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l Dat er aan hogescholen meer onderzoek wordt 

gedaan blijkt uit de bijdragen aan dit num-
mer van OvO. Het eerste artikel gaat over de 
aansluiting van opleidingen op ontwikkelin-
gen in het beroep. In opleidingen (niet alleen) 
in het hoger onderwijs speelt altijd de vraag 
of het aangeboden onderwijs  studenten op 
een goede wijze voorbereid op de toekom-
stige beroepspraktijk. Sluit de inhoud van het 
onderwijs aan op wat er van een professional 
in 2020 wordt verwacht? Van opleidingen voor 
beroepen waarin zich snelle veranderingen 
voltrekken, wordt verwacht dat ze zich aanpas-
sen aan en anticiperen op de toekomstige be-
hoefte aan professionals. De sociaal-agogische 
opleidingen zijn  bezig met een ingrijpende 
verandering in hun domein onder andere door 
het samenvoegen van de opleidingen Maat-
schappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening in een nieuwe 

opleiding Social Work. Om deze verandering te onder-
steunen en faciliteren is door Ingrid Verbeek, Margriet 
Braun en Mariska Jacobs-Ooink van de WMO-werk-
plaats Twente van Saxion een scan ontwikkeld, waar-
mee docenten en de Academie Mens en Maatschappij 
inzicht krijgen in de actuele en gewenste inhoud van 
het onderwijs. Op basis van documentonderzoek zijn 
45 stellingen geformuleerd. Deze zijn voorgelegd 
aan het werkveld (bestuurders van gemeenten en 
instellingen) en vergeleken met de Body of Knowledge 
Skills van de opleiding Social Work. De scan is door 
66 van de 101 docenten ingevuld en op basis van de 
resultaten zijn vijf thema’s benoemd waaraan volgens 
de respondenten in het onderwijs meer aandacht 
besteed moet worden. De scan is volgens de auteurs 
door docenten positief ontvangen en kan ook door 
andere opleidingen worden gebruikt als een laag-
drempelig en kennis vergrotend instrument.

In het tweede artikel van dit nummer wordt aan de 
hand van de gegevens uit de aansluitingsmonitor van 
2012-2013 van de hogescholen in de Regio Noord en 
Oost een antwoord gezocht op de vraag welke invloed 
vier kenmerken (tevredenheid over voorlichting vo/
mbo, tevredenheid over voorlichting hbo, motivatie en 
vasthoudendheid) hebben op de studieuitval. Uit de 
analyse komt naar voren dat de uitval van studenten 
met een sterke motivatie en vasthoudendheid 8% 
minder is dan het gemiddelde (23%) en van studen-
ten met de laagste motivatie en vasthoudendheid 
6% meer is dan het gemiddelde. Op basis van deze 
resultaten pleiten de auteurs, Pieter Janssen en Jan 
Kamphorst, er voor om in de Studiekeuzecheck bij 
aankomende studenten aandacht te besteden aan 
deze onderwerpen en studenten te wijzen op het be-
lang van motivatie en vasthoudenheid. Ze waarschu-
wen ervoor om deze informatie niet te gebruiken als 
selectie-instrument, omdat nog vele andere kenmer-
ken en factoren van invloed zijn op het studiesucces 
van de individuele student.

In het derde artikel van dit nummer geven Veronica 
Bruijns en Bert ten Boske van de Hogeschool van 
Amsterdam op basis van een literatuuronderzoek 
antwoord op een aantal veel gestelde vragen over het 
nut en waarde van multiple choice toetsen. De auteurs 
betogen dat dit onderwerp weer actueler is geworden 
met het beschikbaar komen van de software en facili-
teiten om mc-toetsen digitaal af te nemen. MC-toetsen 
kunnen worden gebruikt om meer dan feitenkennis 
te beoordelen. Ook leerdoelen op het niveau van 
inzicht, toepassing en analyse kunnen met MC-toetsen 
worden beoordeeld. Het ontwerp van vragen op de 
hogere niveaus vraagt wel veel deskundigheid van de 
toetsconstructeur. Om de gokkans te elimineren en 
een groter beroep te doen op het inzicht kiezen do-
centen er soms voor om een  meerkeuze toets te ver-
vangen door een constructed response toets, waarbij 
de student een kort antwoord op de vraag invult. De 
vergelijking van de resultaten van studenten die een 
MC-toets en een toets met open vragen maken levert 
uiteenlopende conclusies op. Sommige onderzoeken 
laten geen verschil zien, terwijl bij ander onderzoek 
meer competente studenten beter scoren op toetsen 
met open vragen. MC-toetsen hebben invloed op het 
leergedrag van studenten. Studenten zien MC-toetsen 
als gemakkelijker dan andere toetsvormen. Het leidt 
ook tot antwoordstrategieën, waarbij studenten ‘cues’ 
zoeken voor het juiste antwoordalternatief. Om de 
onderschatting van de moeilijkheid van een mc-
toets te voorkomen is het goed de student te laten 
oefenen met een proeftoets. Door goede vragen en 
antwoordalternatieven te formuleren die voor de stu-
dent allemaal even waarschijnlijk zijn kan strategisch 
antwoordgedrag worden beperkt. Dat vraag echter 
veel van de deskundigheid van de docent die de toets 
maakt. 
In het Signaal bespreekt Esther Dorresteijn en Rene 
Leijen het pas verschenen boek Social learning en 
leren met sociale media van Marcel de Leeuwe en 
Wilfred Rubens
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