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Aanleiding en doel

> Niet alleen is starten met studeren een grote verandering, ook krijgen laatstejaars middelbare scholieren te 

maken met studiezaken (studiekeuze, studiefinanciering, etc.) die geregeld moeten worden. Bij de overheid is 

het bekend dat bij zo’n start veel regelwerk van verschillende overheidsorganisaties komt kijken. Daarom 

probeert team Team Life Events overzicht te bieden in regelzaken. Het programma Mens Centraal draagt 

hieraan bij door inzichten uit onderzoeken naar de levensgebeurtenis te delen en met (de financiering van) 

onderzoek van de communicatieaanpak.

> Dit doen zij onder anderen met een persoonlijk overzicht. Door het invullen van het persoonlijk overzicht 

'Studeren: wat moet ik regelen’ op rijksoverheid.nl, kunnen aankomend studenten een overzicht ontvangen 

van de regelzaken met overheid in de voorbereiding op de start van hun studie/studietijd.  

> Op basis van voorgaand onderzoek zijn aanpassingen doorgevoerd in het persoonlijk overzicht. Het 

programma Mens Centraal wil graag inzicht in hoe aankomend studenten het persoonlijk overzicht, en in het 

bijzonder de aangepaste elementen, ervaren.

Onderzoeksvraag

> Hoe ervaren aanstaande studenten het (aangepaste) persoonlijk overzicht?

◦ Welke behoefte hebben aankomend studenten van een persoonlijke overzicht wanneer zij gaan studeren?

◦ Hoe ervaren zij het persoonlijk overzicht wat betreft inhoud, begrijpelijkheid en functionaliteit?

◦ Wat zijn wensen en behoeften van aankomend studenten wat betreft de informatie die het persoonlijk 

overzicht geeft en het gebruik van het persoonlijk overzicht? 

◦ Wat zijn verbeterpunten voor het persoonlijk overzicht volgens aankomend studenten?

Methode en doelgroep

> Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van 9 

individuele diepte-interviews met aankomend studenten. 

> Het is belangrijk rekening te houden met de indicatieve aard van kwalitatief onderzoek. De waarde van 

kwalitatief onderzoek zit in de breedte en diepte van de uitkomsten, en niet in de cijfermatige verdeling ervan. 

De uitkomsten lenen zich dan ook niet voor generalisaties naar de hele doelgroep.



OPBOUW RAPPORTAGE

Opbouw

In dit rapport bespreken we eerst de overall conclusie van dit onderzoek. Daarna presenteren wij een

visie, waarin we onze blik het onderzoeksvraagstuk geven en ingaan op de eerder gemaakte 

verbeteringen van het persoonlijk overzicht. Vervolgens geven we per onderdeel van het persoonlijk 

overzicht aan wat belangrijkste resultaten zijn die in de gesprekken naar voren kwamen. We 

gebruiken de volgende symbolen om de inzichten aan te duiden: 

Groen voor aandachtspunten die positief bijdragen aan het begrip en gebruik van het persoonlijk 

overzicht

Geel voor aandachtspunten die voor ongemak zorgen of onduidelijk zijn, maar aankomend 

studenten niet verhinderen in het bereiken van hun doel 

Rood voor aandachtspunten die een volledig begrip of effectief gebruik in de weg staan

Leeswijzer

> De deelnemers noemen wij in dit rapport ‘aankomend studenten’. Indien hier sprake van is, maken 

we in onderscheid tussen scholieren die in september met hun studie starten en studenten die in 

februari starten.

> Dit onderzoek heeft eind augustus 2022 plaatsgevonden. Aankomend studenten die in september 

2022 starten met hun studie hebben dan al enige voorbereidingen genomen. Dit heeft invloed op 

de resultaten van dit onderzoek: deze studenten kunnen delen van de inhoud van het persoonlijk 

overzicht herkennen, wat het begrip van het persoonlijk overzicht kan bespoedigen. De aankomend 

studenten hebben geen voorkennis van het persoonlijk overzicht zelf, maar kennen delen van de 

inhoud omdat zij zich hier, al dan niet recent, mee bezig hebben gehouden.  

> Quotes van deelnemers zijn roze en cursief weergegeven. 

> In de bijlagen zijn de onderzoeksverantwoording en de deelnemerslijst opgenomen. 
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Hoofdconclusie

Over het algemeen zijn studenten tevreden met het persoonlijk overzicht. Het biedt hen op een overzichtelijke en informatieve wijze een totaalbeeld 

(overzicht) van bekende en nieuwe regelzaken (voor hun persoonlijk situatie). Het persoonlijk overzicht maakt daarmee haar naam (in letterlijke zin) waar. 

> Het idee van één persoonlijk overzicht is prettig

Aankomende studenten zoeken (zoals ook uit vorig onderzoek blijkt) naar een overzicht; één bron waarop allerlei informatie en ‘to do’s’ samenkomen. Het 

persoonlijk overzicht biedt dit. Het geeft informatie over zaken die geregeld moeten worden voor de studie en het leven daar omheen. Aankomend studenten 

vinden het bovendien prettig dat het persoonlijk overzicht hen attendeert op zaken waar ze zelf niet aan hadden gedacht/niet wisten. Bijvoorbeeld de 

informatie over het bijverdienen naast je studie of de zaken die veranderen als je 18 wordt.

> Het voelt daadwerkelijk ‘persoonlijk’

Door het samenspel met de vragenlijst, voelt het persoonlijk overzicht ‘persoonlijk’. De aankomend studenten snappen dat de informatie van het persoonlijk 

overzicht zich aanpast op de antwoorden van vragen. Daarmee ervaren ze dat de informatie van toepassing is op hun eigen situatie. In dit kader biedt de 

vragenlijst veel potentie. Door enkele filtervragen en antwoorden toe te voegen, kan het persoonlijk overzicht nog relevanter en persoonlijker worden. Denk 

bijvoorbeeld aan een vraag over iemands specifieke leeftijd of startdatum van de studie, waardoor informatie zich nog meer aanpast naar een persoonlijke 

situatie. 

> De uitvoering spreekt aan 

Aankomend studenten noemen het persoonlijk overzicht duidelijk, overzichtelijk, informatief en betrouwbaar (doordat de afzender de overheid is). De 

inhoud van het persoonlijk overzicht, zowel tekstueel als visueel, is over het algemeen begrijpelijk. We constateren bovendien geen verschillen in de ervaring 

met desktop of mobile device. 

> Zelfstandig handelen is mogelijk, maar 4-ogen principe geeft wat meer zekerheid

Het persoonlijk overzicht is een middel om zelfstandig aan de slag te gaan. Toch blijft voor de meeste aankomend studenten de hulp van ouders gewenst. 

Dat is wellicht ook passend voor deze leeftijdsgroep. De aankomend studenten staan immers nog op een punt in hun leven dat zij thuis wonen en nog niet 

volledig zelfstandig hun leven leiden. Ouders zijn ‘beschikbaar’ en daar maken ze gebruik van, bijvoorbeeld ter controle of om wat onzekerheid weg te 

nemen. 



EERDER GEMAAKTE VERBETERINGEN WORDEN POSITIEF ONTVANGEN

Op basis van eerder onderzoek zijn de redacteuren van het persoonlijk overzicht aan de slag gegaan met een aantal 

verbeterpunten. Hoewel in dit onderzoek niet zowel de oude als nieuwe versie is voorgelegd, en er daarmee geen 

directe vergelijking gemaakt kan worden, zien we dat de gemaakte verbeteringen positief ontvangen worden: 

> Volgorde

De volgorde van regelzaken is over het algemeen begrijpelijk voor de aankomend studenten. Het zet regelzaken 

binnen een tijdlijn op een rijtje. Dat spreekt aan en biedt hulp. 

> Deadlines

Deadlines vallen op en geven de aankomend studenten handvatten en controle. Voor sommigen kan de weergave 

visueel nog wat meer benadrukt worden. Zij lezen er overheen of zien het in tweede instantie.  

> Actiegericht

Uit de manier waarop informatie gesorteerd staat (op volgorde) maken studenten voldoende op dát zij dingen moeten 

regelen en wanneer. Ook de schrijfstijl van de teksten draagt er aan bij dat aankomend studenten het idee hebben dat 

ze moeten handelen. De hoeveelheid genoemde deadlines of onderwerpen overweldigt hen niet. 

> Tekst korter/bondiger

De aankomend studenten ervaren teksten niet als lang. Ze vinden het fijn dat de alinea’s kort zijn, en dat er 

verwijslinkjes staan. Ook het in- en uitklapmechanisme draagt bij aan het gevoel dat de totale pagina kort is. 

Kanttekening

Aankomend studenten met een lager ‘denkniveau’ (MBO niveau 2 bijv.) lijken wat meer moeite te hebben om 

deinformatie en opzet/volgorde van het persoonlijk overzicht te begrijpen. Het betreft de begrijpelijkheid van teksten, 

de volgorde van de informatie en het signaleren van deadlines in het persoonlijk overzicht. Het vraagt echter 

vervolgonderzoek om voor deze doelgroep te optimaliseren. Deze studenten erkennen namelijk dat zij überhaupt 

meer moeite hebben met het begrijpend lezen van stukken tekst.  
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VERSTERKEN VAN RELEVANTIE VOOR AANKOMEND STUDENTEN

De juiste timing

> De relevantie van het persoonlijk overzicht hangt af van de timing van het bezoeken aan de website. 

Logischerwijs voelt het persoonlijk overzicht minder relevant als aankomend studenten zelf al informatie 

hebben verzameld en zaken hebben geregeld, omdat zij op korte termijn starten met hun studie. Deze 

studenten geven aan het een handig te hebben gevonden wanneer zij eerder van het bestaan af hadden 

geweten. 

> De aankomend studenten geven aan in hun laatste schooljaar voornamelijk bezig te zijn met het maken van 

een studiekeuze, nog niet zozeer met het regelen van zaken. Dit doen ze pas echt aan het einde van het 

schooljaar. Dat wil zeggen; na de schoolexamens, of tijdens de zomerperiode, beginnen aankomend studenten 

dingen te regelen. Dit sluit aan op eerder onderzoek in opdracht van het programma Mens Centraal over de 

levensgebeurtenis ‘Studeren’. 

◦ De aankomend studenten zien kansen voor de overheid om zowel via de middelbare school als via 

toekomstige opleiders aankomende studenten te wijzen op het bestaan van het persoonlijk overzicht. 

Bijvoorbeeld via mail of in een (mentor)les. 

Ik zou het via de scholen delen. Bijvoorbeeld in begin 6e klas de mentoren laten zeggen: dit is de website 

die je kan gebruiken met alle info en dan link mailen. Dan kunnen zij ook weer helpen als er vragen zijn!

Nog meer uit het overzicht halen

Hoewel studenten tevreden zijn met het bestaan- en de inhoud van het persoonlijk overzicht, zien zij 

mogelijkheden om het voor hen nog relevanter te maken. 

> De aankomend studenten geven aan veel in hun digitale agenda te noteren. Een button waarmee deadlines 

vanuit het persoonlijk overzicht als agenda-items kunnen worden toegevoegd, zou een praktische ‘plus’ zijn. 

> Sommige aankomend studenten vind het concept van ‘afvinken’ prettig. Dit helpt hen overgebleven to-do’s op 

een rijtje te krijgen. Wanneer het persoonlijk overzicht het mogelijk zou maken om te kunnen ‘vinken’ zou dit 

een mooie aanvulling zijn. 
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AANKOMEND STUDENTEN WORDEN VIA VERSCHILLENDE KANALEN

GEÏNFORMEERD OVER ZAKEN DIE GEREGELD MOETEN WORDEN

Websites (van de Overheid), opleiders en bekenden spelen een rol in de informatievoorziening

Via verschillende kanalen komen aankomende studenten aan informatie over de zaken die zij moeten 

regelen voordat zij gaan studeren:

◦ Middelbare school (mail, mentor of een les)

◦ Aankomende onderwijsinstelling (open dag, (bevestigings)mail)

◦ Internet, vaak middels verschillende sites waaronder sites van de overheid

◦ Ouders 

◦ Oudere broers of zussen die al studeren

◦ Andere bekenden die al zijn begonnen met studeren

Ik heb mijn OV en lening uitgezocht samen met mijn ouders. Ik snapte het niet helemaal en mijn 

ouders kenden het nog van mijn oudere zus.

Aankomende studenten die in september starten met hun studie hebben over het algemeen al de 

benodigde zaken geregeld. 

◦ Ze benoemen in eerste instantie hun inschrijving bij de opleiding en de meer praktische 

benodigdheden, zoals het aanschaffen van een laptop, het kopen van studieboeken, het 

uitzoeken van werkkleding voor stages, etc.

◦ In tweede instantie benoemen ze aanmelding bij DUO, of het aanvragen van een OV-chipkaart 

en het studentenreisproduct geregeld.

De februari starters hebben zich over het algemeen minder verdiept in de zaken die zij moeten 

regelen, aangezien zij het gevoel hebben nog voldoende tijd te hebben tot aan februari. 
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AANKOMEND STUDENTEN VERWACHTEN DAT HET PERSOONLIJK

OVERZICHT EEN SCHEMA/STAPPENPLAN IS

Een overzicht van regelzaken 

Aankomend studenten verwachten bij ‘persoonlijk overzicht’ een stappenplan of schema te zien met 

zaken die zij moeten regelen voordat ze gaan studeren. Welke regelzaken dit dan specifiek betreft, is 

niet iedereen bekend. Zo verwachten sommigen informatie over bijvoorbeeld het aanmelden bij DUO 

of aanvragen van een studentenreisproduct. Andere hebben niet direct een idee van de inhoud. 

Bij ‘Persoonlijk’ hebben aankomend studenten verschillende verwachtingen  

Aankomend studenten verwachten niet (te) algemene informatie aan te treffen, maar informatie die 

voor hun persoonlijk relevant is. Er zit verschil in de mate van ‘persoonlijk’:

◦ Zo verwacht een deel van de studenten dat het gaat om informatie die op hun situatie van 

toepassing is, bijv. dat er informatie getoond wordt die voor hun gekozen type opleiding 

(MBO/HBO/WO) relevant is. 

Ik verwacht dat er in Jip en Janneke taal staat: Dit ben jij en dit is voor jou. Dus eigenlijk de DUO 

website vertaald en dat alles wat je zou moeten doen in één soort opsomming, overzicht of 

stappenplan staat. (…) Misschien per niveau of per opleidingsgebied.

◦ Bij anderen gaat het een stap verder. Zij denken misschien in te moeten loggen met DigiD, 

waarna ze informatie te zien krijgen over de daadwerkelijke volgende stap, die zij persoonlijk 

moeten maken. 

Ik denk dat er allerlei zaken staan die je moet regelen. Dat je misschien met DigiD kan inloggen. 

In mijn geval zou er dan staan welke studie ik heb gekozen (dat de overheid dat dan weet) en 

informatie over wat ik hierna moet doen. 
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WEERGAVE EN FLOW SCHERMEN

Landingspagina

7 vragen

persoonlijk 

overzicht



DUIDELIJKE EN OVERZICHTELIJKE LANDINGSPAGINA

Nodigt uit om aan de slag te gaan

De vragen op de landingspagina vallen aankomend studenten op. Ze gaan er intuïtief mee aan de 

slag. (muiscursor verplaatst zich direct naar de antwoordcategorieën) 

Hoewel aankomend studenten de website wat saai over vinden komen (door weinig kleurgebruik, 

geen afbeeldingen), vinden ze de pagina wel overzichtelijk. 

De titel valt op en is hen duidelijk 

Het blok met de 7 vragen springt in het oog en schept een duidelijke verwachting wat hen te 

doen staat. 

Het feit dat er vragen gesteld worden geeft de aankomende studenten het gevoel dat ze uiteindelijk 

een overzicht/stappenplan te zien zullen krijgen dat gericht is op hun eigen profiel.
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INTUÏTIEF VULLEN DE AANKOMEND STUDENTEN DE VRAGEN IN. DEZE

VRAGEN ZIJN (OP EEN ENKELE VRAAG NA) BEGRIJPELIJK EN LOGISCH (I)

De vragen zijn gemakkelijk te beantwoorden en voelen logisch

Over het algemeen vinden de aankomend studenten de vragen [1] makkelijk en snel te 

beantwoorden. De vragenlijst voelt behapbaar, omdat het uit 7 vragen bestaat met geformuleerde 

antwoordopties. Dat nodigt uit om in te vullen.   

Daarnaast vinden de aankomend studenten het logische vragen om te beantwoorden, omdat het 

vragen zijn die hun persoonlijke situatie in kaart brengt. 

De vragen zijn heel makkelijk, je krijgt de keuze en hoeft niet zelf iets in te vullen.

Tekst en video worden weinig gelezen/gekeken

Intuïtief worden aankomend studenten naar de vragen getrokken. Dit zorgt er voor dat zij de 

introductietekst [2] niet lezen. Dit lijkt echter geen probleem te vormen omdat zij, ook zonder deze 

tekst, alsnog begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

De video’s onderaan de pagina [3] worden overgeslagen, dit heeft 2 redenen:

Een deel van de aankomend studenten scrolt niet verder. Zij starten direct met de vragen. 

Anderen hebben geen interesse, omdat de video’s gaan over het inschrijfproces van een 

studie. Deze aankomende studenten zijn die fase al gepasseerd en daarmee voelt de video 

niet relevant. 

Het was een filmpje over hoe je je moet aanmelden, dus toen dacht ik: Ik heb dit al gedaan en ik 

stop maar met kijken. Ik had verwacht van het filmpje dat het iets is wat ik nodig heb, zoals hoe ik 

studiefinanciering moet aanvragen of iets in die richting.

15

P
E

R
S

O
O

N
L

IJ
K

 O
V

E
R

Z
IC

H
T

2

1

3



INTUÏTIEF VULLEN DE AANKOMEND STUDENTEN DE VRAGEN IN. DEZE

VRAGEN ZIJN (OP EEN ENKELE VRAAG NA) BEGRIJPELIJK EN LOGISCH (II)

Bij 2 vragen staan sommige studenten iets langer stil

Beperkt aantal plaatsen/ numerus fixus

Het is niet zozeer de term waardoor sommige aankomend studenten wat langer stilstaan bij deze 

vraag. Het betreft de kennis van studenten. Niet alle studenten weten of hun studie een beperkt 

aantal plaatsen heeft.

Extra ondersteuning

Aankomend studenten begrijpen niet wat er met ‘ondersteuning’ in de vraag bedoeld wordt. 

Sommigen interpreteren ‘extra ondersteuning’ als menselijke hulp (vanuit een coach/mentor) 

of financiële ondersteuning. Zij kruisen vervolgens ‘Weet ik niet’ aan, omdat ze nog niet 

weten of ze deze vorm van ondersteuning nodig zullen hebben.

Het vraagteken [1] met de extra uitleg, valt hen niet op of wordt niet geopend. 

Terwijl de inhoud van die tekst wel duidelijk is [2]. 
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DE INFORMATIE OP HET PERSOONLIJK OVERZICHT IS OVER HET

ALGEMEEN DUIDELIJK VOOR AANKOMEND STUDENTEN

Begrijpelijke taal

Aankomend studenten noemen de informatie op de pagina begrijpelijk: Zij snappen wat er staat, de 

taal is niet moeilijk en onderwerpen zijn bekend. 

Ook de toon van de tekst is prettig. Door de aanspreekvorm ‘je’ leest het makkelijk (niet formeel) 

en voelt het alsof de informatie op hen gericht is. 

Een enkele aankomend student valt over de betekenis van het woord ‘duaal’. Zij twijfelen of dit 

hetzelfde is als deeltijd. 

Het verschil tussen ‘Studentenreisproduct’ [1] en ‘Ov-chipkaart’ [2] is niet altijd duidelijk voor 

aankomend studenten. Doordat zij verwachten dat het om hetzelfde gaat, voelt het raar dat de 

twee blokken apart benoemd staan. 

Ik dacht eerst dat studentenreisproduct met je OV-chipkaart te maken had. Maar ik denk nu dat 

het wel echt iets anders is, want anders dan is het gek dat het er beiden staat toch?

Overzichtelijke lengte van teksten

Aankomende studenten vinden de lengte van de teksten goed. Zowel per onderwerp als het totaal.

De lengte van de stukken tekst vinden ze niet te lang en kopjes worden als prettig ervaren [2].

Dat informatie uitgeklapt en weer ingeklapt kan worden [1], maakt de pagina behapbaar en 

biedt overzicht. Zo kunnen ze makkelijk door de site scrollen en onderwerpen scannen. 

Links zorgen ook voor overzicht. Ze vinden het fijn dat er doorgelinkt wordt i.p.v. dat de 

informatie hier direct te lezen is en dit de tekst langer maakt. 

De teksten hebben geen voorbeelden, dat is fijn. Alleen wat je nodig hebt, staat er. Het is niet te 

lang. Niet langdradig. Makkelijk dat je naar beneden kan scrollen en uitvouwen. Dan hoef je niet zo 

te zoeken.17
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HET PERSOONLIJK OVERZICHT VOELT DAADWERKELIJK PERSOONLIJK, 
ALLEEN VOOR MINDERJARIGE IS DE INFORMATIE NIET ALTIJD PASSEND

De informatie voelt voor aankomend studenten persoonlijk. Dit komt door 2 dingen:

Ze zien in dat de vragen die zij invullen ervoor zorgt dat de getoonde informatie 

daadwerkelijk op hen van toepassing is.

Omdat het woord ‘je’ gebruikt wordt.

Minderjarigen wisselen van mening over de informatie betreffende zaken die geregeld moeten 

worden vanaf het 18e levensjaar [1]:

De één vindt deze informatie prettig, omdat ze zo weten welke zaken er in de toekomst na 

hun 18e geregeld moeten worden. Het voelt voor hen dat de overheid met hen meedenkt/ 

vooruitdenkt. Met name aankomende studenten die bijna 18 zijn ervaren dit. 

De ander vindt het irrelevant, immers zijn ze nog (lang) geen 18. Bovendien voelt het 

tegenstrijdig deze informatie te krijgen aangezien zij in de vragenlijst zojuist hebben 

aangegeven jonger te zijn dan 18 jaar.

Voor MBO leerlingen onder de 18 geldt daarnaast dat de informatie om studiefinanciering aan te 

vragen voor hen niet passend is onder het kopje ‘Snel na je aanmelding’.  Zij hebben namelijk nog 

geen recht op studiefinanciering. 

Het is op ons gericht, want het heeft te maken met mijn opleiding, dus door alle vragen van net die 

gesteld werden, zo kan ik zien wat ik nodig heb.

Het voelt persoonlijk omdat er een vraag wordt gesteld en er wordt gesproken met ‘je’, dus geen 

‘u’. Dat is wel fijn voor een kind.

Je moet in de vragenlijst aangeven of je ouder of jonger bent dan 18. Dan verwacht ik dat de 

pagina ook zegt: dit zijn alle zaken die je momenteel moet regelen. Nu staat er ook informatie over 

studiefinanciering, maar ik kan dat toch niet aanvragen. 
18
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NIET IEDEREEN SNAPT HOE DE INFORMATIE GEORDEND IS

De sortering van de informatie staat voor veel aankomend studenten begrijpelijk weergegeven. Zij 

zien dat de informatie op chronologische volgorde staat door de koppen “zo snel mogelijk, na je 

aanmelding, voor de start van je studie”. Dit vinden ze makkelijk en geeft hen het idee van 

‘stappenplan’. 

Niet iedereen heeft echter door hoe de informatie gesorteerd staat. We zien dat dit kan 

relateren aan het ‘denkniveau’: aankomend studenten die heel jong én/of laag opgeleid zijn 

lijken wat meer moeite te hebben met het snappen van de ordening van de pagina. Zij lezen 

over de kopjes heen of begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt. 

Dat het mogelijk is om ook op ‘onderwerp’ te sorteren in plaats van op ‘volgorde’ valt de 

aankomend studenten niet altijd op. De button zorgt bij een enkeling voor verwarring, omdat het 

kleurverschil [1], niet goed duidelijk maakt of de button ‘aan’ of ‘uit’ staat. Donkerblauw wordt 

soms gezien als ‘geselecteerd’, terwijl deze bedoeld is om te switchen. 

Het feit dat er óók gesorteerd kan worden op onderwerp [1] vinden aankomende studenten handig, 

maar geniet niet altijd de voorkeur, omdat dan het ‘tijdsaspect’ ontbreekt.

Het blok ‘Goed om te weten’ [2] voelt logisch zo op het einde van de pagina.

Het blok ‘Vanaf je 18e’ voelt niet voor iedereen logisch in de volgorde. Dit kopje lijkt niet in lijn te 

liggen met “zo snel mogelijk, na je aanmelding, voor de start van je studie”. 
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HET PERSOONLIJK OVERZICHT STIMULEERT OM ACTIE TE NEMEN

Stiekem nog best veel, maar geen stress

Aankomend studenten geven aan dat zij door het persoonlijk overzicht gemotiveerd worden om 

actie te ondernemen. Het geeft zicht op alle zaken die geregeld moeten worden.  

Het levert hen desgevraagd geen gevoel van stress op, maar geeft wel de bewustwording dat 

er (nog) bepaalde zaken geregeld moeten worden. 

Met behulp van het overzicht verwachten aankomend studenten aardig wat zaken zelfstandig te 

kunnen regelen. Tegelijkertijd erkennen ze ook dat ze alsnog een ouder bij zouden halen. Dit geeft 

hen net wat meer zekerheid. Ze vinden het op 16-18 jarige leeftijd ‘logisch’ dat hun ouders 

toezien/helpen. 

Ik denk dat ik het zelfstandig kan redden, maar voor bepaalde zaken zou ik even bij mijn ouders 

checken. Bijvoorbeeld voor het OV aanvragen met DigiD. Ik weet niet wat m’n wachtwoord is. Of 

als het belangrijke formulieren zijn, dan ga ik het even checken bij m’n ouders voordat ik het 

opstuur.

Direct handelen door linkjes

De linkjes geven de aankomende studenten de gelegenheid om direct te kunnen handelen. Ze 

vinden het handig dat ze zelf niet meer hoeven te zoeken. 

Als je iets wilt doen of aanvragen, krijg je een link. Dat is handig. Je wordt direct doorgestuurd. 

Dan kan je het ook gelijk doen. 

De belangrijke dingen die staan gehighlight in blauw, en die zijn ook direct een link. 
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DEADLINES KUNNEN NOG WAT MEER GEACCENTUEERD WORDEN

Hoewel de benoemde deadlines [1-2-3] geen groot struikelpunt vormen, geven de aankomend 

studenten aan dat deze zowel op inhoud als vorm duidelijker kunnen worden gemaakt:

De betekenis van de deadlines [3] is niet altijd duidelijk/concreet voor studenten. Zo voelt 

‘enkele maanden voor de start van je studie’ of nog te vaag. Zij weten niet wat ze moeten 

verwachten bij ‘enkele maanden’. 

De deadlines mogen [1-2-3] nog duidelijker weergegeven worden, zodat deze meer in het 

oog springen. Zo noemen de aankomende studenten bijvoorbeeld zelf de opties om het 

dikgedrukt of in een andere kleur weer te geven.

De deadline voor scholieren die hun studie in februari starten moet kloppen, anders voelt de 

informatie minder relevant voor hen [1].
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Doelgroep

> Doelgroep: Aankomende 

studenten

> In de selectie is rekening 

gehouden met een spreiding in:
• Opleidingsniveau van 

toekomstige opleiding
• Startdatum van studie 

(september ‘22/februari ‘23)
• Geslacht
• Woonsituatie (blijft thuis wonen 

of van plan op kamers te gaan)
• Device van deelname
• Mate waarin aankomend 

studenten informatie hebben 

opgezocht over studiezaken op 

overheidswebsites

Methode

> Interviews van 45 minuten

> De gesprekken zijn gevoerd 

volgens een topic list die in 

overleg met Mens Centraal tot 

stand is gekomen.

> Tijdens de gesprekken hebben 

deelnemers het persoonlijk 

overzicht ‘Studeren: wat moet ik 

regelen’ op de website van de 

Rijksoverheid doorlopen.

Veldwerk

> Online op 23 en 25 augustus via 

Cisco Webex. 

> Mens Centraal heeft van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om 

mee te kijken met de gesprekken 

en input te geven.

> Van de gesprekken zijn 

aantekeningen en opnamen 

gemaakt. 

> De deelnemers hebben als dank 

voor hun deelname een geldelijke 

vergoeding ontvangen. 



PROFIEL DEELNEMERS
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Relevante kenmerkenWerving

> De deelnemers zijn door Bureau 

Fris, een professioneel 

respondentenselectiebureau, 

geworven.

> Bureau Fris voldoet aan de 

kwaliteitseisen volgens ISO 

20252. 

> Bureau Fris heeft gebruik gemaakt 

van het eigen bestand voor de 

werving

Geslacht

Man n = 3 

Vrouw n = 6 

Leeftijd

16 jaar n = 4

17 jaar n = 3

18 of 19 jaar n = 2

Aankomend opleidingsniveau

MBO 1, 2, 3 n = 3 

MBO 4 n = 3 

HBO/WO n = 3 

Start met studie

September ’22 n = 6

Februari ’23 n = 3

Device

Desktop/laptop n = 5

Mobile device n = 4
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