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StudieMatcher	  geeft	  u	  meteen	  inzicht	  in	  leergedrag	  
	  
Het	  aantal	  studenten	  dat	  in	  het	  eerste	  jaar	  de	  opleiding	  de	  rug	  toekeert,	  blijft	  
onverminderd	  hoog.	  Universiteiten	  en	  hogescholen	  breken	  zich	  het	  hoofd	  hoe	  zij	  
deze	  uitval	  kunnen	  verminderen.	  Dat	  kan	  met	  een	  betere	  organisatie,	  een	  betere	  
matching	  én	  een	  betere	  begeleiding.	  

StudieMatcher	  
Met	  StudieMatcher	  verbetert	  u	  de	  matching	  
én	  de	  begeleiding.	  U	  krijgt	  inzicht	  in	  het	  
leergedrag	  en	  kijkt	  of	  dit	  leergedrag	  past	  bij	  
de	  gekozen	  opleiding.	  StudieMatcher	  
vergelijkt	  nieuwe	  studenten	  met	  succesvolle	  
studenten	  uit	  dezelfde	  opleiding.	  
StudieMatcher	  wordt	  al	  door	  verschillende	  
HBO-‐instellingen	  en	  universiteiten	  met	  
succes	  gebruikt	  om	  het	  studierendement	  te	  
verbeteren.	  	  

Compleet	  beeld	  van	  het	  leergedrag	  
StudieMatcher	  is	  gebaseerd	  op	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  waaruit	  blijkt	  dat	  
studiesucces	  wordt	  bepaald	  door	  24	  
verschillende	  factoren,	  verdeeld	  over	  de	  
domeinen	  Leerstrategie,	  Leerintentie,	  
Persoonlijkheid,	  Motivatie	  en	  Time	  
management.	  StudieMatcher	  neemt	  al	  deze	  
variabelen	  mee	  en	  geeft	  het	  meest	  complete	  
beeld	  van	  leergedrag	  van	  alle	  instrumenten	  op	  
de	  markt.	  

	  

	  

Voor	  studenten	  	  
StudieMatcher	  geeft	  de	  student	  
inzicht:	  past	  het	  studiegedrag	  bij	  de	  
gewenste	  opleiding.	  Inzicht	  verhoogt	  
de	  kans	  op	  succesvolle	  afronding	  van	  
de	  studie.	  Dat	  levert	  de	  student	  ook	  
geld	  op:	  een	  goede	  keuze	  en	  sneller	  
studeren	  betekent	  minder	  lenen.	  

Voor	  studiebegeleiders	  	  
De	  kwaliteit	  van	  het	  gesprek	  maakt	  
met	  StudieMatcher	  een	  sprong.	  De	  
student	  en	  de	  studiebegeleider	  delen	  
dezelfde	  objectieve	  informatie.	  De	  
rapportage	  geeft	  tips	  en	  adviezen	  
voor	  het	  verbeteren	  van	  het	  
leergedrag.	  Direct	  begeleiden	  op	  
basis	  van	  feiten.	  

	  

Voor	  directies	  en	  CVB's	  	  
De	  kwaliteit	  van	  de	  instroom	  
verbetert.	  Personeelslasten	  
voor	  begeleiding	  worden	  
lager,	  terwijl	  de	  kwaliteit	  
toeneemt.	  Het	  rendement	  
verbetert	  en	  er	  is	  minder	  
studie-‐uitval.	  	  

Op	  maat	  
StudieMatcher	  matcht	  het	  leergedrag	  van	  de	  student	  met	  de	  gewenste	  of	  huidige	  opleiding.	  Zo	  
zien	  de	  student	  en	  de	  studiebegeleider	  direct	  of	  het	  vertoonde	  leergedrag	  aansluit.	  	  
StudieMatcher	  werkt	  altijd	  op	  maat:	  

• Met	  eigen	  normgroepen	  per	  opleiding	  krijgt	  u	  de	  hoogst	  voorspellende	  rapportages.	  
• Mogelijkheid	  om	  opleiding-‐specifieke	  vragen	  toe	  te	  voegen.	  
• Rapportage-‐teksten	  op	  maat,	  bijvoorbeeld	  met	  verwijzing	  naar	  spreekuur	  van	  
studieadviseur.	  	  
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Hoe	  werkt	  StudieMatcher?	  
1. Met	  een	  unieke	  code	  krijgt	  de	  student	  online	  toegang	  tot	  StudieMatcher.	  Het	  maakt	  niet	  

uit	  wat	  voor	  device	  hij	  of	  zij	  gebruikt:	  pc,	  iMac,	  tablet	  of	  smartphone.	  Het	  beantwoorden	  
van	  de	  vragen	  duurt	  ongeveer	  een	  kwartier.	  

2. De	  student	  krijgt	  direct	  na	  het	  invullen	  een	  uitgebreide	  rapportage.	  Hierin	  staat	  hoe	  
groot	  de	  kans	  is	  op	  studiesucces.	  Deze	  conclusie	  wordt	  goed	  onderbouwd:	  de	  student	  
wordt	  vergeleken	  met	  de	  normgroep	  en	  waar	  hij	  of	  zij	  een	  afwijkende	  score	  heeft,	  wordt	  
uitgelegd	  wat	  dit	  kan	  betekenen.	  Daar	  blijft	  het	  niet	  bij:	  per	  onderdeel	  staan	  er	  in	  het	  
rapport	  praktische	  tips	  om	  beter	  te	  studeren.	  	  

3. De	  studieadviseur	  krijgt	  dezelfde	  rapportage.	  Adviseur	  en	  student	  kunnen	  met	  elkaar	  
overleggen	  op	  basis	  van	  dezelfde	  objectieve	  gegevens	  welke	  aanpak	  tot	  de	  beste	  
resultaten	  leidt.	  

	  
Elke	  student	  krijgt	  een	  uitgebreide	  rapportage.	  Hieronder	  ziet	  u	  drie	  pagina’s:	  

	  

Waarom	  de	  StudieMatcher?	   Daarom	  de	  StudieMatcher!	  

• Krijg	  inzicht	  in	  individueel	  leergedrag.	  
• Verhoog	  de	  kans	  op	  studiesucces.	  
• Vergelijk	  met	  succesvolle	  studenten	  in	  

dezelfde	  opleiding.	  
• Identificeer	  studenten	  die	  risico	  lopen.	  
• Praktische	  tips	  en	  adviezen	  om	  beter	  te	  

studeren.	  

• Hét	  instrument	  voor	  studiebegeleiding.	  
• Hoogste	  voorspellende	  waarde	  in	  de	  

markt.	  
• Minder	  uitval	  en	  lagere	  kosten	  van	  

studiebegeleiding.	  
• Eenvoudig	  online	  in	  te	  vullen	  vragenlijst.	  
• Heldere	  en	  uitgebreide	  rapportages.	  

	  

Geschiedenis	  van	  StudieMatcher	  
StudieMatcher	  is	  een	  product	  van	  uitgever	  Edumetrie,	  dat	  in	  2005	  is	  gestart	  door	  assessment	  
psycholoog	  drs.	  Marcel	  Jansen.	  Als	  onderwijscoördinator	  voor	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam	  
was	  hij	  betrokken	  bij	  (promotie-‐)onderzoek	  naar	  voorspellende	  factoren	  voor	  studiesucces.	  
Vervolgens	  werkte	  hij	  als	  hoofd	  onderwijsbureau	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Tilburg	  initieerde	  hij	  
vervolgonderzoek	  naar	  leergedrag.	  Eén	  van	  zijn	  studieadviseurs	  promoveerde	  op	  dit	  
onderwerp.	  Op	  basis	  van	  deze	  ervaringen	  ontwikkelde	  hij	  een	  vragenlijst	  met	  de	  hoogste	  
predictieve	  validiteit	  voor	  leerprestaties	  die	  nu	  op	  de	  markt	  verkrijgbaar	  is:	  StudieMatcher.	  


