal onduidelijk is dat de aanvraag van het Studentenreisproduct uit 
meerdere te bezoeken loketten bestaat (DUO, ov-chipkaart.nl en de NS-laadpaal om het product op te halen). Hierover kan in de ogen van studenten (en 
ouders) meer duidelijkheid worden geboden, te beginnen bij de aanvraag via DUO. 

• Een checklist met daarin wat geregeld dient te worden rondom het gaan studeren biedt overzicht en handvatten om zelfstandig aan de slag te gaan. Dat dit er al 
is, is veelal onbekend (persoonlijke overzichten op rijksoverheid.nl en de OCW-flyer) en beantwoordt desgewenst aan de behoefte van overzicht. Teneinde het 
geheel aan te nemen stappen overzichtelijk te houden / maken dienen hierin beide deelreizen aan bod te komen (1// oriënteren en 2// inschrijven en het 
regelwerk dat daarop volgt) en dient de vindbaarheid geoptimaliseerd te worden.
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Aanbevelingen (2)
• Wees ervan bewust dat de timing van informatie (zoals de huidige brief van OCW aan scholieren in hun laatste jaar, zie bijlage) cruciaal is; oktober is te vroeg, 

actie ondernemen doen studenten pas later en de reminder-functie is daarom op dit moment nog niet relevant. Januari-februari lijkt meer passend gelet op de 
stappen die rond die tijd worden gezet (deelreis inschrijven en regelen). Verwijs in de brief tevens naar de checklist op rijksoverheid.nl.

• Besef dat, omdat er geen evidente afzender is voor overkoepelende informatie, de Rijksoverheid in de ogen van studenten een passende afzender is (en ook 
bekender - en daarom logischer - dan bijvoorbeeld OCW). Overheidsinformatie aanbieden, zoals een link naar een overzicht, via onderwijsinstellingen 
(middelbaar- en voortgezetonderwijs), Studielink of DUO als kanaal zijn tevens passend. Besef dat een doorverwijzing via verschillende kanalen tevens 
bijdraagt aan de attentiewaarde (en het gebruik, doorklikken). 

• Zorg voor een hoge mate van vindbaarheid (zoekmachineoptimalisatie), aangezien Google het vertrekpunt van elke student is. In dit kader is de Rijksoverheid 
tussen de zoekresultaten een / de meest betrouwbare afzender voor (overkoepelende) informatie over het gaan studeren en wat je dan dient te regelen (indien 
de student niet zeker weet waar ze naartoe moeten / wat ze moeten doen).

• De huidige OCW-folder (zie bijlage) is relevant en leerzaam, besef echter dat deze informatie ook digitaal aangeboden kan worden (of geïntegreerd kan worden 
in de checklist); voornamelijk als deze visueel overzichtelijk is en minder tekstueel dan de huidige vorm. Een tijdlijn waarin de te nemen stappen worden 
weergegeven (inclusief moment en instantie) dragen bij aan het begrip en de aantrekkelijk- en passendheid bij de jonge doelgroep. Digitaal is passend omdat dit 
doorklikken faciliteert. 

• Biedt informatie op maat voor meer kwetsbare doelgroepen, zoals een indeling op doelgroepen. Een indeling op doelgroepen helpt de relevantie van de 
informatie te vergroten. De route die zij veelal afleggen kent meer hindernissen en erkenning (vragen om hulp, registreren/formaliseren) is geen doel an sich
(juist niet, terwijl dit zeker wel kan helpen!). Besef dat meer ‘kwetsbare’ doelgroepen zichzelf daarom ook niet altijd herkennen in de huidige terminologie die nu 
in communicatie worden gebruikt (zoals in de OCW-folder: handicap, beperking, etc.). (Zie volgende pagina voor de specifieke aanbevelingen per doelgroep)
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Aanbevelingen (3)
• Specifiek voor studenten met een fysieke functiebeperking of psychische klachten en andere aandoeningen: Besef dat - naast dat studenten zich veelal niet 

herkennen in de terminologie - de bekendheid met de mogelijkheid tot bijzondere voorzieningen die voor hen relevant veelal onbekend is (zoals financiële 
voorzieningen / andere mogelijkheden tot ondersteuning).  

• Specifiek voor studenten uit het praktijkonderwijs: informatie komt primair vanuit het praktijkonderwijs. De middelbare school zorgt voor overzicht, maar 
duidelijkheid van externe bronnen over het pad dat bewandeld wordt is er niet of het is onduidelijk of het informatie betreft voor reguliere VMBO- / MBO-
studenten of óók voor studenten uit het praktijkonderwijs. Duiding van doelgroepen is daarom extra belangrijk voor deze doelgroep. 

• Specifiek voor mantelzorgers: besef dat deze doelgroep de mantelzorgtaak niet als een beperking ervaart en formaliseren/registreren en aanvullende 
voorzieningen aanvragen onbekend zijn en / of niet passen bij de aard van de student. Biedt deze doelgroep informatie die specifiek voor hen relevant is.
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Resultaten



Context (1) 
Beïnvloedende contextuele factoren 
Contextuele factoren spelen een rol bij de beleving van de studentenreis. 
Doelgroepbreed zijn er twee type studenten te onderscheiden die bepalend 
zijn voor de beleving van de deelreizen. De ‘subdoelgroep’ is hieraan veelal 
ondergeschikt. 

De planner: de student die weet wat hij/zij wil doen, is intrinsiek 
gemotiveerd en de zelfredzaamheid is hoog. Deze student gaat goed 
voorbereid te werk; doet een online studiekeuzetest ter bevestiging, 
zoekt van te voren uit wat geregeld moet worden en heeft een goed 
overzicht in praktische benodigdheden (DigiD, bankgegevens, etc.). 
Alle voorbereidingen (oriënteren, inschrijven en regelwerk) worden 
ruim voordat deadlines in zicht zijn volbracht. 

De zoeker of twijfelaar: de student die niet zeker weet wat hij/zij wil en 
(enigszins) onzeker is. In de oriëntatie wil de student zo breed mogelijk 
kiezen, de zelfredzaamheid is lager en de student gaat minder 
voorbereid en veelal pas op het laatste moment te werk. 

Daarnaast zijn er nog een aantal beïnvloedende contextuele factoren 
in de beleving van de voorbereidingen op het gaan studeren:
• Middelbare school; mate waarin de school/decaan/mentor actief 

begeleiden/attenderen
• Leeftijd (en daarmee veelal de zelfstandigheid)
• Thuis versus uitwonend 
• Eerste studie versus een vervolgstudie
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Subdoelgroepen
Hoe de voorbereidingen op het gaan studeren worden volbracht, wordt 
primair bepaald door het type student en de beïnvloedende contextuele 
factoren daarbinnen. Een ‘bijzondere’ achtergrond (de subdoelgroepen) is 
hieraan veelal ondergeschikt. 

Doelgroepbreed geldt: van de hoed en de rand weten studenten niet (zowel 
de planner als de zoeker/twijfelaar niet), maar iedereen weet uiteindelijk wel 
hulp te vinden. Het lukt iedereen om de voorbereidingen te treffen. 

Studenten met een ‘bijzondere’ achtergrond typeren zich over het algemeen 
door (in vergelijking met andere studenten): 
• zeer hoge zelfredzaamheid en daar waar de thuissituatie lastiger is, is de 

zelfredzaamheid nog hoger;
• het verantwoordelijkheidsbesef is hoog;
• gaan gepland en goed voorbereid aan de slag/zijn goed op de hoogte van 

de te nemen stappen. 
Uiteraard zijn hierbij ook uitzonderingen. Sommige studenten uit de meer 
kwetsbare doelgroepen zijn meer hulpbehoevend, of ouders hebben in 
hogere mate een controlerende rol.

Voor studenten die niet onder een van de subdoelgroepen vallen geldt dat 
ouders veelal een hogere betrokkenheid hebben (tijdens oriënteren, 
inschrijven en het regelwerk) en studenten meer uitstellen/meer afwachtend 
zijn (ten aanzien van het inschrijven en regelwerk). 

?



Context (2)
Informatie en dienstverlening studeren 
Informatie en dienstverlening die op het pad van de student komen zijn 
relevant en beantwoorden aan de behoeften op dat moment. Informatie en 
dienstverlening die studenten gebruiken zijn in perceptie op maat; 
doelgroepbreed toegankelijk, begrijpelijk en met een paar klikken geregeld 
(eenvoudig). Hoewel informatie en dienstverlening veelal naar elkaar 
doorverwijzen, en hierdoor alle kanalen gevonden worden, is het een proces 
van trial and error. Een overzicht met wat allemaal gedaan kan/moet worden 
is er in perceptie niet, hier kom je al doende achter. 

• Als het gaat om het aanmeldproces, toelatingseisen en de meer opleiding 
specifieke informatie, is het evident dat je hierover bij de 
onderwijsinstantie informatie vindt of kunt opvragen. De verwachting is 
ook dat de onderwijsinstelling informeert over wat allemaal tot de 
voorbereidingen behoort (van inschrijven tot boeken bestellen, etc.).

• Het centrale punt voor overige informatie is Google; zoekterm invullen 
(‘studiefinanciering aanvragen’, ‘inschrijven hbo’, ‘collegegeld lening’, 
etc.), doorklikken, lezen (en thuis bespreken) en regelen/aanvragen. Via 
Google wordt de benodigde informatie gevonden en anders zijn naasten 
die het proces al eens doorlopen hebben een betrouwbare informatiebron.
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‘Ik word 18’
Jongeren geven aan dat ze, als ze 18 jaar worden, ook een aantal andere 
zaken moeten regelen. In perceptie staat dit echter los van de mijlpaal ‘Ik ga 
studeren’.

• DigiD en VOG
Voor het behalen van het rijbewijs is een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(hierna: VOG) nodig. Om een VOG aan te vragen is een DigiD nodig, 
deze wordt aangevraagd of is reeds aangevraagd door ouders. 

• Huurtoeslag 
De huurtoeslag valt zowel binnen ‘18 worden’ als ‘gaan studeren’, maar 
staat in perceptie los van voorbereidingen die horen bij het gaan studeren. 

• Zorgtoeslag
Veelal wordt dit samen met ouders uitgezocht. Het ontvangen van de 
zorgtoeslag volgt automatisch en speelt zich af op de achtergrond. Zolang 
er niks terugbetaald hoeft te worden, houden jongeren zich hier weinig 
mee bezig. 

• Woning zoeken
Indien er de intentie is om ‘op kamers te gaan’, dan begint dit met een 
zoektocht via Google. Op aanraden van ouders volgt een inschrijving bij 
een regionale woningbouwcoöperatie. Ook via via en sociale media 
spelen een belangrijke rol.   



Subdoelgroepen 
Beleving van de ‘studentenreis’ 
Al met al is de beleving van de voorbereidingen 
doelgroepbreed redelijk vergelijkbaar en 
positief (emotionele beleving en touchpoints). 
De student vindt zelf zijn/haar weg (of anders 
met hulp of geeft de regie volledig uit handen).

Wie de regisseur is van de voorbereidingen 
(zelfregie versus regie buiten jezelf/door 
anderen) verschilt per doelgroep, evenals de 
mate van zelfstandigheid (zelfredzaam versus 
hulpafhankelijk). 

Verschillen worden nader toegelicht in de 
persona’s en klantreis. 

Student ‘algemeen’
(hoger opgeleiden, 
weet wat ze willen)

Ouders zonder hoger 
onderwijs
(weten wat ze willen, 
maar hebben hulp van 
derden nodig)

• Mantelzorger 
(noodgedwongen, 
minder sterk 
vangnet)

• Tweede studie
(weten inmiddels 
hoe het werkt)

Student ‘algemeen’
(uitwonend/ 
oudere leeftijd)   

• Ouders zonder hoger 
onderwijs 

• Migratie-achtergrond

Praktijkonderwijs
(wordt ‘betutteld’ door school 
en ouders) 

Student ‘algemeen’
(bewust betutteld)

Praktijkonderwijs
(door IQ / door instanties)
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Proces 

“Gaan studeren is het eerste moment naar een zelfstandig en 
volwassen leven. Mijn zoon mag zelf alles regelen, maar ik 

kijk wel mee en check of alles correct is ingevuld voordat we 
iets definitief maken.” 

Informatie 

“Google is mijn beste vriend, als ik iets niet weet dan kan ik 
op Google het antwoord altijd vinden.” 

Proces 

“Gaan studeren is een grote stap; je moet iets kiezen wat je 
interessant vindt en de richting waarin je later wilt gaan 

werken. In vergelijking met het kiezen van een opleiding, is 
daarna alles wat je moet regelen eenvoudig. Wat je moet doen 

wijst voor zich.” 
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Levensgebeurtenis ‘ik ga studeren’
Deelreizen ‘Ik ga studeren’
De rol van verschillende betrokken instanties, de taakverdeling tussen scholier/student en ouders, alsook 
de informatiebehoeften zijn in de twee deelreizen verschillend.

• Deelreis 1 // Oriënteren: tijdens het oriënteren is de student zelf de regisseur van de stappen die 
worden gezet (uitzoeken, open dagen, keuzetest, kiezen, etc.). Informatiebehoeften worden 
beantwoord via Google en de onderwijsinstellingen (middelbare school en vervolgopleiding). In 
vergelijking met de oriëntatiefase zijn de volgende stappen in de ogen van de respondent eenvoudig. 

• Deelreis 2 // Inschrijven en regelwerk: de school en vrienden zijn hierbij een belangrijke 
sparringpartner en informatiebron, evenals het internet (Google als vertrekpunt). Tijdens het 
inschrijven en het regelwerk daaropvolgend is de student niet per definitie de regisseur; een 
totaaloverzicht (platforms en acties) ontbreekt en ouders /familieleden/vrienden nemen deze taak 
(daardoor) veelal over of spelen hierbij een belangrijke begeleidende rol. 

Alle voorbereidingen spelen zich online af. Een overzicht van de te nemen stappen en instanties die 
hierbij betrokken zijn, is er niet. Daarom is Google in de ogen van de student het vertrekpunt of worden 
stappen gezet die zich aandienen (doorverwijzingen van en naar de verschillende platforms; 
Studielink/onderwijsinstelling, naar DUO, naar OV, etc.). 
• Of de stappen goed zijn doorlopen, merkt de student vanzelf. Zo niet, dan verwacht de student een 

bericht te krijgen van ‘het systeem’ dat een actie ondernomen dient te worden, omdat het proces zich 
veelal volledig online afspeelt.

NB. De invloed van COVID-19 op de voorbereidingen van het gaan studeren lijken beperkt; open dagen 
zijn al bezocht in 2019 en verder wordt alles toch al online geregeld. 
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Fasen klantreis 
Verschillende fases/stappen in de klantreis
De studentenreis ‘Ik wil gaan studeren’ kent globaal twee fasen, die verschillen in zelfregie en informatie- /diensten.

1 Oriënteren 
De laatste 1-2 jaar van de middelbare school start de oriëntatie op een vervolgopleiding. Dit is in perceptie de lastigste fase.
• De mentor/decaan, ouders, vrienden, het internet (studiekeuzetesten) en de onderwijsinstellingen (open dagen en website) 

zijn hierbij de sleutelfiguren. 
• De student zelf is hierbij de regisseur. 

2 Inschrijven en regelwerk
Als de keuze is gemaakt, volgt de inschrijving, veelal ruim van te voren. De stappen die in deze fase moeten worden doorlopen, 
hebben een logische routing/verwijzen naar elkaar door. Deze fase wordt daarom als eenvoudig/makkelijk ervaren (ook mede 
doordat ouders/naasten helpen). 
• DigiD, de onderwijsinstelling en Studielink (hbo/wo) zijn hierbij de sleutelfiguren. 
• Contextuele factoren zoals leeftijd, eerste versus tweede studie, zekerheid van de studiekeuze en ‘zelfredzaamheid’ spelen 

hierbij een rol, waardoor de beleving per student verschilt. De ouders (of anderen naasten) óf de student zelf is de regisseur 
van deze fase.

Nadat de inschrijving in bevestigd, volgt het regelwerk. Wat dit precies behelst en waar je moet zijn is niet alom bekend, de
stappen die in deze fasen worden gezet zijn daarom meer een zoektocht. 
• DUO, vrienden en familie zijn in deze fase de sleutelfiguren.
• Ook in deze fase spelen contextuele factoren een grote rol en bepalen wie de regisseur van deze fase is (ouders/verzorgers 

versus de student zelf).
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Touchpoints

Oriënteren: 
• Studiekeuze123
• Compas
• Google
• Website onderwijsinstelling
• School (decaan/mentor) 
• Open dag opleiding 

Inschrijven:
• DigiD
• Onderwijsinstelling 
• Studielink
• Matching/studiekeuzecheck

Regelwerk:
• DUO:

Studiefinanciering, aanvullende 
beurs,
Studentenreisproduct + ov-kaart,
Collegegeldkrediet

• Bijzondere voorzieningen/
profileringsfonds 

• Zorgtoeslag
• Huurtoeslag
• Loonheffing
• Studentenwoning 
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Berichtgeving

“Ik weet eigenlijk niet of ik alles heb geregeld. Ik begin aan mijn 
studie en ik merk het wel als er iets niet goed is. Ik krijg nu 

automatische, robotachtige emails, maar daar wordt ik niet wijzer 
van. Veel te kort door de bocht er wordt niks uitgelegd.” Proces

“Ik heb nog tot 1 september. Ik heb mij ingeschreven, maar de 
rest regel ik wel in de zomervakantie.”

Proces

“Mijn ouders vinden dat ik nu alles zelf moet regelen, als ik straks 
op kamers wil dan sta ik er ook alleen voor. Mijn ouders juichen 

het toe dat ik volwassen word en mijn eigen verantwoordelijkheid 
neem.”



Legenda studentenreis
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Op de volgende pagina’s worden de persona’s, inclusief de beleving van de bijbehorende klantreis, beschreven. 
• De blauwe pagina (Student ‘algemeen’): de studentenreis van de student ‘algemeen’ en tevens het vertrekpunt / de blauwdruk voor alle 

‘bijzondere’ doelgroepen.
• De groene pagina’s (alle pagina’s daarna tot en met ‘Ouders zonder hoger onderwijs’:

de studentenreis van de verschillende ‘bijzondere’ doelgroepen. De touchpoints wijken veelal niet af, maar in deze studentenreizen 
zoomen we in op relevante verschillen / aandachtspunten. 

In de duiding van de studentenreis worden een aantal symbolen gebruikt:

Touchpoints – algemeen 
De acties / interacties die onderdeel uitmaken van de studentenreis. 

Touchpoints – aandachtspunten
In de beleving acties / interacties die onderdeel uitmaken van de studentenreis, maar niet alom bekend zijn en/of 
aandachtspunten kennen.

Moments of truth
In de beleving belangrijke acties / interacties binnen de studentenreis, momenten die het verschil (kunnen) maken. 



Student ‘algemeen’
Jim // Man // 18 jaar // Thuiswonend, maar wil graag op kamers
HAVO – HBO Commerciële Economie

“Ik heb me suf gezocht naar een leuke studie, want ik heb geen idee wat ik later wil 
gaan doen. Via Google kwam ik bij de top 10 best betaalde banen uit. Daarom kies 

ik voor deze studie; die is breed en daar kan ik nog alle kanten mee uit.” 

Jim // Man // 18 jaar // Thuiswonend, maar wil graag op kamers
HAVO – HBO Commerciële Economie
“Ik heb me suf gezocht naar een leuke studie, want ik heb geen idee wat ik later wil gaan doen. Via Google kwam ik bij de top 10 best 
betaalde banen uit. Daarom kies ik voor deze studie; die is breed en daar kan ik nog alle kanten mee uit.” 
Oriënteren
“Ik ga een studie kiezen.”
Ik vond het lastig om een studie te kiezen, mijn ouders hebben mij geholpen. 
Ik weet niet zo goed wat ik wil.
Aandachtspunten
Voor de specifieke ‘bijzondere’ doelgroep (volgende pagina’s), wijken de touchpoints niet af, maar zoomen we in op relevante 
verschillen/aandachtspunten.
* Student is de regisseur; voor de één keuzestress (negatievere beleving), terwijl een ander al precies weet wat hij/zij wil gaan 
studeren (positieve beleving).
* Studiekeuze123.nl was een belangrijke bron om de studie te kiezen / bevestiging te krijgen.
* Rol middelbare school groot; elke school vliegt het anders aan (van geen rol tot volledig aan de hand genomen).
* De brief van OCW is niet doelgroepbreed bekend, als deze ontvangen is dan heeft de brief voornamelijk een reminder functie.
Belevingscurve
Stap 1a, actie algemeen, beleving zeer positief.
“Ik weet wat ik wil gaan studeren.” 
Centrale boodschap middelbare school = vraag je DigiD aan! 

Stap 1b, actie  algemeen, beleving 2 laag.
“Ik weet niet wat ik wil gaan studeren.”

Stap 2, aandachtspunt, beleving positief.
Brief OCW

Stap 3, Moment of truth, beleving positief.
Internet: Google, onderwijsinstellingen, keuzetesten 

Stap 4, actie  algemeen, beleving  positief.
Open dagen 

Inschrijven 
“Ik weet wat ik ga studeren.”

Mijn moeder heeft mijn DigiD geregeld toen ik theorie-examen voor mijn rijbewijs ging doen en ik een VOG moest aanvragen. 
Doordat mijn moeder de inlog van mijn DigiD al had, heeft zij het initiatief genomen voor de inschrijving. Ik moest er wel naast zitten 
om mee te kijken en ervan te leren.

Zorgtoeslag wordt automatisch op mijn rekening gestort; dat gaat toch helemaal vanzelf? Dat moet ik wel elke maand overmaken aan
mijn vader, want hij betaalt mijn zorgverzekering. 

Aandachtspunten

* Ouders komen in beeld tijdens de inschrijven; controleren, ondersteunen.
* Studielink en de onderwijsinstelling zijn verweven (“is dat niet hetzelfde?” )
* Studielink: lange wachttijd/niet transparant hoe lang de verwerking door de onderwijsinstelling duurt/kan duren.
* Inschrijven via Studielink voor het tweede studiejaar is doelgroepbreed onbekend. 
* Matching / studiekeuzecheck is verhelderend en bevestigd de keuze voor de twijfelaar.

Belevingscurve
Stap 5, actie algemeen, beleving zeer positief.
Inschrijven onderwijsinstelling

Stap 6, actie  algemeen, beleving positief.
Studielink is een doorverwijzing van de onderwijsinstelling

Stap 7, aandachtspunt, beleving zeer positief. 
Matching / studiekeuzecheck
Regelwerk
Mijn ouders betalen mijn collegegeld en mijn boeken, dus ik moest alleen hun bankrekeningnummer doorgeven. Voor de rest heb ik 
daar geen omkijken naar. 
Samen met mijn vader heb ik een begroting gemaakt wat het kost om op kamers te gaan. Ik schrok wel van die bedragen. Dus blijf ik 
nog een jaartje thuis en zie daarna wel verder. 
Een nieuwe laptop heb ik al geregeld; de rest zoek ik uit in mijn zomervakantie. Ik heb nog tot 1 september. Dus DUO en 
studentenreisproduct regelen staat nog op mijn to-do-lijstje. Dat fix ik straks wel. 
Aandachtspunten

* Overall heeft iedereen het gevoel de zaakjes goed te hebben geregeld; de stappen linken aan elkaar, loketten verwijzen naar elkaar 
door. Handelingen zijn is voornamelijk reactief.
* Omgeving attendeert tevens op de te zetten stappen.
* Verschillende afwegingen wel/niet lenen; als de Rekenhulp wordt gevonden, is dat handig.
* Verschillende loketten Studentenreisproduct onduidelijk.
Belevingscurve
Stap 8, actie algemeen, beleving positief.
Google 

als vertrekpunt 

Stap 9, aandachtspunt, beleving positief.
DUO:

Studiefinanciering

Studentenreispoduct

Aanvullende beurs

Collegegeldkrediet 

Stap 10, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Rekenhulp DUO

Stap 11, aandachtspunt, beleving neutraal.
Ov-chipkaart.nl

Stap 12, actie algemeen, beleving positief.
Betalen collegegeld

Het verhaal

Belevingscurve

Oriënteren 

“Ik ga een studie kiezen.”

Ik vond het lastig om een studie te kiezen, mijn ouders hebben 
mij geholpen. 
Ik weet niet zo goed wat ik wil.

Aandachtspunten

Voor de specifieke ‘bijzondere’ 
doelgroep (volgende pagina’s), 
wijken de touchpoints niet af, maar 
zoomen we in op relevante 
verschillen/aandachtspunten.

• Student is de regisseur; voor de één keuzestress 
(negatievere beleving), terwijl een ander al precies weet 
wat hij/zij wil gaan studeren (positieve beleving).

• Studiekeuze123.nl was een belangrijke bron om de studie 
te kiezen / bevestiging te krijgen.

• Rol middelbare school groot; elke school vliegt het anders 
aan (van geen rol tot volledig aan de hand genomen).

• De brief van OCW is niet doelgroepbreed bekend, als 
deze ontvangen is dan heeft de brief voornamelijk een 
reminder functie.

“Ik weet wat ik wil gaan 
studeren.” 
Centrale boodschap 
middelbare school = 
vraag je DigiD aan! 

“Ik weet niet wat ik wil 
gaan studeren.”

Brief OCW Internet: Google, 
onderwijsinstellingen, 
keuzetesten 

Open dagen 

Inschrijven

“Ik weet wat ik ga studeren.”

Mijn moeder heeft mijn DigiD geregeld toen ik theorie-examen 
voor mijn rijbewijs ging doen en ik een VOG moest aanvragen. 
Doordat mijn moeder de inlog van mijn DigiD al had, heeft zij 
het initiatief genomen voor de inschrijving. Ik moest er wel 
naast zitten om mee te kijken en ervan te leren.
Zorgtoeslag wordt automatisch op mijn rekening gestort; dat 
gaat toch helemaal vanzelf? Dat moet ik wel elke maand 
overmaken aan mijn vader, want hij betaalt mijn 
zorgverzekering. 

• Ouders komen in beeld tijdens de inschrijven; controleren, 
ondersteunen.

• Studielink en de onderwijsinstelling zijn verweven (“is dat 
niet hetzelfde?” )

• Studielink: lange wachttijd/niet transparant hoe lang de 
verwerking door de onderwijsinstelling duurt/kan duren.

• Inschrijven via Studielink voor het tweede studiejaar is 
doelgroepbreed onbekend. 

• Matching / studiekeuzecheck is verhelderend en 
bevestigd de keuze voor de twijfelaar.

Inschrijven 
onderwijsinstelling

Studielink is een 
doorverwijzing van de 
onderwijsinstelling

Matching / 
studiekeuzecheck

Regelwerk

Mijn ouders betalen mijn collegegeld en mijn boeken, dus ik 
moest alleen hun bankrekeningnummer doorgeven. Voor de 
rest heb ik daar geen omkijken naar. 
Samen met mijn vader heb ik een begroting gemaakt wat het 
kost om op kamers te gaan. Ik schrok wel van die bedragen. 
Dus blijf ik nog een jaartje thuis en zie daarna wel verder. 
Een nieuwe laptop heb ik al geregeld; de rest zoek ik uit in mijn 
zomervakantie. Ik heb nog tot 1 september. Dus DUO en 
studentenreisproduct regelen staat nog op mijn to-do-lijstje. 
Dat fix ik straks wel. 

• Overall heeft iedereen het gevoel de zaakjes goed te 
hebben geregeld; de stappen linken aan elkaar, loketten 
verwijzen naar elkaar door. Handelingen zijn is 
voornamelijk reactief.

• Omgeving attendeert tevens op de te zetten stappen.
• Verschillende afwegingen wel/niet lenen; als de 

Rekenhulp wordt gevonden, is dat handig.
• Verschillende loketten Studentenreisproduct onduidelijk.

Google 
als vertrekpunt 

DUO:
Studiefinanciering
Studentenreispoduct
Aanvullende beurs
Collegegeldkrediet 

Rekenhulp DUO

Ov-chipkaart.nl

Betalen collegegeld 
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Fysieke functiebeperking
Anouk // Vrouw // 23 jaar // Uitwonend // Slechtziend 
Heeft meerdere studies gedaan, die niet zijn afgemaakt. Start binnenkort met Culturele Antropologie.

“Ondanks mijn beperking wil ik graag een studie afronden. Het liefste wil ik alles zelf 
regelen, maar dat kan helaas niet. Gelukkig willen mijn zus en mijn ouders altijd 

bijspringen. Maar het liefste schakel ik externe hulp in, zodat ik hen niet overbelast”

Oriënteren
"Ik ga een studie kiezen."
Ik weet wel wat ik wil, maar ik vind het moeilijk om een opleiding te kiezen die ik aankan. Op de middelbare school werd op basis van mijn medische dossier al zoveel mogelijk 
rekening gehouden met mij. Daardoor krijg ik aangepaste software en meer tijd voor toetsen. Dat kan hoop ik ook bij mijn nieuwe studie, daar hebben mijn ouders opgelet 
tijdens de open dagen en op de website van de opleiding.
Aandachtspunten
Naast knel/aandachtspunten die tot de algemene reis behoren.
* Ervaringen op de middelbare school kunnen mede bepalend zijn voor keuzes in de toekomst; ervaringen met ondersteuning, formaliseren (registreren / aankaarten bij 
onderwijsinstelling).
Belevingscurve
Stap 1a, actie algemeen, beleving zeer positief.
"Ik weet wat ik wil gaan studeren." 
Centrale boodschap middelbare school = vraag je DigiD aan! 
Stap 1b, actie algemeen, beleving negatief.
"Ik weet niet wat ik wil gaan studeren."
Stap 2, aandachtspunt, beleving positief.
Brief OCW 
Stap 3, Moment of truth, beleving positief.
Internet: Google, onderwijsinstellingen, keuzetesten
Stap 4, actie algemeen, beleving positief.
Open dagen.

Inschrijven
"Ik weet wat ik ga studeren."
Het liefste regel ik alles zelf, ook al kost het wat meer tijd en uitzoekwerk. Dat heb ik via Studielink geregeld, niet heel gebruiksvriendelijk voor mij, maar dat ben ik wel gewend. 
Ik heb aangegeven bij mijn inschrijving dat ik visueel beperkt ben; online tijdens het inschrijven en in een persoonlijk intakegesprek. Of er meer mogelijkheden vanwege mijn 
beperking zijn, dat weet ik eigenlijk niet en hoeft op dit moment nog niet.
Aandachtspunten
* De zelfredzaamheid is zeer hoog; alles wordt zelf gedaan en geregeld.
Belevingscurve
Stap 5, actie algemeen, beleving zeer positief.
Inschrijven onderwijsinstelling 
Stap 6, actie algemeen, beleving positief.
Studielink is een doorverwijzing van de onderwijsinstelling
Stap 7, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Matching / studiekeuzecheck

Regelwerk
Het liefste heb ik meer tijd en wordt er niet teveel aandacht besteed aan mijn beperking; Zo bijzonder ben ik niet. Profileringsfonds? Nog nooit van gehoord. Ik ga niet op zoek 
naar potjes en subsidies; ik wil niet profiteren of uitbuiten. Als ik in de problemen kom tijdens mijn studie, ga ik wel aan de bel trekken, denk ik.
Aandachtspunten
* De zelfredzaamheid is zeer hoog; alles wordt zelf gedaan en geregeld. 
* De mogelijkheid tot bijzondere voorzieningen is onbekend. 
* Indien manifestatie en formalisering al op middelbare school waren, ook inclusief begeleiding; dan weten jongeren dat formaliseren wordt beloond. Let wel: 'handicap' vergroot 

de drempel. Volt niet altijd passen bij wat ik heb; je moet het zien als iets positiefs; "Haal er je voordeel uit."
Belevingscurve
Stap 8, actie algemeen, beleving positief.
Google: als vertrekpunt 
Stap 9, Moment of truth, beleving positief.
DUO: Studiefinanciering, Studentenreispoduct, Aanvullende beurs Collegegeldkrediet 
Stap 10, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Rekenhulp DUO
Stap 11, aandachtspunt, beleving positief.
Betalen collegegeld
Stap 12, actie algemeen, beleving positief.
Ov-chipkaart.nl

Het verhaal

Belevingscurve

Oriënteren 

“Ik ga een studie kiezen.”

Ik weet wel wat ik wil, maar ik vind het moeilijk om een 
opleiding te kiezen die ik aankan. Op de middelbare school 
werd op basis van mijn medische dossier al zoveel mogelijk 
rekening gehouden met mij. Daardoor krijg ik aangepaste 
software en meer tijd voor toetsen. Dat kan hoop ik ook bij mijn 
nieuwe studie, daar hebben mijn ouders opgelet tijdens de 
open dagen en op de website van de opleiding.

Aandachtspunten*

*naast knel/aandachtspunten die tot 
de algemene reis behoren

• Ervaringen op de middelbare school kunnen mede 
bepalend zijn voor keuzes in de toekomst; ervaringen met 
ondersteuning, formaliseren (registreren / aankaarten bij 
onderwijsinstelling). 

“Ik weet wat ik wil gaan 
studeren.” 
Centrale boodschap 
middelbare school = 
vraag je DigiD aan! 

“Ik weet niet wat ik wil 
gaan studeren.”

Brief OCW Internet: Google, 
onderwijsinstellingen, 
keuzetesten 

Open dagen 

Inschrijven

“Ik weet wat ik ga studeren.”

Het liefste regel ik alles zelf, ook al kost het wat meer tijd en 
uitzoekwerk. Dat heb ik via Studielink geregeld, niet heel 
gebruiksvriendelijk voor mij, maar dat ben ik wel gewend. Ik 
heb aangegeven bij mijn inschrijving dat ik visueel beperkt ben; 
online tijdens het inschrijven en in een persoonlijk 
intakegesprek. Of er meer mogelijkheden vanwege mijn 
beperking zijn, dat weet ik eigenlijk niet en hoeft op dit moment 
nog niet. 

• De zelfredzaamheid is zeer hoog; alles wordt zelf gedaan 
en geregeld.

Inschrijven 
onderwijsinstelling

Studielink is een 
doorverwijzing van de 
onderwijsinstelling

Matching / 
studiekeuzecheck

Regelwerk

Het liefste heb ik meer tijd en wordt er niet teveel aandacht 
besteed aan mijn beperking; zo bijzonder ben ik niet. 
Profileringsfonds? Nog nooit van gehoord. Ik ga niet op zoek 
naar potjes en subsidies; ik wil niet profiteren of uitbuiten. Als 
ik in de problemen kom tijdens mijn studie, ga ik wel aan de bel 
trekken, denk ik.

• De zelfredzaamheid is zeer hoog; alles wordt zelf gedaan en 
geregeld. 

• De mogelijkheid tot bijzondere voorzieningen is onbekend.
• Indien manifestatie en formalisering al op middelbare school 

waren, ook inclusief begeleiding; dan weten jongeren dat 
formaliseren wordt beloond. Let wel: ‘handicap’ vergroot de 
drempel. Voelt niet altijd passen bij wat ik heb; je moet het 
zien als iets positiefs; “Haal er je voordeel uit.”

Google 
als vertrekpunt 

DUO:
Studiefinanciering
Studentenreispoduct
Aanvullende beurs
Collegegeldkrediet 

Rekenhulp DUO

Ov-chipkaart.nl

Betalen collegegeld 
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Het verhaal

Belevingscurve

Psychische klachten of andere aandoeningen
Jordy // Man // 19 jaar // Uitwonend // Angstaanvallen en depressie
Eindexamenjaar van de HAVO gezakt, vorig jaar wel gelukt. Heeft net het eerste jaar HBO Kunstacademie afgerond, maar 
zijn propedeuse net niet gehaald.

“Een paar jaar geleden ging het helemaal niet goed met mij; ik durfde de deur niet 
uit, had met iedereen – met name mijn moeder – ruzie en op school ging het al 

helemaal slecht. Na een zoveelste knallende ruzie met mijn ouders ben ik naar de 
huisarts gegaan en die verwees me door naar een psycholoog. Daar ben ik nu in 

behandeling en probeer ik mijn angsten onder controle te krijgen. Mijn 
studiebegeleider is op de hoogte en ik ben ook wel eens langs geweest bij de 

ambulante schoolpsycholoog”. 

Oriënteren
'Ik ga een studie kiezen."
Het verhaal Ik wist wel wat ik wilde, maar ik vond het moeilijk om een opleiding te kiezen die ik aankan. Ik was bang dat mijn problemen erger zouden worden, omdat de druk 
toch hoger wordt als je verder gaat studeren. Stel nou dat ik teveel stress heb en helemaal flip, wat dan? lk vind het moeilijk om over te praten; het is een pijnlijk onderwerp. Dus 
houd ik het voor mezelf en probeer er gewoon het beste van te maken. Ik heb gekozen voor een kunstacademie waar ik al een paar mensen Belevingscurve ken die de 
opleiding doen. Dat voelt wel vertrouwd.
Aandachtspunten
*naast knel/aandachtspunten die tot de algemene reis behoren
* Ervaringen op de middelbare school kunnen mede bepalend zijn voor keuzes in de toekomst; ervaringen met ondersteuning, formaliseren (registreren / aankaarten bij 
onderwijsinstelling). 
* Er is behoefte naar ervaringen van gelijk gestemde; wat is de studielast, hoe flexibel is de opleiding, hoe heeft hij/zij het gered? Een plek om dit te lezen is er niet, op de open 
dag is er wel iemand om deze vragen tebeantwoorden.
Belevingscurve
Stap 1a, actie algemeen, beleving zeer positief.
"Ik weet wat ik wil gaan studeren." 
Centrale boodschap middelbare school = vraag je DigiD aan! 
Stap 1b, actie algemeen, beleving negatief.
'Ik weet niet wat ik wil gaan studeren."
Stap 2, aandachtspunt, beleving positief.
Brief OCW 
Stap 3, Moment of truth, beleving positief.
Internet: Google, onderwijsinstellingen, keuzetesten

Stap 4, actie algemeen, beleving positief.
Open dagen.
Inschrijven
"Ik weet wat ik ga studeren."
Ik moest toelating doen voor de academie. Door corona was dat allemaal digitaal, maar dat ging best goed. Heb een ontwerp gemaakt achter mijn eigen computer en die 
gepresenteerd in een video-meeting. Verder waren er wat toetsen, daarvoor hoef je echt niet naar een opleiding toe. Daarvoor moest ik natuurlijk wel eerst inschrijven op de 
opleiding. Toen ik door de toelating was, kreeg ik een mail met een link naar Studielink en kon daar alle documenten die ik nodig had uploaden.
Aandachtspunten
* De zelfredzaamheid is over het algemeen hoog, alleen als het echt nodig is wordt de hulp van naasten ingeschakeld.
Belevingscurve
Stap 5, actie algemeen, beleving zeer positief.
Inschrijven onderwijsinstelling 
Stap 6, actie algemeen, beleving positief.
Studielink is een doorverwijzing van de onderwijsinstelling
Stap 7, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Matching / studiekeuzecheck 
Regelwerk
Doordat ik veel ruzie heb met mijn ouders, regel ik zelf mijn zaken en val hen niet lastig daarmee. Eigenlijk wil ik helemaal niemand lastig vallen. Daarom heb ik wel een paar 
keer met DUO gebeld, toen ik tijdens de online aanvraag er niet helemaal uitkwam. Ik heb nergens aangegeven dat ik een psychische beperking heb, dat is te lastig en 
daarvoor is toch ook niets geregeld? Tijdens mijn eerste jaar kwam ik wel in tijdnood en moest op gesprek komen bij mijn studiebegeleider en die verwees me door naar de 
schoolpsycholoog en zei dat een aantekening had gemaakt in mijn dossier en mij zou helpen als het erger zou worden. Gelukkig gaat het nu goed.
Aandachtspunten

* De zelfredzaamheid is hoog; alleen als het echt nodig is wordt de hulp van naasten ingeschakeld. 
* De mogelijkheid tot bijzondere voorzieningen is onbekend (anders dan bv. een aanvullende beurs). Eerst afwachten in hoeverre je er last van hebt. Erkenning en extra tijd zijn 
dan belangrijk. Extra geld / een potje etc. zijn vooraf niet de behoeften.
Belevingscurve
Stap 8, actie algemeen, beleving positief.
Google als vertrekpunt
Stap 9, Moment of truth, beleving positief.
DUO: Studiefinanciering 
Studentenreispoduct
Aanvullende beurs Collegegeldkrediet
Stap 10, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Rekenhulp DUO
Stap 11, aandachtspunt, beleving neutraal.
Ov-chipkaart.nl
Stap 12, actie algemeen, beleving positief.
Betalen collegegeld

Oriënteren 

“Ik ga een studie kiezen.”

Ik wist wel wat ik wilde, maar ik vond het moeilijk om een 
opleiding te kiezen die ik aankan. Ik was bang dat mijn 
problemen erger zouden worden, omdat de druk toch hoger 
wordt als je verder gaat studeren. Stel nou dat ik teveel stress 
heb en helemaal flip, wat dan? Ik vind het moeilijk om over te 
praten; het is een pijnlijk onderwerp. Dus houd ik het voor 
mezelf en probeer er gewoon het beste van te maken. Ik heb 
gekozen voor een kunstacademie waar ik al een paar mensen 
ken die de opleiding doen. Dat voelt wel vertrouwd. 

Aandachtspunten*

*naast knel/aandachtspunten die tot 
de algemene reis behoren

• Ervaringen op de middelbare school kunnen mede 
bepalend zijn voor keuzes in de toekomst; ervaringen met 
ondersteuning, formaliseren (registreren / aankaarten bij 
onderwijsinstelling). 

• Er is behoefte naar ervaringen van gelijk gestemde; wat 
is de studielast, hoe flexibel is de opleiding, hoe heeft 
hij/zij het gered? Een plek om dit te lezen is er niet, op de 
open dag is er wel iemand om deze vragen te 
beantwoorden.

“Ik weet wat ik wil gaan 
studeren.” 
Centrale boodschap 
middelbare school = 
vraag je DigiD aan! 

“Ik weet niet wat ik wil 
gaan studeren.”

Brief OCW Internet: Google, 
onderwijsinstellingen, 
keuzetesten 

Open dagen 

Inschrijven

“Ik weet wat ik ga studeren.”

Ik moest toelating doen voor de academie. Door corona was 
dat allemaal digitaal, maar dat ging best goed. Heb een 
ontwerp gemaakt achter mijn eigen computer en die 
gepresenteerd in een video-meeting. Verder waren er wat 
toetsen, daarvoor hoef je echt niet naar een opleiding toe. 
Daarvoor moest ik natuurlijk wel eerst inschrijven op de 
opleiding. Toen ik door de toelating was, kreeg ik een mail met 
een link naar Studielink en kon daar alle documenten die ik 
nodig had uploaden. 

• De zelfredzaamheid is over het algemeen hoog, alleen als 
het echt nodig is wordt de hulp van naasten ingeschakeld.

Inschrijven 
onderwijsinstelling

Studielink is een 
doorverwijzing van de 
onderwijsinstelling

Matching / 
studiekeuzecheck

Regelwerk

Doordat ik veel ruzie heb met mijn ouders, regel ik zelf mijn zaken 
en val hen niet lastig daarmee. Eigenlijk wil ik helemaal niemand 
lastig vallen. Daarom heb ik wel een paar keer met DUO gebeld, 
toen ik tijdens de online aanvraag er niet helemaal uitkwam. Ik heb 
nergens aangegeven dat ik een psychische beperking heb, dat is te 
lastig en daarvoor is toch ook niets geregeld? Tijdens mijn eerste 
jaar kwam ik wel in tijdnood en moest op gesprek komen bij mijn 
studiebegeleider en die verwees me door naar de schoolpsycholoog 
en zei dat een aantekening had gemaakt in mijn dossier en mij zou 
helpen als het erger zou worden. Gelukkig gaat het nu goed.

• De zelfredzaamheid is hoog; alleen als het echt nodig is wordt 
de hulp van naasten ingeschakeld.

• De mogelijkheid tot bijzondere voorzieningen is onbekend 
(anders dan bv. een aanvullende beurs). Eerst afwachten in 
hoeverre je er last van hebt. Erkenning en extra tijd zijn dan 
belangrijk. Extra geld / een potje etc. zijn vooraf niet de 
behoeften. 

Google 
als vertrekpunt 

DUO:
Studiefinanciering
Studentenreispoduct
Aanvullende beurs
Collegegeldkrediet 

Rekenhulp DUO

Ov-chipkaart.nl

Betalen collegegeld 

23



Het verhaal

Belevingscurve

Migratie-achtergrond
Farah // Vrouw // 20 jaar // Uitwonend // Ouders geboren in Pakistan
Gaat van MBO 4 naar HBO Veiligheidskunde

“Het is belangrijk dat ik een studie kies om een baan te krijgen waarmee ik genoeg 
geld verdien; zekerheid, succes en status zijn heel belangrijk. Ik moet er hard voor 
werken, maar ik ben ambitieus, dus dat gaat lukken. Naast mijn studie heb ik ook 

nog twee baantjes. Ik kon blijven werken op mijn MBO-stage, dus dat kwam goed uit. 
En tijdens die MBO-stage kwam ik er achter dat ik veel meer in mars heb. En ik heb 
ook een apart spaarpotje voor mijn collegegeld en hoef niet te lenen. Van mijn vader 

mag ik geen schulden maken”. 

Oriënteren
'Ik ga een studie kiezen."
Ik ben de jongste van het gezin; mijn oudere broer en zus hebben alleen een MBO-opleiding gedaan. Ik ben de eerste die gaat verder leren, dus alle ogen zijn op mij gericht. 
Tijdens mijn stage hoorde ik over deze HBO-opleiding en zo ben ik me er in gaan verdiepen en de open dag bezocht. Mijn vader is heel trots dat ik deze opleiding ga doen. Ik 
ben heel blij dat dit toevallig op mijn pad is gekomen, want zelf een opleiding uitkiezen is wel lastig en op het MBO word je daar niet echt goed over geadviseerd. 
Aandachtspunten
Naast knel/aandachtspunten die tot de algemene reis behoren
* Rol van naasten is groot; druk om te gaan studeren en een keuze te maken.
tebeantwoorden.
Belevingscurve
Stap 1a, actie algemeen, beleving zeer positief.
"Ik weet wat ik wil gaan studeren." 
Centrale boodschap middelbare school = vraag je DigiD aan! 
Stap 1b, actie algemeen, beleving negatief.
'Ik weet niet wat ik wil gaan studeren."
Stap 2, aandachtspunt, beleving positief.
Brief OCW 
Stap 3, Moment of truth, beleving positief.
Internet: Google, onderwijsinstellingen, keuzetesten
Stap 4, actie algemeen, beleving positief.
Open dagen.
Inschrijven

"Ik weet wat ik ga studeren."
Omdat ik op mezelf woon, ben ik gewend om mijn eigen zaken te regelen. Studielink is een eitje en de opleiding stuurt regelmatig mailtjes met informatie. Soms vind het ik lastig 
dat ik niemand om advies of extra check kan vragen, daar word ik wel eens onzeker van. Maar tegelijkertijd is dat ook een uitdaging en ben ik trots als het lukt. Bovendien krijg 
je vanzelf een melding als je online iets niet goed hebt ingevuld of als er informatie ontbreekt. 
Aandachtspunten
* Vrienden/tante etc. komen in beeld tijdens de inschrijven; controleren, ondersteunen.
Belevingscurve
Stap 5, actie algemeen, beleving zeer positief.
Inschrijven onderwijsinstelling 
Stap 6, actie algemeen, beleving positief.
Studielink is een doorverwijzing van de onderwijsinstelling
Stap 7, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Matching / studiekeuzecheck 
Regelwerk
Ik ben super zelfstandig en wil in geen geval afhankelijk van iemand zijn, dus geen schulden of iets anders. Ik maak begrotingen en spaarpotjes en zorg ervoor dat ik niet in de 
problemen kom. 
Aandachtspunten
* Collegegeldkrediet wordt afgewezen (op een ander niveau dan bij andere doelgroepen, bijvoorbeeld doordat het inkomen van een van de ouders onduidelijk is); onduidelijk 
waarom, informatie is summier, bellen met DUO.
Belevingscurve
Stap 8, actie algemeen, beleving positief.
Google als vertrekpunt

Stap 9, Moment of truth, beleving positief.
DUO: Studiefinanciering 
Studentenreisproduct 
Aanvullende beurs 
Collegegeldkrediet
Stap 10, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Rekenhulp DUO
Stap 11, aandachtspunt, beleving neutraal.
Ov-chipkaart.nl
Stap 12, actie algemeen, beleving positief.
Betalen collegegeld

Oriënteren 

“Ik ga een studie kiezen.”

Ik ben de jongste van het gezin; mijn oudere broer en zus 
hebben alleen een MBO-opleiding gedaan. Ik ben de eerste 
die gaat verder leren, dus alle ogen zijn op mij gericht. Tijdens 
mijn stage hoorde ik over deze HBO-opleiding en zo ben ik me 
er in gaan verdiepen en de open dag bezocht. Mijn vader is 
heel trots dat ik deze opleiding ga doen. Ik ben heel blij dat dit 
toevallig op mijn pad is gekomen, want zelf een opleiding 
uitkiezen is wel lastig en op het MBO word je daar niet echt 
goed over geadviseerd. 

Aandachtspunten*

*naast knel/aandachtspunten die tot 
de algemene reis behoren

• Rol van naasten is groot; druk om te gaan studeren en 
een keuze te maken.

“Ik weet wat ik wil gaan 
studeren.” 
Centrale boodschap 
middelbare school = 
vraag je DigiD aan! 

“Ik weet niet wat ik wil 
gaan studeren.”

Brief OCW Internet: Google, 
onderwijsinstellingen, 
keuzetesten 

Open dagen 

Inschrijven

“Ik weet wat ik ga studeren.”

Omdat ik op mezelf woon, ben ik gewend om mijn eigen zaken 
te regelen. Studielink is een eitje en de opleiding stuurt 
regelmatig mailtjes met informatie. Soms vind het ik lastig dat 
ik niemand om advies of extra check kan vragen, daar word ik 
wel eens onzeker van. Maar tegelijkertijd is dat ook een 
uitdaging en ben ik trots als het lukt. Bovendien krijg je vanzelf 
een melding als je online iets niet goed hebt ingevuld of als er 
informatie ontbreekt. 

• Vrienden/tante etc. komen in beeld tijdens de inschrijven; 
controleren, ondersteunen.

Inschrijven 
onderwijsinstelling

Studielink is een 
doorverwijzing van de 
onderwijsinstelling

Matching / 
studiekeuzecheck

Regelwerk

Ik ben super zelfstandig en wil in geen geval afhankelijk van 
iemand zijn, dus geen schulden of iets anders. Ik maak 
begrotingen en spaarpotjes en zorg ervoor dat ik niet in de 
problemen kom. 

• Collegegeldkrediet wordt afgewezen (op een ander niveau 
dan bij andere doelgroepen, bijvoorbeeld doordat het 
inkomen van een van de ouders onduidelijk is); onduidelijk 
waarom, informatie is summier, bellen met DUO.

Google 
als vertrekpunt 

DUO:
Studiefinanciering
Studentenreispoduct
Aanvullende beurs
Collegegeldkrediet 

Rekenhulp DUO

Ov-chipkaart.nl

Betalen collegegeld 
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Belevingscurve

Het verhaal

Mantelzorger
Jasmijn // Vrouw // 22 jaar // Thuiswonend // Eerste jaar uitgeloot voor Geneeskunde en is Biomedische Wetenschappen 
gaan studeren. Dit jaar wel ingeloot; in september start ze met Geneeskunde. Daarnaast blijft ze Biomedische 
Wetenschappen studeren, omdat er veel overlap is en ze denkt dat het waardevol is om beide studies af te ronden.

“Mijn moeder heeft een chronische en progressieve ziekte; ze is al heel lang ziek en 
heeft steeds meer hulp nodig. Ik help haar zoveel ik kan door voor mijn twee jongere 
broertjes te zorgen. Daarom blijf ik nog thuis wonen, zodat ik dit kan combineren met 

mijn studie. Dat ik vaak voor haar en mijn broertjes zorg, vind ik mijn plicht en 
verantwoordelijkheid als dochter; dat moet ik gewoon doen.”

Oriënteren
'Ik ga een studie kiezen."
Van kleins af aan weet ik al dat ik dokter wil worden; het zorgen zit in mijn bloed. Dagelijks zorg ik voor mijn moeder en broertjes, maar ik wel er ook mijn beroep van maken. 
Gelukkig heb ik een paar vriendinnen die hetzelfde willen, zodat ik samen met hen optrekken en open dagen bezoeken. Nadat ik voor de eerste keer was uitgeloot, wilde ik wel 
doorstuderen en niet een tussenjaar doen. Biomedische Wetenschappen is een goede voorbereiding voor mijn studie Geneeskunde. 
## Aandachtspunten
Naast knel/aandachtspunten die tot de algemene reis behoren
*  Zeer ambitieus en gedreven
## Belevingscurve
Stap 1a, actie algemeen, beleving zeer positief.
"Ik weet wat ik wil gaan studeren." 
Centrale boodschap middelbare school = vraag je DigiD aan! 
Stap 1b, actie algemeen, beleving negatief.
'Ik weet niet wat ik wil gaan studeren."
Stap 2, aandachtspunt, beleving positief.
Brief OCW 
Stap 3, Moment of truth, beleving positief.
Internet: Google, onderwijsinstellingen, keuzetesten
Stap 4, actie algemeen, beleving positief.
Open dagen.
# Inschrijven
"Ik weet wat ik ga studeren."

Ik ben al gewend om thuis allerlei zaken te regelen, administratie, etc. Daardoor was het voor mij heel makkelijk om in te schrijven voor een studie. DigiD, OV-chipkaart en 
Zorgtoeslag had ik bijvoorbeeld al lang geleden geregeld. Wel spannend, zo’n numerus fixus. Na je inschrijving via Studielink – dat is niet zo moeilijk – hoor je heel lang 
helemaal niets. Ik wist niet of de inschrijving wel goed had gedaan, ik kon alleen maar afwachten.
## Aandachtspunten
* *Alles wordt zelf gedaan; zeer hoge zelfredzaamheid. Mede door hoge mate van zelfregie en ook bekendheid met regelwerk thuis.
* Ik wil alles goed regelen, dat plan ik ook. Daarom wil ik duidelijkheid en zekerheid ik het goed geregeld heb. 
* Mantelzorgers formaliseert taken niet; *“mijn probleem, is mijn issue. Eigen verantwoordelijk is hoog, delen voelt als schuld doorschuiven”*
## Belevingscurve
Stap 5, actie algemeen, beleving zeer positief.
Inschrijven onderwijsinstelling 
Stap 6, actie algemeen, beleving positief.
Studielink is een doorverwijzing van de onderwijsinstelling
Stap 7, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Matching / studiekeuzecheck 
# Regelwerk
Het liefste wil ik geen gebruik maken van het leenstelsel van DUO, maar ik ben bang dat ik er niet onderuit kom. Afgelopen jaar had ik nog wel een baantje, maar ik weet niet of 
ik dat kan combineren met twee studies. Ik heb eigenlijk altijd tijd te kort, dus moet altijd gefocust zijn. Op mijn opleiding weten ze niet dat ik mantelzorger ben. Als ik het nou niet 
ga redden, denk ik wel dat ik een gesprek aan ga met mijn studiebegeleider. Maar liever niet, dat voelt wel als een hoge drempel.
## Aandachtspunten
* De zelfredzaamheid is zeer hoog; alles wordt zelf gedaan en geregeld. 
* De mogelijkheid tot bijzondere voorzieningen is onbekend (anders dan bv. een aanvullende beurs); pas als ik in de knel kom trek ik aan de bel. 
## Belevingscurve

Stap 8, actie algemeen, beleving positief.
Google als vertrekpunt
Stap 9, Moment of truth, beleving positief.
DUO: Studiefinanciering 
Studentenreisproduct 
Aanvullende beurs 
Collegegeldkrediet
Stap 10, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Rekenhulp DUO
Stap 11, aandachtspunt, beleving neutraal.
Ov-chipkaart.nl
Stap 12, actie algemeen, beleving positief.
Betalen collegegeld

Oriënteren 

“Ik ga een studie kiezen.”

Van kleins af aan weet ik al dat ik dokter wil worden; het 
zorgen zit in mijn bloed. Dagelijks zorg ik voor mijn moeder en 
broertjes, maar ik wel er ook mijn beroep van maken. Gelukkig 
heb ik een paar vriendinnen die hetzelfde willen, zodat ik 
samen met hen optrekken en open dagen bezoeken. Nadat ik 
voor de eerste keer was uitgeloot, wilde ik wel doorstuderen en 
niet een tussenjaar doen. Biomedische Wetenschappen is een 
goede voorbereiding voor mijn studie Geneeskunde. 

Aandachtspunten*

*naast knel/aandachtspunten die tot 
de algemene reis behoren

• Zeer ambitieus en gedreven

“Ik weet wat ik wil gaan 
studeren.” 
Centrale boodschap 
middelbare school = 
vraag je DigiD aan! 

“Ik weet niet wat ik wil 
gaan studeren.”

Brief OCW Internet: Google, 
onderwijsinstellingen, 
keuzetesten 

Open dagen 

Inschrijven

“Ik weet wat ik ga studeren.”

Ik ben al gewend om thuis allerlei zaken te regelen, 
administratie, etc. Daardoor was het voor mij heel makkelijk om 
in te schrijven voor een studie. DigiD, OV-chipkaart en 
Zorgtoeslag had ik bijvoorbeeld al lang geleden geregeld. Wel 
spannend, zo’n numerus fixus. Na je inschrijving via Studielink 
– dat is niet zo moeilijk – hoor je heel lang helemaal niets. Ik 
wist niet of de inschrijving wel goed had gedaan, ik kon alleen 
maar afwachten.

• Alles wordt zelf gedaan; zeer hoge zelfredzaamheid. 
Mede door hoge mate van zelfregie en ook bekendheid 
met regelwerk thuis.

• Ik wil alles goed regelen, dat plan ik ook. Daarom wil ik 
duidelijkheid en zekerheid ik het goed geregeld heb. 

• Mantelzorgers formaliseert taken niet; “mijn probleem, is 
mijn issue. Eigen verantwoordelijk is hoog, delen voelt als 
schuld doorschuiven” 

Inschrijven 
onderwijsinstelling

Studielink is een 
doorverwijzing van de 
onderwijsinstelling

Matching / 
studiekeuzecheck

Regelwerk

Het liefste wil ik geen gebruik maken van het leenstelsel van 
DUO, maar ik ben bang dat ik er niet onderuit kom. Afgelopen 
jaar had ik nog wel een baantje, maar ik weet niet of ik dat kan 
combineren met twee studies. Ik heb eigenlijk altijd tijd te kort, 
dus moet altijd gefocust zijn. Op mijn opleiding weten ze niet 
dat ik mantelzorger ben. Als ik het nou niet ga redden, denk ik 
wel dat ik een gesprek aan ga met mijn studiebegeleider. Maar 
liever niet, dat voelt wel als een hoge drempel.

• De zelfredzaamheid is zeer hoog; alles wordt zelf gedaan 
en geregeld. 

• De mogelijkheid tot bijzondere voorzieningen is onbekend 
(anders dan bv. een aanvullende beurs); pas als ik in de 
knel kom trek ik aan de bel. 

Google 
als vertrekpunt 

DUO:
Studiefinanciering
Studentenreispoduct
Aanvullende beurs
Collegegeldkrediet 

Rekenhulp DUO

Ov-chipkaart.nl

Betalen collegegeld 
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Het verhaal

Belevingscurve

Praktijkonderwijs
Dave // Man // 17 jaar // Thuiswonend
Gaat van praktijkonderwijs naar MBO entree Techniek

“Ik wil later graag in het theater werken en voor het licht en geluid zorgen, maar voor 
mij is leren best lastig. Daarom wil ik graag met mijn handen werken en niet met mijn 

neus in de boeken. Ik ben supertrots dat het gelukt is om een diploma te halen op 
mijn school, zodat ik een stapje hoger kan. Gelukkig zorgt mijn moeder ervoor dat 

alle papierwerk wordt geregeld, daar ben ik niet zo goed in.”

# Oriënteren
'Ik ga een studie kiezen."
Ik droom ervan om te werken in het theater en daarvoor moet je echt een vak leren. Zonder diploma op zak ben je nergens. Het was nog best spannend of ik naar de entree-
opleiding op mijn huidige school moest, omdat er twijfel was of ik niveau 2 wel zou aankunnen. Met hulp van mijn docenten en van mijn ouders is dat gelukt. Dus nu kan ik naar 
een ROC-opleiding. Samen met mijn ouders heb ik de open dag bezocht en heb een meeloopdag gedaan. Ik ben ook erg blij dat we nu een diploma krijgen. Praktijkonderwijs is 
geen niveau, maar ik ben toch blij dat het wel gezien wordt als een opleiding die je hebt afgerond.
## Aandachtspunten
Naast knel/aandachtspunten die tot de algemene reis behoren
* Rol middelbare school zeer groot; kennishouders zijn de scholen, leerlingen worden in hoge mate aan de hand genomen in de voorbereidingen.
## Belevingscurve
Stap 1a, actie algemeen, beleving zeer positief.
"Ik weet wat ik wil gaan studeren." 
Centrale boodschap middelbare school = vraag je DigiD aan! 
Stap 1b, actie algemeen, beleving negatief.
'Ik weet niet wat ik wil gaan studeren."
Stap 2, aandachtspunt, beleving positief.
Brief OCW 
Stap 3, Moment of truth, beleving positief.
Te nemen stappen = handvaten worden geboden door het praktijkonderwijs 
Stap 4, actie algemeen, beleving positief.
Open dagen.
# Inschrijven

"Ik weet wat ik ga studeren."
Papierwerk is niet mijn ding. Mijn moeder heeft samen met mijn middelbare school alles geregeld. Mijn dossier gaat mee van de ene naar de andere school. 
## Aandachtspunten
* * Middelbare school en ouders dragen zorg voor de inschrijving, leerling-dossier wordt overgedragen.
* ‘Kwetsbare doelgroep’; ouders behouden grote rol van betrokkenheid gedurende gehele traject; ook door eventuele andere instanties die tevens betrokken / 
verantwoordelijkheid dragen voor het studeren zoals Jeugdzorg en de middelbare school (praktijkonderwijs-instelling). 
## Belevingscurve
Stap 5, Moment of truth, beleving zeer positief.
Inschrijven onderwijsinstelling 
# Regelwerk
Wat een gedoe die DUO! Hoe werkt het met het leenstelsel en kom ik aanmerking voor een aanvullende beurs? En hoe regel ik een studenten OV-kaart? Dat zijn vragen die ik 
nog moet oplossen en ik denk dat dit wel gaat lukken via Google. Er was namelijk wel iets misgegaan bij de DUO-inschrijving, ik kreeg namelijk een melding via mijn 
Berichtenbox en moest ik inloggen bij DUO. Samen met mijn moeder moet ik dat nog oplossen. Als het niet lukt, ga ik wel bellen.
## Aandachtspunten
* * Minder zelfredzaam; uitzoeken door / met ouders.
* School zorgt voor overzicht, maar duidelijkheid van externe bronnen over het pad dat je bewandelt is er niet, die specifiek genoeg is voor studenten uit het Praktijkonderwijs. 
## Belevingscurve
Stap 6, actie algemeen, beleving positief.
Google als vertrekpunt
Stap 7, Moment of truth, beleving positief.
DUO:
Studiefinanciering / tegemoetkoming scholieren

Studentenreispoduct
Stap 8, aandachtspunt, beleving neutraal.
Ov-chipkaart.nl
Stap 12, actie algemeen, beleving positief.
Betalen collegegeld

Oriënteren 

“Ik ga een studie kiezen.”

Ik droom ervan om te werken in het theater en daarvoor moet je 
echt een vak leren. Zonder diploma op zak ben je nergens. Het 
was nog best spannend of ik naar de entree-opleiding op mijn 
huidige school moest, omdat er twijfel was of ik niveau 2 wel zou 
aankunnen. Met hulp van mijn docenten en van mijn ouders is 
dat gelukt. Dus nu kan ik naar een ROC-opleiding. Samen met 
mijn ouders heb ik de open dag bezocht en heb een 
meeloopdag gedaan. Ik ben ook erg blij dat we nu een diploma 
krijgen. Praktijkonderwijs is geen niveau, maar ik ben toch blij 
dat het wel gezien wordt als een opleiding die je hebt afgerond.

Aandachtspunten*

*naast knel/aandachtspunten die tot 
de algemene reis behoren

• Rol middelbare school zeer groot; kennishouders zijn de 
scholen, leerlingen worden in hoge mate aan de hand 
genomen in de voorbereidingen.

“Ik weet wat ik wil gaan 
studeren.” 
Centrale boodschap 
middelbare school = 
vraag je DigiD aan! 

“Ik weet niet wat ik wil 
gaan studeren.”

Brief OCW Te nemen stappen = 
handvaten worden 
geboden door het 
praktijkonderwijs 

Open dagen 

Inschrijven

“Ik weet wat ik ga studeren.”

Papierwerk is niet mijn ding. Mijn moeder heeft samen met mijn 
middelbare school alles geregeld. Mijn dossier gaat mee van de 
ene naar de andere school. 

• Middelbare school en ouders dragen zorg voor de 
inschrijving, leerling-dossier wordt overgedragen.

• ‘Kwetsbare doelgroep’; ouders behouden grote rol van 
betrokkenheid gedurende gehele traject; ook door 
eventuele andere instanties die tevens betrokken / 
verantwoordelijkheid dragen voor het studeren zoals 
Jeugdzorg en de middelbare school (praktijkonderwijs-
instelling). 

Inschrijven 
onderwijsinstelling

Regelwerk

Mijn oude school blijft voorlopig de begeleiding doen op het 
ROC, want het kan zijn dat het niet gaat lukken en dan kan ik 
alsnog naar de entree-opleiding. Mijn moeder heeft een 
persoonlijke OV-chipkaart aangevraagd en regelt ook een 
studentenreisproduct.
Als ik 18 word gaan we samen kijken hoe de studiefinanciering 
werkt. Mijn moeder vindt het een goed idee als ik langzaam aan 
wel dit soort dingen zelf ga regelen. Ooit zal ik het toch zelf 
moeten doen.

• Minder zelfredzaam; uitzoeken door / met ouders.
• School zorgt voor overzicht, maar duidelijkheid van 

externe bronnen over het pad dat je bewandelt is er niet, 
die specifiek genoeg is voor studenten uit het 
Praktijkonderwijs. 

Google 
als vertrekpunt 

DUO:
Studiefinanciering / 
tegemoetkoming 
scholieren
Studentenreispoduct

Ov-chipkaart.nl

Betalen collegegeld 
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Ouders zonder hoger onderwijs
Kim // Vrouw // 18 jaar // Thuiswonend 
Van HAVO naar PABO 

“Mijn opa was vroeger leraar en ik wil graag in zijn voetsporen treden. Met mijn 
ouders heb ik samen de wereld van studeren leren ontdekken”

# Oriënteren
'Ik ga een studie kiezen."
Omdat ik al wist dat ik juf wilde worden, was het vinden van een opleiding niet zo moeilijk. Wel ben ik samen met mijn ouders naar een paar verschillende PABO-opleidingen 
gegaan voor een open dag. Ik wil het liefste niet naar een al te grote opleiding, dan voel ik me zo verloren.
## Aandachtspunten
Naast knel/aandachtspunten die tot de algemene reis behoren
* De toelatingseisen en procedure wijken in enige mate af van andere opleidingen, informatie hierover wordt duidelijk vertrekt door de PABO en is te vinden op de website van 
de opleiding.
## Belevingscurve
Stap 1a, actie algemeen, beleving zeer positief.
"Ik weet wat ik wil gaan studeren." 
Centrale boodschap middelbare school = vraag je DigiD aan! 
Stap 1b, actie algemeen, beleving negatief.
'Ik weet niet wat ik wil gaan studeren."
Stap 2, aandachtspunt, beleving positief.
Brief OCW 
Stap 3, Moment of truth, beleving positief.
Internet: Google, onderwijsinstellingen, keuzetesten
Stap 4, Moment of truth, beleving positief.
Open dagen.
# Inschrijven
"Ik weet wat ik ga studeren."

Op de middelbare school vertelden ze al vroeg dat ik een DigiD moest aanvragen, dat heb ik meteen samen met mijn vader gedaan. Mijn vakkenpakket sluit niet helemaal aan 
op de PABO, ik moet nog wiskunde bijspijkeren. Dat doe ik de zomervakantie. Inschrijving heb ik gedaan bij de opleiding, nadat ik een profiel had aangemaakt. Zij stuurden me 
elke keer mailtjes met welke stappen ik moest ondernemen. Voordat ik me definitief inschreef, heb ik dat nog wel door mijn moeder laten controleren. Gewoon voor de 
zekerheid. 
## Aandachtspunten
* Ouders/vrienden/tante, etc. komen in beeld tijdens de inschrijven; controleren, ondersteunen. Maar eerst wordt alles zelf gedaan.
## Belevingscurve
Stap 5, actie algemeen, beleving zeer positief.
Inschrijven onderwijsinstelling 
Stap 6, actie algemeen, beleving positief.
Studielink is een doorverwijzing van de onderwijsinstelling
Stap 7, aandachtspunt, beleving zeer positief.
Matching / studiekeuzecheck 
# Regelwerk
Wat een gedoe die DUO! Hoe werkt het met het leenstelsel en kom ik aanmerking voor een aanvullende beurs? En hoe regel ik een studenten OV-kaart? Dat zijn vragen die ik 
nog moet oplossen en ik denk dat dit wel gaat lukken via Google. Er was namelijk wel iets misgegaan bij de DUO-inschrijving, ik kreeg namelijk een melding via mijn 
Berichtenbox en moest ik inloggen bij DUO. Samen met mijn moeder moet ik dat nog oplossen. Als het niet lukt, ga ik wel bellen.
## Aandachtspunten
* De zelfredzaamheid is zeer hoog; alles wordt zelf gedaan en geregeld. 
* De mogelijkheid tot bijzondere voorzieningen is onbekend (anders dan bv. een aanvullende beurs); pas als ik in de knel kom trek ik aan de bel. 
## Belevingscurve
Stap 8, actie algemeen, beleving positief.

Google als vertrekpunt
Stap 9, Moment of truth, beleving positief.
DUO: Studiefinanciering 
Studentenreisproduct 
Aanvullende beurs 
Collegegeldkrediet
Stap 10, Moment of truth, beleving zeer positief.
Rekenhulp DUO
Stap 11, aandachtspunt, beleving neutraal.
Ov-chipkaart.nl
Stap 12, actie algemeen, beleving positief.
Betalen collegegeld

Het verhaal

Belevingscurve

Oriënteren 

“Ik ga een studie kiezen.”

Omdat ik al wist dat ik juf wilde worden, was het vinden van 
een opleiding niet zo moeilijk. Wel ben ik samen met mijn 
ouders naar een paar verschillende PABO-opleidingen 
gegaan voor een open dag. Ik wil het liefste niet naar een al 
te grote opleiding, dan voel ik me zo verloren.

Aandachtspunten*

*naast knel/aandachtspunten die tot 
de algemene reis behoren

• De toelatingseisen en procedure wijken in enige mate af 
van andere opleidingen, informatie hierover wordt 
duidelijk vertrekt door de PABO en is te vinden op de 
website van de opleiding.

“Ik weet wat ik wil gaan 
studeren.” 
Centrale boodschap 
middelbare school = 
vraag je DigiD aan! 

“Ik weet niet wat ik wil 
gaan studeren.”

Brief OCW Internet: Google, 
onderwijsinstellingen, 
keuzetesten 

Open dagen 

Inschrijven

“Ik weet wat ik ga studeren.”

Op de middelbare school vertelden ze al vroeg dat ik een 
DigiD moest aanvragen, dat heb ik meteen samen met mijn 
vader gedaan. Mijn vakkenpakket sluit niet helemaal aan op 
de PABO, ik moet nog wiskunde bijspijkeren. Dat doe ik de 
zomervakantie. Inschrijving heb ik gedaan bij de opleiding, 
nadat ik een profiel had aangemaakt. Zij stuurden me elke 
keer mailtjes met welke stappen ik moest ondernemen. 
Voordat ik me definitief inschreef, heb ik dat nog wel door 
mijn moeder laten controleren. Gewoon voor de zekerheid. 

• Ouders/vrienden/tante, etc. komen in beeld tijdens de 
inschrijven; controleren, ondersteunen. Maar eerst wordt 
alles zelf gedaan.

Inschrijven 
onderwijsinstelling

Studielink is een 
doorverwijzing van de 
onderwijsinstelling

Matching / 
studiekeuzecheck

Regelwerk

Wat een gedoe die DUO! Hoe werkt het met het leenstelsel 
en kom ik aanmerking voor een aanvullende beurs? En hoe 
regel ik een studenten OV-kaart? Dat zijn vragen die ik nog 
moet oplossen en ik denk dat dit wel gaat lukken via Google. 
Er was namelijk wel iets misgegaan bij de DUO-inschrijving, ik 
kreeg namelijk een melding via mijn Berichtenbox en moest ik 
inloggen bij DUO. Samen met mijn moeder moet ik dat nog 
oplossen. Als het niet lukt, ga ik wel bellen.

Google 
als vertrekpunt 

DUO:
Studiefinanciering
Studentenreispoduct
Aanvullende beurs
Collegegeldkrediet 

Rekenhulp DUO

Ov-chipkaart.nl

Betalen collegegeld 
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Psychische klachten en andere aandoeningen
“Op de middelbare school waren ze goed op de hoogte van mijn 
thuissituatie. Nu wil ik niet het gevoel hebben van profiteren of 
uitbuiten. Als ik in de problemen kom tijdens mijn studie, dan 
trek ik wel aan de bel. Denk ik. Dan vind ik wel mijn weg, nu 
hoef ik nog niks te regelen.” 

– student met angstaanvallen Berichtgeving

“Het regelen is niks bijzonders, het is een eenvoudig proces. Het 
is wel onhandig dat alle berichten die je krijgt wanneer je iets 
regelt, ook op allemaal op de verschillende plekken 
binnenkomen. Er is niet één plek waar alles samenkomt.”

Fysieke beperking 

“Er is in Nederland heel veel mogelijk, maar het word je niet 
verteld wat er mogelijk is aan extra hulp. Ook al heb je er recht 
op, er is niet snel iemand die je daarop wijst. Je moet overal zelf 
achter komen.” 
– student fysieke functiebeperking



Studeren x overheid 
Rol van de overheid 
Voor informatie rondom het studeren is de overheid niet de primaire bron 
waaraan wordt gedacht, dit zijn eerder de onderwijsinstellingen zelf. 
Desalniettemin is de overheid in de ogen van studenten een (zeer) 
betrouwbare bron voor informatie en dienstverlening rondom studeren. 

• Vooral als via Google informatie van de Rijksoverheid (en o.a. DUO 
daarbinnen) bovenaan de zoekresultaten staat, maar ook op andere 
momenten is communicatie en dienstverlening vanuit de overheid 
relevant. 

• Naast de dienstverlening van DUO is de huidige rol vanuit de overheid in 
perceptie beperkt. 

• Studielink is een belangrijke schakel tijdens het inschrijven, maar wordt 
niet gezien als een overheidswebsite. Eerder als onderdeel van de 
onderwijsinstelling.

• Hoewel verschillende diensten wel naar elkaar doorverwijzen, is er in 
perceptie geen sprake van samenwerken; losse platforms en instanties 
die niet aan elkaar zijn verbonden, die los van elkaar communiceren en op 
verschillende plekken. 

Desgevraagd zijn de huidige checklist op Rijksoverheid.nl, de brief en folder 
vanuit OCW informatief en wordt het gewaardeerd dat de Rijksoverheid via 
deze middelen het benodigde overzicht biedt; ze dienen dan echter wel 
gevonden te worden en op het juiste moment in beeld te komen om hun doel 
te dienen. Nu zijn de middelen veelal niet bekend onder de doelgroep (en 
daarom voorgelegd tijdens de interviews, zie volgende pagina).
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Checklist 
Behoeften ten aanzien van de overheid hebben vooral betrekking op het 
bieden overzicht, bijvoorbeeld een checklist:

• Vindbaar via Google en doorverwijzing vanuit de folder.
• Een lijst met linkjes.
• Serieuze toonzetting (passend bij de belangrijke stappen). 
• Duidelijkheid over doelgroepverschillen.
• Timing is cruciaal; de middelbare school (station 1) en als je op Studielink 

bent (station 2) zijn in de ogen van studenten passend.
• Samenwerking tussen de verschillende platforms/diensten is er nu niet; 

alle ‘loketjes werken los van elkaar’, welke partijen er allemaal zijn en 
wanneer je waar moet zijn (tijdlijn, track-and-trace) ontbreken. 

• Indien een stap wordt overgeslagen/een fout wordt gemaakt, dan is 
berichtgeving belangrijk; volledig (reden) en inclusief 
handelingsperspectief. De Berichtenbox gebruikt een enkeling, dan is er al 
meer centralisatie, echter wel te beknopt en daardoor verwarrend 
(voornamelijk DUO).

In perceptie helpt een checklist zowel ouders als de studenten in het meer 
zelfstandig zijn/worden. Tevens biedt het zekerheid en daarmee een mate 
van geruststelling dat je het écht goed geregeld hebt.



Middelen OCW (voorgelegd) 
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Brief OCW (eindexamenkandidaten / MBO leerjaar 4)
De bekendheid met de brief vanuit OCW is beperkt. Hoewel het internet veel vragen beantwoordt is desgevraagd een brief, maar 
ook (of juist, ook vanwege de doorklikmogelijkheden) een e-mail, een gewaardeerde reminder voor studenten; een herinnering dat 
actie nodig is en handvatten die handelingsperspectief bieden. De reminder wordt des te meer gewaardeerd indien de huidige 
onderwijsinstelling weinig hamert op de voorbereidingen voor het gaan studeren/doorstuderen.

Hierbij is het belangrijk te beseffen dat:
• De timing van de brief en daarmee de relevantie is cruciaal. Een actie ondernemen doen studenten veelal pas later (uitstellen) 

en een reminder is daarom in oktober nog niet urgent. 
• In de brief staat geen verwijzing naar de checklist op rijksoverheid.nl.

Folder OCW
De bekendheid met de folder vanuit OCW is beperkt. De folder is desgevraagd voor iedereen relevant én leerzaam; de folder biedt 
handvatten (overzicht) die nog niet eerder zijn gezien in de voorbereidingen. 

Hierbij is het belangrijk te beseffen dat: 
• De ‘Studiecheck’ is verwarrend (“ik heb toch al een studie gekozen”) en het is niet duidelijk dat het de ‘matching’ is, tevens 

doordat de link www.Studiekeuze123.nl/... is. Belangrijk is dat dezelfde naam wordt weergeven als door de instelling wordt 
gehanteerd. 

• ‘Bijzondere voorzieningen’: alles op één hoop is lastig én voor wie het relevant is, weet hier weinig vanaf. Iedereen heeft 
zijn/haar unieke verhaal. In het hoofd van de jongeren moet dit niet vaag zijn, maar zo specifiek als nodig. Heb jij dyslexie? Heb 
jij..? 

• De inhoud is volledig, de vorm echter minder aansprekend; tekstueel, je wil kunnen doorklikken (vooral als de link zo lang is), 
een tijdlijn/meer visueel (vorm zoals ‘Regel je shit’ (JIP Den Haag)) is wenselijk. “Ik wil wel een soort track-and-trace, dat zou mij 
echt helpen.”
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Berichtgeving

“Je neemt toch grote en spannende beslissingen. Ik wil 
bevestiging en weten wat er dan goed of niet goed gaat. Ik wil 
overzicht hebben. Maar ook volledige berichtgeving, niet alleen 

een weinig informatieve melding van bijvoorbeeld DUO.”

Proces

“Zorg- en huurtoeslag zie ik eerder als iets waarmee je je 
bezighoudt als je niet meer thuis woont. De loonheffing wordt 

automatisch geregeld via de Albert Heijn waar ik werk. Dat staat 
allemaal los van studeren vind ik.”

Proces

“Als je eenmaal weet wat je wil studeren, is alles wat je daarna  
moet regelen geen probleem. Het wijst wel voor zich. Alles gaat 
eigenlijk vanzelf, gegevens invullen en na ongeveer één week 

ontvang je een bevestiging. Dan is het geregeld.”



Bijlagen



Opzet 

33

Veldwerk
• Het onderzoek is uitgevoerd tussen 9 en 17 juli 2020 bij MARE in 

Amsterdam. 

Selectiecriteria

Voor respondenten van de single interviews geldt:
• Zijn (aankomend) student (in het laatste jaar van het voorgezet onderwijs) of zijn reeds 

studerend (studeren maximaal één jaar en zetten hun studie voort).

Voor de duo’s geldt: 
• Een duo-interview is met een van de ouders/verzorgers van de (aankomende) student.

Daarnaast streven we naar een spreiding op (per subgroep):
• Geslacht 
• Woonplaats en regio (landelijke spreiding)
• Niveau en type opleiding/studie 

De exacte verdeling wordt hiernaast weergeven (en in de bijlage).

Stimulusmateriaal
• Brief + folder OCW eindexamenkandidaten
• Checklist op Rijksoverheid.nl

Methode
• In totaal zijn er 6 duo-interviews en 25 individuele interviews uitgevoerd 

(totaal= 37 respondenten) van 55-60 minuten gevoerd; 24 (duo-)interviews 
via videobellen en 7 (duo-)interviews fysiek bij MARE. 

N=12 (Aankomend) studenten ‘algemeen’
• 4 individuele interviews 
• 4 ouder-kind duo’s

N=4 (Aankomend) studenten met een 
mantelzorgtaak 
• 4 individuele interviews 

N=4 (Aankomend) studenten met een ‘niet-
westerse achtergrond’ 
• 4 individuele interviews 

N=8 (Aankomend) studenten met een 
functiebeperking (n=2 fysieke functiebeperking en 
n=6 psychische klachten of andere aandoeningen)
• 4 individuele interviews 
• 2 ouder-kind duo’s

N=5 (Aankomend) studenten met ouders die geen 
hoger onderwijs hebben gevolgd 
• 5 individuele interviews 

N=4 (Aankomend) studenten die van het 
praktijkonderwijs komen en een MBO (entree) 
opleiding (gaan) volgen
• 2 individuele interviews 
• 1 ouder-kind duo’s

Projectteam
• Het onderzoek is uitgevoerd door Diane Steinhaus-Karelse (Insight & 

Strategy) en Shari Kok (Senior Insight Expert). 
• Betrokkenen van Mens Centraal en OCW hebben meegekeken. 



Stimulusmateriaal // brief OCW
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Versie HAVO/VWO Versie MBO



Stimulusmateriaal // folder OCW
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Stimulusmateriaal // folder OCW
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Stimulusmateriaal // Rijksoverheid.nl
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Checklist studeren // https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/checklist-studeren



Stimulusmateriaal // overigen
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‘Regel je shit’ // JIP Den Haag – Delft – Zoetermeer (meermaals spontaan besproken)
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