
Heb je vragen over ons onderzoek of wil je van gedachten 

wisselen over de wensen en behoeften van scholieren of 

studenten? Neem dan contact met ons op:

• insights@qompas.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
zonder bronvermelding gebruikt worden.
© 2021 Qompas, Leiden
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1 jaar online 
voorlichting: 
wat vinden 
scholieren 
ervan?

Geslacht

Niveau Verdeling over klassen

Wat vond jij van de online voorlichting 
afgelopen jaar? 

Voldeed de online voorlichting in het algemeen 
aan jouw verwachting?

Zie je het als drempel om vragen te stellen 
in volle chatrooms of videomeetings tijdens een 

online voorlichtingsactiviteit? 

Vind je het fijn om vragen te stellen via Whatsapp 
of Unibuddy? 

Ben je van plan om na je havo vwo te gaan doen? 

Ben je van plan om een tussenjaar te nemen? 

Zou je in de toekomst gebruik blijven maken van 
online voorlichtingsactiviteiten? 

Wat miste je tijdens de online voorlichting 
het meest? 

Heb je meer online voorlichtingsactiviteiten 
bezocht dan je zou doen als alles op locatie was? 

Heb jij het gevoel dat je een goede keuze kan 
maken met deze vorm van voorlichting?

Zou je een student eerder persoonlijk of juist  
eerder online aanspreken om vragen te stellen?

Colofon

De steekproef

De steekproef bevat zoals altijd meer meisjes dan jongens, 

Figuur 1. Hiervoor controleren we middels een weging (zie 

bijlage). 35% van de steekproef is havist en 65% is vwo’er. 

In verhouding zien we meer scholieren uit het voorlaatste 

jaar. Dit heeft te maken met de timing van het onderzoek: 

eindexamenkandidaten hebben rond deze tijd hun 

studiekeuze vaak al gemaakt en maken minder gebruik 

van het studiekeuzeplatform, Figuur 3. 

• Onderzoek door middel van een online enquête.

• Resultaten zijn verzameld tussen 4 mei en 9 juni 2021.

• De resultaten zijn verzameld middels een link in onze 

nieuwsbrieven (4 mei de eerste verzending, twee weken 

later de reminder).

• Om te controleren voor de hogeren non-respons van 

mannen is een weegfactor toegepast.

• Resultaten worden getoond in hele procenten.

Man Vrouw Onbekend
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We vroegen havisten en vwo’ers naar hun ervaringen 

met online voorlichtingsactiviteiten, hun intentie om een 

tussenjaar te nemen en om van havo naar vwo te gaan. 

De volgende dingen vielen op:

Online niet voor iedereen even passend
Een kwart van de scholieren vindt online voorlichting 

zinvol. Ruim de helft vond de online voorlichting wel okay. 

De voorlichting voldeed voor het grootste deel wel aan 

de verwachtingen die scholieren vooraf hadden, maar 

was niet voor iedereen even geschikt: 37% van de havisten 

en 47% van de vwo’ers heeft niet het gevoel een goede 

studiekeuze te kunnen maken met online voorlichting. Wel 

zien we dat vooral vwo’ers meer voorlichtingsactiviteiten 

bezocht hebben dan wanneer de activiteiten op locatie 

zouden zijn. 

Mix tussen online en fysiek
Vooral vwo’ers (57%) willen in de toekomst een mix tussen 

online en fysiek. Voor havisten is dit 44%. Havisten hebben 

een grotere voorkeur voor fysieke kennismakingen (46%, 

t.o.v. 36% bij vwo’ers). Vwo’ers missen voornamelijk het 

sfeerproeven in het gebouw bij online evenementen (73%). 

Ditzelfde geldt voor 59% van de havisten. Persoonlijk 

contact met docenten en studenten wordt vaker 

genoemd door havisten dan door vwo’ers als iets wat ze 

hebben gemist. 

Ervaring met online voorlichting en verwachtingen

Vragen stellen

Tussenjaar

Van havo naar vwo

Een kwart vond online voorlichting zinvol
Een kwart van de scholieren vond de online voorlichting 

van het afgelopen jaar zinvol. Meer dan de helft vond de 

voorlichting wel okay. Tegelijkertijd vindt 20% de online 

voorlichting niet zo zinvol. 

Waar kun je als scholier nu terecht met de vragen die je 

normaal aan studenten of docenten stelt op een open 

dag, meeloopdag of proefstudeerdag? Ook het stellen 

van vragen moest nu online. Ervaren scholieren hier een 

barrière?

Ruim de helft van de scholieren vindt het lastig om 
via video vragen te stellen
Een kwart van de vwo’ers ziet vragen stellen in volle 

chatrooms of tijdens videomeetings als barrière. Bij 

havisten is dit 17%, Figuur 11. Scholieren ervaren vaker wel 

een barrière dan niet om hun vragen te stellen: havo (57%) 

en vwo (63%). Het verschil tussen havisten en vwo’ers is 

niet significant. 

3% van de 6-vwo’ers en 2% van de havisten is zeker 

van plan om dit jaar een tussenjaar te nemen, Figuur 

14. Bij niet-eindexamenkandidaten is er nog veel meer 

Drie kwart wil niet van havo naar vwo
Drie kwart van de havisten overweegt niet om na de havo 

door te stromen naar het vwo. 1% zegt zeker wel door te 

stromen, 4% overweegt om naar het vwo te gaan, Figuur 

15. De aantallen zijn klein, daarom beschouwen we ze als 

richtinggevend. 

onduidelijkheid, logischerwijs twijfelen zij nog vaker over 

hun vervolgstap. Havisten overwegen vaker direct door te 

studeren dan vwo’ers.  

1 op de 3 vwo’ers stelt graag vragen via Unibuddy 
of Whatsapp 

Een kwart van de havisten en een derde van de vwo’ers 

vindt het prettig om vragen te stellen via Whatsapp of 

Unibuddy, Figuur 13. De helft van de scholieren heeft hier 

geen mening over en dit soort functionaliteiten wellicht 

niet gebruikt. 

Voorlichting voldeed grotendeels aan de 
verwachting
Voor een kwart van de vwo’ers (24%) voldeed de online 

voorlichting zeker aan de verwachtingen die ze vooraf 

hadden. Bij havisten is dit 17%. 59% van de scholieren 

zegt dat de online voorlichting enigszins voldeed aan de 

verwachting, Figuur 7. 

Vwo’ers willen vaker gebruik maken van online 
voorlichting
57% van de vwo’ers vindt het prima om een deel van de 

voorlichting online te doen, maar dan wel in combinatie 

met fysieke evenementen. Bij havisten is dit 44%. Een 

deel van de scholieren heeft juist liever alleen fysieke 

voorlichtingsactiviteiten: voor havisten is dit 46% en voor 

vwo’ers ruim 1 op de 3 (36%). Het verschil tussen havisten 

en vwo’ers is significant (p < .00). Voor vrijwel niemand is 

alleen online voorlichting voldoende.

40% van de havisten bezocht minder 
voorlichtingsactiviteiten
Vooral vwo’ers hebben online meer 

voorlichtingsactiviteiten bezocht dan ze gedaan 

zouden hebben wanneer de voorlichting op locatie zou 

zijn, Figuur 6. 14% van de vwo’ers heeft zelfs veel meer 

voorlichtingsactiviteiten bezocht en 29% bezocht iets 

meer activiteiten. Bij havisten liggen deze percentages 

op 8% respectievelijk 14%. Wat ook opvalt is dat 40% van 

de havisten juist minder activiteiten bezocht heeft. Bij 

vwo’ers is dit iets meer dan een kwart (27%). Het verschil 

tussen havisten en vwo’ers is significant. 

Online voorlichting niet voor iedereen even 
geschikt
37% van de havisten heeft niet het gevoel een goede 

studiekeuze te kunnen maken met online voorlichting. 

Voor vwo’ers is dit 47% (ns). 1 op de 10 zegt juist zeker 

een goede keuze te kunnen maken met deze vorm van 

voorlichting, Figuur 8. 

Voorkeur voor persoonlijk vragen stellen
47% van de havisten en 43% van de vwo’ers stelt vragen 

het liefst persoonlijk aan studenten. 1 op de 5 heeft juist 

een voorkeur voor online vragen stellen, Figuur 12. Een 

kwart maakt het niet zoveel, zij vinden het prima om 

persoonlijk en om online vragen te stellen. 

Scholieren missen sfeer proeven het meest
We vroegen scholieren wat ze het meest gemist hebben 

tijdens de online voorlichting, Figuur 10. Voor 73% van de 

vwo’ers is dit sfeer proeven in het gebouw, voor havisten 

is dit 59%. Die hebben vaker dan vwo’ers het persoonlijke 

contact met docenten en studenten gemist.

Al meer dan een jaar hebben hogescholen en 

universiteiten te maken met online voorlichting aan 

scholieren. Onze vraag aan scholieren is: Hoe ervaar je 

deze online voorlichting? We vroegen havisten en vwo’ers 

uit de bovenbouw naar hun bevindingen. 366 scholieren 

deden mee aan onze korte online enquête. We stelden ze 

vragen over onderstaande onderwerpen. Ook vroegen we 

ons af of havisten vaker overwegen om door te stromen 

naar het vwo. 

• Ervaring met online voorlichting en verwachtingen

• Vragen stellen online

• Tussenjaar

• Van havo naar vwo
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Figuur 1 Geslacht.

Figuur 3 Verdeling over klassen in de bovenbouw. N = 367.

Figuur 5 Waardering online voorlichting in het afgelopen jaar.

Figuur 7 Verwachtingen bij online voorlichtingsactiviteiten

Figuur 11 Drempel om vragen te stellen.

Figuur 13 Vragen stellen via Whatsapp of Unibuddy. 

Figuur 15 Ga je na de havo vwo doen?

Figuur 14 Ben je van plan om een tussenjaar te nemen x klas.

Figuur 9 Online voorlichtingsactiviteiten in de toekomst.

Figuur 10 ‘Wat hebben scholieren het meest gemist tijdens 
online voorlichting?’

Figuur 6 Heb je meer online voorlichtingsactiviteiten bezocht 
dan je zou doen als alles op locatie was? 

Figuur 8 Goede studiekeuze met deze vorm van voorlichting.

Figuur 12 Online vragen stellen aan studenten.

Figuur 2 Niveau. N = 367.
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Tabel 1 Verdeling over provincies. 

Figuur 4 Verdeling steekproef over provincies. 

Voorkeur voor persoonlijk vragen stellen
Vragen stellen is lastig: ruim de helft vindt het niet 

prettig om vragen te stellen in chatrooms of tijdens 

videomeetings. Het liefst stellen havisten (47%) en vwo’ers 

(43%) hun vragen persoonlijk aan studenten. 1 op de 

5 heeft een voorkeur voor online vragen stellen. 1 op 

de 3 vwo’ers vindt het prettig om vragen te stellen via 

Whatsapp of Unibuddy, voor havisten is dit een kwart. 

Opvallend is dat de helft hier geen mening over heeft. 

Tussenjaar
2% van de havo-5-scholieren en 3% van de vwo’ers uit 

klas 6 kiest dit jaar zeker voor een tussenjaar. Een klein 

percentage twijfelt nog (havo: 1%; vwo: 5%). Havisten en 

vwo’ers die nog niet in het eindexamenjaar zitten, twijfelen 

nog veel vaker over hun vervolgstap.

Van havo naar vwo
Van verschillende onderwijsinstellingen hoorden we dat 

de verwachting is dat er meer havisten gaan doorstromen 

naar het vwo om hun keuze uit te stellen. Uit onze 

steekproef blijkt dat 1% van de havisten zeker van plan is 

om door te stromen naar het vwo en 4% hierover twijfelt. 

De aantallen zijn klein, daarom beschouwen we ze als 

richtinggevend. 

Weging

Man 2,67

Vrouw 0,61

Onbekend 1

Tabel 2 Weegfactor.


