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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

Mede door het belang van het thema ‘studiesucces’ lijkt studieloopbaanbegeleiding (SLB) de laatste jaren 
steviger op de agenda van hogescholen  te staan. De ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen 
zoals de studiekeuzecheck en het verbeteren van bachelorrendement, vragen ook om investeringen in en 
herziening van SLB beleid. De roep om betere SLB blijkt vanuit verschillende kanten te ontstaan. Ook 
studenten waren ontevreden over hun begeleiding, met name de ouderejaars. Sommige studenten zagen 
hun SLB’ers niet of nauwelijks, er werd te weinig initiatief genomen vanuit de opleiding en was er te weinig 
aandacht voor loopbaanbegeleiding. Hierin waren ook verschillen tussen maar ook binnen opleidingen te 
zien. 
 
Een goede invulling van SLB is een speerpunt voor Saxion. Het belang ervan wordt benadrukt in zowel de 
Strategische Agenda als de onderwijsvisie. Begin 2014 is er binnen Saxion, op vraag van het CvB, door een 
werkgroep een visiedocument inclusief basiseisen opgesteld over SLB. De werkgroep bestond uit experts 
op het gebied van SLB. Deze werkgroep heeft, naar aanleiding van een aantal klankbordsessies met SLB 
coördinatoren van de opleidingen, ‘Visie en Eisen voor Studieloopbaanbegeleiding’ ontwikkeld en 
vastgelegd in een document. Hierin is beschreven op welke manier Saxion wil werken aan SLB en er zijn 
bepaalde eisen gesteld aan de uitvoering van SLB binnen de opleidingen. Alle opleidingen van Saxion 
worden geacht aan deze ‘basis’ eisen voor SLB te voldoen. Verder zijn ze vrij in de vormgeving van SLB voor 
de eigen opleiding. 
 

Criteria 
Sector 
☐ vmbo 

☐ havo / vwo 

☐ mbo  

☒ ho  

 

Thema 
☒ Visie, beleid en kwaliteit 

☒ LOB-leeromgeving 

☒LOB-programma  

☒ Studiekeuze/ studiesucces 

☐ Loopbaangesprek  

☐ Doorstromen 

☐ Arbeidsmarktinformatie 

☐LOB-documenten 

☐ Ouderbetrokkenheid 

☒ Professionalisering 

☐ Samenwerking 

☐Kansengelijkheid 

 

Jaartal 
☐ > 2020 

☒ 2015 - 2020 

☐ < 2015 

 

Soort publicatie 
☐ Proefschrift 

☐ Inaugurele rede/ lectorale rede 

☒ Onderzoeksrapport 

☐ Samenvatting onderzoeksrapport 

☐ Artikel 
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 Op verzoek van de Vereniging Hogescholen heeft Saxion een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar deze 
maatregel. Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen hoe de maatregel is geïmplementeerd, wat de 
resultaten zijn en welke invloed structuur- en cultuurfactoren van Saxion hebben gehad op de 
ontwikkeling en implementatie van dit beleid binnen Saxion. Met het evaluatieonderzoek wordt antwoord 
gegeven op de vragen: Waarom heeft Saxion dit op deze manier gedaan? Wat heeft het Saxion 
opgeleverd? Wat zou Saxion in een vergelijkbaar proces weer doen en wat anders? In dit rapport wordt 
verslag gedaan van dit evaluatieonderzoek. 

 

TRANSFER 

 

Wat kun je uit het 

onderzoek meenemen 

naar de LOB-praktijk? 

Het rapport biedt inzicht in hoe SLB in de praktijk is vormgegeven en geeft daarmee ook inzichten in waar 
nog acties op nodig zijn.  
Deze inzichten zijn niet alleen zinvol voor Saxion, maar bieden ook voor andere hogescholen concrete 
aandachtspunten. 


