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Introductie
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Achtergrond
Context
MARE heeft in het afgelopen jaar meerdere onderzoeken uitgevoerd voor het programma Mens Centraal 
(hierna: Mens Centraal) waaronder specifiek onderzoek naar de klantreis van de levensgebeurtenis ‘ik ga 
studeren’ evenals onderzoek naar persoonlijke overzichten van verschillende levensgebeurtenissen, zoals 18 
jaar worden. 

Mede op basis van eerdere onderzoeken zijn er vervolgstappen gezet door Mens Centraal in het concretiseren 
van communicatiemateriaal in de levensgebeurtenis ‘ik ga studeren’. Momenteel heeft Mens Centraal daarom 
behoefte aan een vervolgonderzoek om verdiepend inzicht te krijgen in de behoefte en wensen van 
(aankomende) studenten met betrekking tot informatie over zaken die moeten worden geregeld als men wil 
gaan studeren. Deze informatie is te vinden op checklist studeren op de website van de rijksoverheid. 

In deze rapportage wordt gesproken over een checklist. Het betreft hier het persoonlijk overzicht ‘Studeren: 
wat moet ik regelen’ op rijksoverheid.nl. Onlangs is deze checklist aangepast. Mens Centraal wil deze 
aangepaste checklist en bijbehorende poster toetsen bij de doelgroep. Daarnaast is Mens Centraal benieuwd 
welke wensen en behoeften er zijn als het gaat om een tijdlijn voor regelzaken. Om dit gesprek te voeren is 
hiervoor een prototype ontwikkeld.

Op basis van deze vraag heeft MARE kwalitatief onderzoek uitgevoerd middels individuele interviews onder 
(aankomende) studenten met of zonder ondersteuningsbehoefte. Dit rapport blikt terug op eerdere resultaten 
van onderzoeken uitgevoerd door MARE voor Mens Centraal en koppelt de bevindingen van dit onderzoek aan 
deze resultaten. Daarnaast bestaat het rapport uit conclusies en aanbevelingen en worden de specifieke 
bevindingen over de ontwikkelde materialen beschreven. 
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Onderzoeksdoelstellingen

Doel
Inzicht in de wensen en behoeften van (aankomende) studenten als het gaat om regelzaken in de voorbereiding op het gaan studeren. 

Meer specifiek inzicht in:

• Wensen en behoeften ten aanzien studie-gerelateerde informatie specifiek afkomstig van de (rijks-)overheid.
• Inzicht in de begrijpelijkheid, relevantie en mate van volledigheid van de herziene versie van de checklist op de website rijksoverheid.nl.
• Inzicht in de behoeften en wensen van aankomende studenten als het gaat om meer overzicht middels een tijdlijn.
• Inzicht in de communicatie werking van de poster “Wat moet ik regelen als ik ga studeren?”

Output
• Inzicht in de kwaliteit en volledigheid van de verstrekte informatie en aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep.
• Input voor optimalisatie en verbetering van de aansluiting bij de behoeften en belevingswereld van de doelgroep.
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Onderzoeksverantwoording
Veldwerk
Het onderzoek is op dinsdag 9 maart en donderdag 11 maart 2021 uitgevoerd bij 
MARE in Amsterdam.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 11 online single interviews van 60 
minuten via Microsoft Teams.

Voor alle respondenten geldt:
• Staan niet afwijzend tegenover de overheid
• Zijn aankomende studenten of studenten: die momenteel voortgezet onderwijs

volgen, voornemens zijn om vanaf september 2021 te gaan studeren. Of die in
het studiejaar 2020-2021 zijn gestart met studeren en de intentie hebben om te
blijven studeren. Waarvan:
o 7 (aankomende) studenten
o 4 (aankomende) studenten met een ondersteuningsbehoefte

Met een verdere spreiding op: 
• (Beoogd) opleidingsniveau (50%/50%): MBO, HBO/WO
• Geslacht
• Wel of geen bijbaan

Stimulusmateriaal
• Concept tijdlijn aan de hand van 2 prototypes (één voor MBO en één voor

HBO/WO opleiding)
• Herziene versie van de online checklist op de website rijksoverheid.nl
• Poster levensgebeurtenis ‘ik ga studeren’

Projectteam
Het onderzoek is uitgevoerd door Diane Steinhaus- Karelse (Insight & Strategy) en 
Katja Schuurman (Insight Expert).
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Integrale onderzoeksbevindingen

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 hypothesevormend en niet als 
(cijfermatig bewezen) feiten.
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Reflectie en koppeling eerdere onderzoeken #1 
Alvorens we ingaan op de bevindingen van dit onderzoek zullen we kort terugblikken op de resultaten van eerder onderzoek rondom de levensgebeurtenis ‘gaan 
studeren’ dat is uitgevoerd voor Mens Centraal door MARE. En koppelen we dit aan de overkoepelende bevindingen van dit onderzoek. We zien daarbij een 
sterke bevestiging van een deel van de resultaten kijkend naar eerder onderzoek, zoals de klantreis ‘ik ga studeren’ en persoonlijke overzichten. De meest 
relevante leerpunten uit deze onderzoeken worden verder uitgelicht.  

Twee fasen 
Het voorbereiden op het gaan studeren bestaat in de ogen van de (aankomend) 
student uit twee verschillende fasen waarbij het eindexamen een cruciaal punt is: 
• Fase 1: Oriënteren en een studie kiezen met de benodigde voorbereidingen, 

zoals het bezoeken van opendagen, studiekeuzetesten en aanmelden voor de 
vervolgopleiding. Dit vindt grofweg plaats tussen begin september en eind 
maart/april van het eindexamenjaar. Afhankelijk van een numerus fixus, het 
opleidingsniveau en de bijbehorende deadline voor het aanmelden voor de studie 
gebeurt dit allemaal voordat de eindexamens beginnen. 

• Fase 2: de zaken regelen voor de gekozen studie. Dit is moment waarop 
aankomende studenten zich gaan focussen op regelzaken, zoals 
studentenreisproduct en studiefinanciering aanvragen. Na de studiekeuze en 
aanmelding via studielink (fase 1) focust de aankomend student zich op de 
eindexamens. Na de eindexamens komt er rust in de agenda en het hoofd van de 
aankomend student. Dit is het moment waarop ze gaan handelen en zaken 
regelen voor het gaan studeren. Dus dit zal pas grofweg rond half mei 
plaatsvinden. 

Informatiebehoeften 
• Kijkend naar algemeen zoekgedrag, los van jongeren, is er in een vroeg stadium, 

zoals de oriëntatie, behoefte aan verkennende en meer algemene informatie. In 
het kader van studeren spelen meerdere actoren een sterke rol in het vervullen 
van de informatiebehoeften van de aankomend student: Google, 
onderwijsinstellingen (middelbare school en vervolgopleiding) en de sociale 
omgeving. Meestal wordt met behulp van de omgeving (ouders, vrienden, 
broers/zussen), die eventuele ervaring hebben op het gebied van studeren, op 
zoek gegaan naar informatie. 

• Na de verkennende en meer algemene informatie is er vervolgens in een later 
stadium, na de gekozen studie en het eindexamen, behoefte aan meer 
informatie op maat. De aankomend student wil (direct) antwoord op de specifieke 
vragen, bijvoorbeeld: hoeveel kan ik lenen?, wanneer betaal ik collegegeld?, 
enzovoorts. In dit stadium is er behoefte aan meer actiematige informatie, zoals 
een stappenplan, instructies wat te doen en/of een to-do-lijst. 
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Reflectie en koppeling eerdere onderzoeken #2
Huidige ervaringen: zaken regelen
Nadat de inschrijving voor de studie is 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. Naast familie en school wordt Google vaak gebruikt als vertrekpunt om vraag 
gestuurd antwoord te krijgen op vragen. Zodoende komen de aankomende studenten uit op 
websites zoals DUO.nl en OV-chipkaart.nl. Er zijn meerdere websites waar zaken bij verschillende 
‘loketten’ geregeld moet worden. Het regelen van zaken voor het studeren is diffuus en er is geen 
houvast. Ook heeft de aankomende student geen volledig in- en overzicht wat er allemaal 
geregeld moet worden. Dit maakt dat het regelwerk ervaren wordt als moeilijk/lastig zeker voor 
aankomende MBO-studenten. De jongeren gaan stap voor stap aan de slag, meestal gestuurd 
door tips van ervaringsdeskundigen of uit de eigen omgeving. Iedereen lukt het echter uiteindelijk 
wel om de voorbereidingen te treffen. 

Contextuele factoren 
Contextuele factoren spelen een grote rol in hoe de aankomend student omgaat met de zaken 
regelen voor het gaan studeren.  De factoren leeftijd, eerste versus tweede studie, zekerheid van 
studiekeuze en mate van ‘zelfredzaamheid’ spelen hierbij een rol. Zo zijn bijvoorbeeld aankomend 
studenten met een ondersteuningsbehoefte, in het bijzonder degene met mantelzorgtaken, veelal 
meer zelfredzaam en ervaren het regelwerk dan ook eerder als eenvoudig/gemakkelijk. Bij 
aankomend studenten jonger dan 18 jaar oud is vaak de rol van de ouders veelal groter bij het 
regelen van zaken en voornamelijk bij het regelen van financiële zaken. 

“Ik weet niet wat en hoe ik allemaal moet 
regelen. Ik weet dat de DUO bestaat. 

Gelukkig heb ik twee oudere zussen die 
me ook zullen helpen.” 

“Ik weet niet precies wat ik moet doen. Ik 
ga sowieso dingen vergeten dat weet ik 
nu al, maar dat zie ik dan wel weer. Mijn 
ouders kunnen ook altijd nog helpen.”

“Ik heb eigenlijk maar wat gedaan en 
rolde van het één in het ander. Steeds 
weer een andere website met nieuwe 

informatie.” 
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Conclusies & aanbevelingen
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Conclusies #1

De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op de integrale onderzoeksbevindingen gekoppeld aan de specifieke bevindingen uit dit onderzoek.

Overkoepelend
Het centraliseren van de informatie is positief en de voorgelegde concepten (tijdlijn, poster en checklist) kunnen potentieel houvast en overzicht bieden, maar het ondersteunen 
in de vervolgstappen bij het regelwerk dat komt kijken bij het gaan studeren is nog niet optimaal. Desalniettemin hebben de voorgelegde concepten de potentie om aankomende 
studenten te helpen met het ontsluiten van de benodigde informatie en verder te helpen met (directe) antwoorden te vinden op vragen die spelen. 

Concepten sluit nog niet volledig aan bij de beleving en behoefte van (aankomende) studenten 
Het voorbereiden op het gaan studeren is in de beleving van de (aankomend) student verdeeld in twee fasen: oriëntatie/ studie kiezen en zaken regelen voor de gekozen studie. 
In de huidige vorm van de voorgelegde concepten worden fase één en twee samengevoegd en dit sluit daardoor niet geheel aan bij de beleving van de (aankomende) studenten. 
Het zorgt ervoor dat de indruk is dat er heel veel zaken geregeld moeten worden, maar dat in werkelijkheid sommige informatie overbodig is in de voorbereiding op studeren en/of 
pas in een later stadium aan bod kan komen. 

De primaire behoefte wordt (nog) niet vervuld 
Na de eindexamens (ongeveer half mei) gaan studenten zich pas focussen op regelzaken voor het studeren. De timing van ondersteunende informatie is hierbij belangrijk. 
Kijkend naar de informatiebehoeften op dat moment (in fase 2) is de primaire behoefte van aankomende studenten houvast en concrete instructies: een stappenplan wat te doen 
en wanneer dat uiterlijk geregeld moet zijn (deadlines). Er is dus geen directe behoefte aan een totaaloverzicht van beide fases. De huidige vorm en type informatie van de 
voorgelegde concepten komen nog niet voldoende tegemoet aan deze behoefte en past niet geheel bij de timing voor regelzaken. 
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Tijdlijn 
De voorgelegde tijdlijn is een agenda die in één oogopslag laat zien wat er in de toekomst aankomt en welke zaken nog geregeld moeten worden. Het biedt dus wel houvast aan 
de (aankomende) student, maar het blijft een algemene introductie van de wereld ‘ik ga studeren’ en is daardoor nog niet concreet genoeg (geen stappenplan). Studenten 
verwachten een tijdlijn te kunnen doorlopen samen met een mentor/decaan. Of geven aan een verwijzing te verwachten op websites die ze sowieso tijdens de voorbereiding 
moeten bezoeken, zoals DUO en studielink. Van belang is dan dat een tijdlijn interactief is (makkelijk doorklikken) en bijvoorbeeld de mogelijkheid biedt om deadlines aan de 
eigen agenda te kunnen toevoegen. Tevens hebben studenten de behoefte aan informatie op maat (zoals de één die wel op kamers gaat en de ander niet), waardoor ze 
onderwerpen zouden willen aan- en uitzetten. Met andere woorden, het concept van tijdlijn spreekt aan, mits deze toegepast is op de aankomende student en hen daadwerkelijk 
helpt op stappen te zetten en volbrengen.

Checklist 
De checklist studeren wordt momenteel ervaren als een groot naslagwerk waar op één centraal punt alle zaken staan benoemd die een aankomend student moet regelen voor 
het gaan studeren. Dit biedt houvast, maar vooralsnog is de informatie te algemeen en te breed ingestoken. Potentieel kan het wel centraal punt worden, waar een aankomend 
student overzicht kan houden over de zaken die geregeld moeten worden. Temeer, omdat jongeren geen centrale plaats kennen waar deze informatie is verzameld. Nu is de 
informatie versnipperd over het internet en hopt de jongere van de ene site naar de andere, zonder een volledig overzicht, waardoor een onrustig gevoel blijft hangen. 
Vooralsnog, ontbreekt het echter nog aan concrete en actiematige informatie (zoals een to-do-lijst/stappenplan) in de checklist, waardoor de toegevoegde waarde klein is. Tevens 
bevat de checklist meer informatie dan waar op dat moment behoefte aan is (bijvoorbeeld stages in het buitenland, en stoppen met studeren).  Dit maakt de huidige checklist niet 
volledig toegespitst op de vraag wat je moet regelen als je gaat  studeren (“stoppen? Laat ik eerst maar eens beginnen”).

Poster
Het online vinden van informatie die een aankomend student kan helpen ter voorbereiding kan lastig zijn, omdat Google niet persé meteen verwijst naar de juiste plek waar je 
moet zoen. Een poster (of een flyer) met een QR-code kan hierbij een zinvolle bijdrage leveren (“als ik deze van mijn begeleider op school krijg, hoef ik zelf niet meer te zoeken”). 
Van belang is het hierbij dat de poster relevante aanwijzingen/prikkels geeft die de student aanzet om op zoek te gaan naar de site. Vooralsnog zijn de afbeeldingen 
(schoolgebouwen) en zin (wat moet je regelen…) nog te algemeen gesteld, waardoor de student zich onvoldoende aangesproken voelt.

Conclusies #2
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Conclusies #3
Aannames
Voorafgaand aan het het onderzoek zijn enkele hypotheses geformuleerd die gediend hebben als leidraad voor de ontwikkeling van het prototype van de tijdlijn. Deze aannames 
zijn niet direct voorgelegd aan de jongeren, maar indirect wel getoetst. Hieronder staat een weergave van mate waarin een aanname wel of niet passend is bij de aankomende 
studenten.

Aanname Score 

Studenten hebben geen goed beeld wanneer ze wat moeten regelen ++

Een tijdlijn helpt studenten om zaken op tijd te regelen, helpt om overzicht te krijgen en prioriteiten te stellen. ±

Studenten willen geen zich op volledige tijdlijn, maar op vervolgstappen. Willen alleen weten wanneer iets uiterlijk moet gebeuren. ++

Studenten regelen zaken pas op het moment dat het echt nodig is. ++

Studenten hebben een voorkeur voor een visueel overzicht in plaats van tekst +

Studenten verwachten dat deadlines actief onder de aandacht worden gebracht. ++

Studenten hebben behoefte aan prioritering ++

Uit de scores wordt duidelijk dat een aankomende student bij aanvang geen volledig inzicht hebben welke zaken ze moeten gaan regelen ter voorbereiding. Vaak 
vermoeden ze wel dat hier wat werk in zit, maar een totaalplaatje ontbreekt. Wetende dat jongeren op deze leeftijd nog niet in staat zijn om  goed te kunnen 
plannen en overzichten te creëren (omdat de prefrontale cortex in de hersenen nog niet volgroeid is, dat is pas rond het 25e levensjaar), hebben zij behoefte 
toegespitste informatie, concrete stappenplannen en prikkels die ervoor zorgen dat zij hun deadlines halen. Als het ware een interactieve agenda met acties 
geprioriteerd aangegeven en met een ingebouwde wekker die afgaat op het moment dat actie vereist is. Deze lat ligt natuurlijk behoorlijk hoog en is misschien niet 
realistisch, maar leert ons wel dat een aankomende jongeren zich (nog) beter kan voorbereiden als zij een centraal overzicht hebben die hen helpt om op tijd de 
juiste tussenstapjes te zetten.
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Aanbevelingen 
Om beter aan te sluiten bij de beleving en (informatie)behoefte van de aankomend student zijn er een aantal optimalisatiepunten geformuleerd op basis van de 
voorgelegde materialen in dit onderzoek. 

Overkoepelend 
• Houd rekening met de twee verschillende fasen die aankomend studenten 

onderscheiden in de voorbereiding op het gaan studeren. Zorg dat deze twee 
fasen uit elkaar worden getrokken. 

• Wees er van bewust dat de timing van informatie cruciaal is. De regelzaken 
gebeuren pas na het eindexamen. Pas de communicatie/ dienstverlening 
hierop aan. 

• Naast timing is het geven van zo concrete mogelijke informatie belangrijk voor 
studenten. Dit geldt voor onder andere deadlines.

• Onthoud dat er in een later stadium steeds meer behoefte aan concrete en 
actiematige informatie is. Overweeg daarbij een prioritering van de informatie, 
bijvoorbeeld door het onderscheiden van stappen of nummering van 
onderwerpen, waarbij de aankomende student dit stap voor stap kan doorlopen

• Aankomende studenten zijn gemiddeld tussen de 15-20 jaar. Pas toon- en 
taalgebruik aan op deze doelgroep: semi-informeel, korte zinnen en actief 
taalgebruik. En stem ook de terminologie af op hun kennisniveau. Ga hierbij uit 
van een VMBO leesniveau. 

• Gemak dient de mens en overweeg daarom hyperlinks te gebruiken. 

Specifiek checklist studeren
• Filter - ten behoeve van de gemoedsrust van de aankomend student - de 

onderwerpen en beperk daarmee de informatie tot zaken die noodzakelijk zijn 
om te regelen in de voorbereiding voor het gaan studeren. Eenvoud is belangrijk. 
Overweeg om zaken achterwege te laten die tijdens het studeren of na het 
studeren pas van belang zijn (zoals stage lopen in buitenland).

• Bied meer informatie omtrent begrippen die mogelijk voor verwarring kunnen 
zorgen, bijvoorbeeld middels een pop-up achter een informatie icoontje.

• Deadlines zijn belangrijk voor aankomend studenten. Ze regelen meestal pas zo 
laat mogelijk hun zaken. Zorg ervoor dat deadlines prominent geplaatst en 
benoemd worden in de tekst. 

• Wees ervan bewust dat de aankomend studenten vraag gestuurd zoeken naar 
antwoorden. En biedt daar dan de juiste tools voor, zoals een zoekfunctie in de 
tekst. 
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Bevindingen 
voorgelegde concepten 

(tijdlijn, checklist en poster)
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Tijdlijn #1 
Eerste reactie: meer doen dan gedacht 
Tijdens de interviews hebben we jongeren gevraagd hoe ze hun voorbereidingen op hun aankomende studie 
hebben aangepakt en hoe dit verlopen is (wat ging goed en wat minder?). Om de gesprekken de stimuleren 
hebben we een aantal concepten voorgelegd – waaronder de tijdlijn. Deze stond niet al zodanig ter 
discussie, maar is gebruikt om jongeren te helpen om wensen en behoeften onder woorden te kunnen 
brengen. De uitkomsten moeten dan ook als zodanig worden opgevat. De meeste (aankomende) studenten 
hebben nog geen enkele weet van wat er allemaal moet gebeuren voordat ze gaan studeren. Dit is de eerste 
kennismaking met verschillende zaken die geregeld moeten worden in één overzicht. De eerste indruk is dan 
ook: “er zit meer aan te komen dan ik dacht. Het omvat meer dan het inschrijven voor mijn vervolgopleiding.” 

Waardering 
Het wordt positief gewaardeerd dat de voorgelegde tijdlijn in één oogopslag laat zien wat er de komende maanden aankomt. Dit geeft structuur en houvast. Het nadeel van een 
dergelijke tijdlijn is dat de zaken die benoemd worden nog niet specifiek genoeg zijn. Dit zorgt ervoor dat de (aankomend) student zelf nog een concreet stappenplan moet maken. 
Daarom wordt de voorgelegde tijdlijn gezien als een agenda. Het geeft namelijk een beeld wat de (aankomend) student allemaal moet gaan regelen en wat er in de toekomst 
allemaal op hen afkomt voor het gaan studeren. 

Relevantie
• Een totaalplaatje dat visueel weergeeft welke zaken geregeld moeten worden is relevant: momenteel bestaat een overzicht niet en dit schept een duidelijk kader. Het zorgt 

ervoor dat (aankomend) studenten weten dat er bepaalde zaken geregeld moeten worden. Ook als het zaken zijn die pas later in het jaar aan een rol gaan spelen, zoals 
huisvesting regelen en studie voorbereiden. Dit is wel relevant om te weten voor de toekomst en is alvast een handige planning en/of herinnering. 

• De onderwerpen op de tijdlijn zijn relevant en geven een kader, maar de tijdlijn ziet er voor iedere (aankomende) student verschillend uit. Daarom is de tijdlijn momenteel niet 
specifiek genoeg afgestemd op de persoonlijke situatie om de (aankomende) studenten concreet verder te helpen. 
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Tijdlijn #2 
Gebruik: tussenstap voor het inhoudelijk regelen van zaken  
De voorgelegde tijdlijn werd gezien als een agenda en kan gebruikt worden als herinnering van zaken die nog gedaan moeten worden. Ook de deadlines spelen daarbij een 
belangrijk rol. De (aankomende) studenten geven aan een dergelijke tijdlijn te gebruiken na de aanmelding bij de vervolgopleiding: je bent ingeschreven en wat nu. De tijdlijn 
biedt verkennende informatie in de vorm van een algemeen overzicht wat (aankomende) studenten later moeten regelen. Jongeren geven aan dat een overzicht met globale 
stappen (zoals de voorgelegde tijdlijn wordt ervaren) een prettig houvast kan bieden in een gesprek met de decaan/mentor op de middelbare school.

Sterke punten prototype
• Het benoemen van deadlines wordt positief ontvangen. De (aankomend) 

studenten zullen veelal op het laatste moment zaken regelen en daarom is het 
belangrijk om duidelijk deadlines te noteren. 

• Ook de optie om deadlines toe te voegen aan een online agenda is handig. 
Dit maakt het (aankomende) studenten gemakkelijk.  

• Korte tekstjes met meer uitleg over de stap zijn handig. Net zoals de 
verwijzing naar andere websites voor meer informatie. 

• De verschillende kleuren maken duidelijk dat er verschillende stappen zijn. En 
dit maakt de tijdlijn overzichtelijk. 

• Informatie wordt in delen aangeboden, door middel van klikken op ‘i’, 
waardoor de aankomende student niet wordt overladen met informatie. 
Verwacht wordt ook dat deze extra informatie klikbaar is en doorverwijst naar 
een specifieke website.

Verbeterpunten prototype
• Door de verschillende persoonlijke situaties is de tijdlijn niet voor iedereen 

compleet of passend bij de situatie. Bijvoorbeeld: Wanneer collegegeld in één 
keer wordt voldaan in plaats van in termijnen, dan is de betaling van het 
collegegeld al in augustus en niet in september. En ook voor studenten die een 
huisvesting zoeken kan dit al voor juni een rol spelen aangezien het steeds 
lastiger wordt om aan een woning/kamer te komen.  

• De ‘i’ voor meer informatie bij een stap valt meestal niet direct op. Net zoals de 
toelichting bovenaan de tijdlijn. 

• Naast deadlines op de tijdlijn ontvangen de (aankomende) studenten idealiter 
ook een reminder ongeveer 1 á 2 weken voor de gestelde deadline. Anders kan 
het (alsnog) gebeuren dat de deadline wordt vergeten en zaken niet op tijd 
geregeld zijn.

• Sommige benamingen van de stappen zijn nog te abstract/vaag. Bijvoorbeeld 
‘studie voorbereiden’ kan concreter worden benoemd: schoolboeken, uniform 
enzovoorts regelen.    
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Quotes

“Ik wist niet precies wat ik nog allemaal moest 
doen. Dit zijn wel heel veel dingen! Gelukkig heb ik 
het bezoeken van open dagen en aanmelden voor 
mijn studie al gedaan. Dat scheelt weer een aantal 
dingen die ik nog moet doen. Het is wel handig dat 

je met de tijdlijn duidelijk ziet wat er nog gaat 
komen. In mijn hoofd kan het namelijk nog weleens 

door elkaar zitten. Dit biedt duidelijkheid en 
structuur voor mij.”

Aankomend student MBO

“Ik verwacht dat ik de tijdlijn krijg via mijn 
vervolgopleiding of van mijn decaan op de 

middelbare school. Dit zou een goede 
voorbereiding zijn. Het brengt me namelijk op 
ideeën wat ik nog allemaal moet doen. Ook de 

deadlines zijn handig en heel belangrijk. Ik wist niet 
dat je studiefinanciering voor 1 juni moest 

aanvragen. Dat is nieuw voor mij en deze deadline 
zou ik zeker toevoegen aan mijn online agenda! En 
ik zou het wel fijn vinden om ook een direct linkje te 
hebben waar ik naartoe kan als ik meer wil weten.”

Aankomend student HBO/WO
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Poster ‘ik ga studeren’
Waardering 
Het is positief dat er een communicatiemiddel is om gewezen te worden op een website die kan helpen bij het regelen van 
zaken voor het gaan studeren. En het gebruik van een QR-code maakt dit extra makkelijk. Jongeren verwachten deze 
poster op hun middelbare school aan te treffen of uitgereikt als flyer door bijvoorbeeld een mentor.

Sterke punten 
• De aandacht wordt getrokken door de zin ‘wat moet ik regelen als ik ga studeren?’. Dit is een concrete en passende 

vraag die (aankomende) studenten zichzelf ook kunnen stellen en raakt daarmee de (aankomend) student recht in het 
hart.

• De QR-code wordt positief gewaardeerd. Dit zorgt ervoor dat de (aankomend) student met een kleine handeling direct 
naar de website kan als meer informatie gewenst is en opzoek is naar een antwoord op een vraag.

• Een persoonlijk overzicht met alle overheidszaken die van toepassing zijn op het gaan studeren is positief, want dit is 
er nog niet en kan handig zijn. 

• De afzender Rijksoverheid is duidelijk en wordt gezien als betrouwbaar. Dit zorgt ervoor dat in perceptie de informatie 
ook accuraat en betrouwbaar zal zijn. 

Verbeterpunten 
• De afbeelding valt niet direct op en daarbij is de afbeelding ook niet passend bij de zin ’wat moet ik regelen als ik ga 

studeren?’. De afbeelding laat verschillende scholen zien. De (aankomend) student gaat pas nadenken over zaken die 
geregeld moeten worden als de studie al gekozen is en schrikt dan enigszins als ontdekt wat er allemaal geregeld 
moet worden. Op dat moment is de student op zoek naar concrete informatie over de zaken die geregeld moeten 
worden. Deze afbeelding sluit daar niet geheel bij aan en zet daarmee ook niet aan tot actie ondernemen. Naar 
verwachting is het logischer om afbeeldingen te gebruiken van bijvoorbeeld een studentenreisproduct, 
studiefinanciering/lening, huisvestiging al niet gepaard met de vraag ‘heb je al gedacht aan..?’
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Checklist studeren #1
Eerste reactie: veel onderwerpen 
De eerste indruk van de checklist is dat er veel zaken geregeld moeten worden voor het gaan 
studeren. de grote hoeveelheid onderwerpen (kopjes en subkopjes) geven een stressgevoel:  “Ik krijg 
hier eerder stress van dan dat het me gerust stelt. Moet ik echt nog zoveel dingen regelen voordat ik 
aan mijn opleiding begin?” 

Waardering
Het wordt positief gewaardeerd dat alle zaken die geregeld moeten worden op één plek staan en dat 
zorgt voor houvast en maakt dat de aankomend student – als het goed is – niks kan vergeten en zelf 
de informatie niet bij elkaar hoeft te ‘sprokkelen’. 

Daarentegen doet de naam vermoeden dat het om een ‘checklist’ gaat, maar dit is het niet in de ogen 
van de (aankomend) student. De checklist studeren speelt niet in op de behoefte van een concrete 
actie-lijst met taken die geregeld moeten worden. Op dit moment moet de aankomend student zelf nog 
een lijst maken van de taken die uit de informatie van de ‘checklist’ volgen. 

Dit zorgt ervoor dat de checklist studeren wordt gezien als een naslagwerk van alle zaken die een 
aankomend student moet regelen voor het gaan studeren en tegelijkertijd is het ook een wegwijzer 
waarbij (aankomende) studenten worden doorverwezen naar de juiste websites voor meer informatie 
en het daadwerkelijk kunnen regelen van zaken. 
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Checklist studeren #2  
Relevantie van de onderwerpen verschilt 
Over het algemeen geven jongeren aan dat een checklist studeren relevant zou kunnen zijn, omdat zij 
momenteel nog geen centraal punt kennen waar dergelijke informatie verzameld is, in dit geval een 
website, waar alle (overheid) gerelateerde zaken rondom studeren te vinden zijn. Meer specifiek verschilt 
de mate van relevantie van de inhoud van de checklist per onderwerp van zeer relevant tot niet of 
nauwelijks relevant in relatie tot wat de (aankomend) student alvorens het gaan studeren wil weten:
• (zeer) relevant zijn de onderwerpen die te maken hebben met de voorbereidingen voor het 

daadwerkelijk gaan studeren. Denk hierbij aan: kosten opleiding, studiefinanciering aanvragen, ov-
chipkaart aanvragen. 

• Minder relevant in het stadium van het voorbereiden op het gaan studeren zijn de onderwerpen, zoals 
studieschuld terugbetalen, veranderen van opleiding, tussenjaar en stagelopen. Dit zijn zaken die pas 
later zullen spelen tijdens de studie (bijvoorbeeld stage, studeren in het buitenland) of zelfs na het 
afstuderen (terugbetalen studieschuld). Dit is in de ogen van de (aankomend) student dus wel 
relevante informatie, maar nog niet tijdens de voorbereidingen op het gaan studeren. Op dit moment 
geeft het onnodig stress om al deze onderwerpen al te benoemen in het stadium van voorbereiding op 
de studie. 

• Niet of nauwelijks relevant is het onderwerp DigiD, omdat het niet wordt gekoppeld aan studeren. Het 
wordt gezien als een op zichzelf staande stap. DigiD heeft iedereen immers nodig voor meerdere 
zaken. In dit onderzoek had iedereen al een DigiD, ook de (aankomende) studenten onder de 18 jaar. 
Bijvoorbeeld voor een coronatest of voor een rijbewijs.  

“ Het is wel heel veel informatie, 
maar het is wel handig dat je een 

overzicht hebt van wat je nog moet 
regelen. Er staan alleen ook dingen 

bij die nog niet heel dringend zijn 
als je goed gaat kijken, zoals 

studieschuld terugbetalen en stage 
zaken. Dat zijn dingen waar ik 

gaandeweg mijn studie wel achter 
kom. Van mij mag het overzicht dus 

nog wat simpeler.”

Student HBO/WO
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Checklist studeren #3
Gebruik: nadat de studiekeuze is afgerond
De checklist bevat voornamelijk informatie die pas gebruikt gaat worden bij het 
gaan regelen van zaken na de studiekeuze (fase 2). Het moment dat de 
(aankomend) student gebruik zal maken van de checklist is dan ook wanneer er 
een studiekeuze gemaakt is, de eindexamens achter de rug zijn en er meer rust is 
om de inhoudelijke zaken te gaan regelen in de voorbereiding op de gekozen 
studie. 

Inhoud is informerend van aard 
De checklist heeft met name een verkennende en informerende insteek. Het type 
informatie wordt gezien als achtergrondinformatie. De manier van informeren kent 
een zekere vrijblijvendheid en het ontbreekt echter aan een meer actiematige 
benadering en het aanzetten tot actie. 
De informatie van de checklist studeren sluit daarom niet geheel aan bij de eerder 
genoemde behoefte van (aankomende) studenten van een meer concreet actieplan 
en to-do-lijst.  En past ook niet bij de latere fase waarin studenten aangeven 
gebruik te zullen maken van de checklist waarin ze juist aangespoord moeten 
worden om over te gaan tot actie. En de welbekende ’schop onder de kont’ nodig 
hebben. 

“Het is vooral algemene informatie die hier 
staat. De informatie is wel handig, maar ik 

weet niet wat ik hier dan zelf mee kan doen. 
En het is voor mij niet duidelijk welke stappen 
ik nu moet ondernemen. Het zou mij helpen 

als de kopjes genummerd worden en 
deadlines duidelijk zijn. Wat moet als eerste 

doen? En wat is belangrijk?”  

Aankomend student HBO/WO
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Checklist studeren #4 
Toon en taalgebruik 
De toon wordt als formeel en serieus ervaren. Dit is wel passend bij de overheid: “dit is wel echt overheid-achtig 
taalgebruik” , maar is minder passend bij de levensgebeurtenis en bijbehorende jongeren doelgroep: “het is wel saai 
om te lezen.”

Het taalgebruik en de formulering sluiten niet volledig aan bij het taal-/ kennisniveau van de (aankomende) studenten. 
• Gegeven dat veel informatie nieuw is, worden er regelmatig lastige of onbekende termen gebruikt die op zichzelf niet 

worden uitgelegd of niet overal worden uitgelegd (alleen bij eerste uitklapvenster waar de term genoemd wordt). 
Voornamelijk voor MBO-studenten zijn er lastige termen, bijvoorbeeld bbl/bol opleiding en numerus fixus. Een 
definitie, zoals in de vorm van een ‘i’ tekstballon kan hierbij helpen zonder dat de tekst langer en onleesbaar wordt. 

• De informatie wordt gepercipieerd als langdradig en mag nog korter en bondiger dan het al is. Er is behoefte aan 
actiever taalgebruik en kortere zinnen. Dit sluit aan bij de behoefte van (aankomende) studenten om zo snel en 
concreet mogelijk het antwoord te weten op prangende vragen. 

• Daarnaast spreken sommige kopjes van de uitklapvensters nog niet voor zich, omdat deze nog te algemeen of 
abstract verwoord zijn.  Daardoor is het onduidelijk of een dergelijke informatie relevant is en zullen (aankomend) 
studenten de informatie mogelijk over het hoofd zien. Bijvoorbeeld de kopjes: extra ondersteuning tijdens studie, 
studiefinanciering: gift of terugbetalen, tussenjaar nemen. 
o Extra ondersteuning tijdens studie wordt vooral gezien als ondersteuning zoals bijles en extra leestijd. Extra 

ondersteuning is nog een te breed begrip om te begrijpen voor wie het bedoeld is. De (aankomende) studenten 
met een ondersteuningsbehoefte voelde zich daardoor niet direct persoonlijk aangesproken door dit kopje.  En 
tussenjaar wordt gezien als het jaar tussen je middelbare school en de vervolgopleiding. Terwijl het daadwerkelijk 
gaat over een ander tussenjaar (werk en vrijwilligerswerk tijdens je studie).

“Ik weet niet wat bol/bbl opleiding is 
en welke van de twee ik zou gaan 

doen. Hier liep ik ook al tegenaan met 
het uitzoeken van een studie. Ik snap 

het verschil niet.” 

Aankomend student MBO

“Bij extra ondersteuning dacht ik aan 
extra bijles bijvoorbeeld. Ik wist niet 
dat je studietoeslag kon krijgen. Of 
dat er ook een expertisecentrum 

bestond voor meer informatie. Handig 
om te weten, maar zou me niet 

aangesproken voelen door dit kopje 
om verder te lezen.” 

Aankomend student HBO/WO
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Checklist studeren – in detail 
Sterke punten 
• Het is een centrale en volledige bron van informatie. Op basis van hun geringe 

ervaring en de getoonde informatie heeft de (aankomend) student het idee dat 
de checklist volledig is. 

• Het gefilterd aanbieden van informatie dat zoveel mogelijk toegespitst is op de 
persoonlijke situatie is positief. Ondanks dat het ervaren wordt als een grove 
filter is het wel handig om een eerste filter toe te passen. En de filtertool op 
basis van vragen werkt snel. Daarbij is de optie ‘weet ik nog niet’ ook handig. 

• De categorisering van informatie wordt positief ervaren: het biedt structuur en 
overzicht. 

• Het uitklapvenster (drop-down menu) wordt positief ontvangen: het beperkt de 
hoeveelheid informatie die direct wordt aangeboden/ getoond. Hoewel de lijst 
alsnog wordt gepercipieerd als ‘lang’ is het positief dat de (aankomend) student 
zelf kan bepalen waar meer informatie over gewenst is. En kan alleen de tekst 
die nodig is vervolgens uitgeklapt worden om te lezen. 

• De doorverwijslinkjes naar de juiste website en pagina voor meer specifieke 
informatie wordt als prettig ervaren: er wordt alvast aan de vervolgstap gedacht 
en het is gemakkelijk. Daarbij is het logisch dat niet alle informatie op één 
website te vinden is, maar dat er nog doorverwijslinkjes zijn. 

Verbeterpunten 
• Een duidelijk prioritering mist in de onderwerpen. Een prioritering bij wijze van 

nummering van stappen of aangeven van verschillende fasen is gewenst. 
• Deadlines worden niet duidelijk benoemd. Deze staan veelal verstopt tussen de 

informatie in de tekstblokken terwijl dit voor de (aankomend) student als hele 
belangrijke informatie wordt gezien. 

• De tekst in het uitklapvenster mogen meer tussenkopjes bevatten. De meeste 
tekst begint met een korte toelichting van het onderwerp wat niet voor iedereen 
relevant is (student met meer of minder achtergrondkennis). Een tussenkopje 
toelichting kan ervoor zorgen dat de (aankomend) student gerichter / sneller de 
benodigde informatie kan lezen. 

• Een opsomming van doorverwijslinkjes per uitklapvenster onderaan het tekstblok 
is met meerdere linkjes onoverzichtelijk. Het liefst ziet de (aankomend) student 
een hyperlink in de bijbehorende tekst of een linkje direct onder de alinea waar 
de link bij hoort. 

• Een eventuele zoekbalk waarmee in de checklist naar informatie gezocht kan 
worden ontbreekt. De zoekbalk op de pagina is voor de algehele website van de 
rijksoverheid. Er is behoefte om gericht te kunnen zoeken in de checklist naar 
informatie en antwoorden op basis van een brandende vraag die de 
(aankomend) student heeft. Een vraag gestuurd zoeksysteem.  
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Bijlagen
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Stimulusmateriaal #1
Tijdlijn MBO en HBO/Universiteit  Poster 



Stimulusmateriaal #2
Impressie van de checklist studeren Rijksoverheid.nl



Gespreksleidraad #1



Gespreksleidraad #2



Einde rapport 
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