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• Aanleiding
• Focus, oorzaak, strategie
• Resultaat na 3 jaar
• Typering
• Interventies
• Leren van elkaar
Filmpjes
• De praktijk: domein Techniek, Ontwerpen en 

Informatica
• Preventie: studiesucces jaar 1-4
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verbinding → beweging

• Focus: langstudeerders: jaar 5 en hoger
• Doel: reductie + langstudeerders hebben weer 

grip op hun toekomst
• Probleem volgens student: opleiding + privé
• Strategie :
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Voortgang 
Grote afstand tot 
diploma

Kleine afstand tot 
diploma

≥ jaar 5 Weinig 
voortgang

Type 1
perspectief buiten 
Inholland

Type 3
intensieve begeleiding

≥ jaar 5 Veel 
voortgang

Type 2
vinger aan de pols

Type 4
ervaren 
scriptiebegeleider

Voortgang = cesuur 40 EC’s als totaal van afgelopen 2 studiejaren
Afstand (verschil met nominaal ≥ 40 EC’s)
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WAT: INTERVENTIES, HULPMIDDELEN
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+ DATA, RAPPORTAGES, LS-MONITOR



• Motor

• Essentie is binding, houding: betrokken en zakelijk; 
‘zonder relatie geen prestatie’ (Rutger Kappe)

• Statusgesprek / gesprekken ander perspectief / 
afstuderen: voor langstudeerders werkt begeleiding 
buiten opleiding beter

Wat is de motor? Tools of….
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FILMPJES

Paul over het statusgesprek

Josien over jobcoaching

https://www.youtube.com/watch?v=X--jC5xKwBc&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h6u8MA9RUj8


DE PRAKTIJK: HET DOMEIN TECHNIEK, 

ONTWERPEN INFORMATICA

• Kleine groep buiten het team, ontzorgen van 
het team

• In verbinding met team, excies, decanen

• Houding betrokken en zakelijk

• Consequent blijven volgen

• Geen rechtszaken

• Duidelijker beeld waar langstuderen in het 
curriculum ontstaat
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PREVENTIE: STUDIESUCCES JAAR 1-4

• Van analyse waar langstuderen ontstaat naar 
preventie, acties en resultaat volgen

• Focus op teams

• Houding betrokken en zakelijk; persoonlijk en 
dichtbij

• Student consequent blijven volgen
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Egbert.Bol@Inholland.nl   
Clustermanager domein Techniek, Ontwerpen, Informatica 
06 2 111 54 66

Jacqueline.Hoogenboom@Inholland.nl   
Programmamanager Langstuderen
06 152 79 128

Boekje: 
http://nieuws.inholland.nl/download/263874/boekjelangstude
erdersophetjuistespoor.pdf

CONTACTINFORMATIE

http://nieuws.inholland.nl/download/263874/boekjelangstudeerdersophetjuistespoor.pdf

