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Samenvatting: Studieuitval resulteert in hoge kosten voor studenten en onderwijsinstellingen. 
Huidig onderzoek is tweeledig. Ten eerste het in kaart brengen van studieuitval bij eerstejaars 
sportstudenten (Hanzehogeschool), daarnaast inzicht geven in (beïnvloedbare) risicofactoren voor 
studieuitval van sportstudenten. 

Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: Zijn geslacht, leeftijd en vooropleiding 
risicofactoren voor studieuitval van eerstejaars sportstudenten in het hoger onderwijs? En: Is er 
verschil in de score op aspecten van zelfregulatie tussen uitvallers en studenten die de propedeuse 
behalen in het eerste jaar? 

308 van de 403 eerstejaars studenten van cohort 2011-2012 hebben een vragenlijst ingevuld 
gericht op achtergrondkenmerken en zelfregulatie. Er is onderscheid gemaakt tussen uitvallers 
(<48 ECTS) en studenten die 60 ECTS hebben behaald aan het einde van het eerste studiejaar. 

36,4% van de eerstejaars studenten viel uit. 18,2% behaalde de propedeuse aan het einde van 
het eerste jaar. Onder de uitvallers bevonden zich naar verhouding meer mannen en meer studen-
ten met een havo- of (sportgerelateerde) mbo-vooropleiding. Uitvallers scoorden slechter op de 
vaardigheid planning dan studenten die de propedeuse hebben behaald. Een aanbeveling voor de 
praktijk is om scholieren van het mbo beter voor te bereiden op doorstroming naar het hbo. Ten 
tweede aandacht en vervolgonderzoek naar het verbeteren van planningsvaardigheden. 
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Inleiding 
Nederland kent 38 hoger onderwijsinstellingen die voor een groot deel worden be-
kostigd door de overheid. Circa tien van deze hoger onderwijs instellingen bieden 
sport- en beweegopleidingen aan. In totaal zijn er 40 sport- en beweegopleidingen op 
hbo-niveau in Nederland. In onderzoeksrapporten wordt regelmatig het onderscheid 
tussen sectoren gemaakt. Het is onduidelijk en variërend in welke sector de sport- en 
beweegopleidingen thuishoren. Doordat sport- en beweegopleidingen binnen wis-
selde sectoren vallen, zijn er geen eenduidige resultaten over studieuitval. Het lande-
lijke percentage studenten dat na één jaar studeren niet meer dezelfde hbo-opleiding 
volgt (studieuitval) ligt sinds 2005 rond de 36 procent (Inspectie van het onderwijs, 
2012).. Dit percentage studieuitval bevat studiestakers en studenten die wisselen van 
opleiding of instelling. De reden voor uitval in het eerste jaar kan vrijwillig zijn, bij-
voorbeeld switchen van opleiding, of niet vrijwillig, doordat het aantal vereiste stu-
diepunten in het eerste studiejaar niet wordt gehaald (negatief bindend studie advies). 

Studieuitval resulteert in tijdverlies en kosten voor de student, de hoger onderwijs-
instellingen en de overheid (Onderwijsraad, 2008). Onder meer om deze reden hee! 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zogenoemde prestatieafspra-
ken gemaakt met de hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Deze prestatieaf-
spraken zijn vooral gericht op (de verhoging van) het rendement, intensivering van 
het gemiddeld aantal contacturen per week en (het realiseren van) een verbeterde 
docentkwaliteit van de opleidingen (Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onder-
zoek, 2014). Een aspect dat wordt besproken om het rendement te verhogen is beper-
king van de studieuitval in het eerste jaar. Inzicht in de risicofactoren voor uitval is 
dus van groot belang voor onderwijsinstellingen. Op basis van inzichten in uitval en 
risicofactoren kunnen sport- en beweeg opleidingen vervolgstappen nemen. 

Het onderzoeksrapport van Wartenbergh & Broek (2008), dat is geschreven in op-
dracht van het ministerie van OCW, gee! de achtergrondkenmerken van studiesta-
kers in het hoger onderwijs weer. Uit het rapport blijkt dat het grootste deel van de 
studiestakers stopt met studeren in het eerste jaar. Ten tweede is het percentage man-
nelijke studiestakers groter dan de vrouwelijke studiestakers. Vrouwen doen het al 
jaren beter in alle sectoren in het hbo (HBO-Raad. Feiten en cijfers, 2010; Vereniging 
voor Hogescholen, 2016). Ook zijn uitvallers in het eerste jaar jonger dan de studen-
ten die niet uitvallen (Wartenbergh & Broek, 2008). Tevens is de vooropleiding van 
studenten één van de voorspellers van uitval in het eerste jaar. Zo komt het grootste 
deel van de uitvallers in het hbo vanuit het mbo en het kleinste deel van de uitvallers 
in het eerste jaar hee! een vwo-diploma (hbo-raad, 2012). Geslacht, lee!ijd en voor-
opleiding zijn dus risicofactoren voor uitval in het eerste jaar van hbo-opleidingen 
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in alle sectoren. Speci"eke informatie over risicofactoren voor uitval in het eerste 
jaar in de sector sport- en beweegopleidingen ontbreekt. Achtergrondkenmerken van 
uitvallers van sport- en beweegopleidingen kun je niet zomaar gelijktrekken met deze 
landelijke gegevens uit het onderzoeksrapport van Wartenbergh & Broek (2008). In 
tegenstelling tot andere hbo-opleidingen bestaat het curriculum van sport- en be-
weegopleidingen voor een groot deel uit sportpraktijk. In deze studie bekijken we 
de achtergrondkenmerken, en dus risicofactoren, van uitvallers van sport- en be-
weegopleiding van één hoger onderwijsinstelling. 

Eventueel beïnvloedbare risicofactoren geven de onderwijsinstellingen handvatten 
om in te kunnen grijpen op uitval van studenten in het eerste jaar. Tal van studies 
hebben in de afgelopen decennia aangetoond dat een hoog zelfregulerend vermogen 
van studenten zorgt voor betere studieresultaten (Honken & Ralston, 2013; Lee, Choi 
en Kim (2013); Pintrich, 2000; Wilson & Narayan, 2016; Zimmerman, 1986, 2000). 
Een aantal van deze studies naar zelfregulatie en studieresultaten komt samen in het 
boek van Zimmerman en Schunk (2001). Het boek gee! als de"nitie van zelfregu-
latie: “Iemand met een goede zelfregulatie is iemand die metacognitief, gemotiveerd 
en gedragsmatig bezig is met zijn eigen leerproces. Iemand is proactief in zijn eigen 
leerproces en dit zorgt ervoor dat het proces e#ectiever is” (Garcia & Pintrich, 1994; 
Pintrich & Groot, 1990; Zimmerman 1986, 2000). Zelfregulatie tijdens leren is een 
cyclisch proces dat bestaat uit drie fases. De eerste fase gaat over planning. Doelen 
worden gesteld op basis van ervaringen uit het verleden (re$ectie) en er wordt een 
strategische planning gemaakt om de doelen te behalen. De tweede fase is de fase 
van het zelfmonitoren. Met zelfmonitoren wordt tijdens het leerproces nagegaan of 
het proces op schema ligt. De derde en laatste fase staat in het teken van evalueren 
en re$ecteren. Er wordt zowel op het proces als op het resultaat geëvalueerd en ge-
re$ecteerd, zodat lering wordt getrokken voor toekomstige leerprocessen. Inzet en 
eigen e#ectiviteit hebben een belangrijke bijdrage aan alle drie de fases (Zimmerman 
& Schunk, 2001). Een student die op aspecten van zelfregulatie goed scoort hee! een 
e#ectief leerproces wat zorgt voor succes in de studie (Honken & Ralston, 2013; Pin-
trich, 2000; Wilson & Narayan, 2016). Bovendien is het mogelijk om zelfregulerend 
vermogen te verbeteren en kan het onderwijs daarop ingericht worden (Boekaerts 
& Cascallar, 2006; Kistner et al., 2010; Maclellan & Soden, 2006; Naude et al., 2016; 
Zimmerman, 2002). In deze studie wordt gebruik gemaakt van het construct zelfre-
gulatie om beïnvloedbare risicofactoren te verkennen en daarmee mogelijke verschil-
len tussen uitvallers en succesvolle studenten te kunnen bestuderen. Daarnaast gee! 
inzicht in uitval en (aspecten van) zelfregulatie de mogelijkheid tot het geven van 
praktische handvaten omdat zelfregulerend vermogen volgens Boekaerts & Cascallar 
(2006), Kistner et al. (2010), Maclellan & Soden (2006), Naude et al. (2016) en Zim-
merman (2002) te verbeteren is. 
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Het doel van het voorliggende onderzoek is tweeledig. Ten eerste brengt huidig on-
derzoek de studieuitval bij eerstejaars sportstudenten in kaart. Daarnaast gee! het 
inzicht in (beïnvloedbare) risicofactoren voor studieuitval van sportstudenten. Voor 
deze studie zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd. De eerste hee! betrekking op 
welke achtergrondkenmerken als risicofactoren van invloed zijn op de studieuitval 
na één jaar studeren aan een sportopleiding. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: 
Zijn geslacht, lee!ijd en vooropleiding risicofactoren voor studieuitval van eerste-
jaars sportstudenten in het hoger onderwijs? De verwachting is dat dezelfde ken-
merken, zoals genoemd in bovengenoemde literatuur, risicofactoren zijn voor uitval 
in het eerste bij het Instituut voor Sportstudies aan de Hanzehogeschool. Verwacht 
wordt dat er meer mannen dan vrouwen uitvallen in het eerste jaar. De uitvallers 
zullen naar verwachting jonger zijn dan studenten die de gestarte opleiding blijven 
volgen. Daarnaast zullen naar verwachting meer studenten met een vooropleiding in 
het mbo uitvallen dan studenten met een havo- of vwo-vooropleiding. 

De tweede onderzoeksvraag focust op zelfregulatie en hoe dit een rol speelt bij uit-
vallers in het eerste jaar van sportstudenten. Speci"ek wordt onderzocht of er een 
verschil is in zelfregulatie tussen uitvallers en studenten die in één jaar hun prope-
deuse behalen. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: Is er verschil in de score op 
aspecten van zelfregulatie tussen uitvallers en studenten die de propedeuse behalen 
in het eerste jaar? De hypothese is dat uitvallers lager scoren op de aspecten van zelf-
regulatie dan studenten die in het eerste jaar hun propedeuse behalen. 

Methode 

Participanten

Aan dit onderzoek hebben 308 (227 mannen, 81 vrouwen) eerstejaars sportstudenten 
(studiejaar 2011-2012) van de opleidingen ALO en Sport, Gezondheid & Manage-
ment (SGM) van het instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool deelge-
nomen. Het gehele cohort van 2011-2012 telde 403 eerstejaars studenten. 76 % van 
de gehele populatie hee! dus deelgenomen aan het onderzoek. Studenten die niet 
hebben deelgenomen hebben geen toestemming gegeven of waren niet aanwezig ge-
durende de introductieweek. De gemiddelde lee!ijd was 19 (SD = 2,0) jaar. Voor 
mannen gold een gemiddelde lee!ijd van 19,2 jaar (SD = 2,1) en voor vrouwen 18,5 
jaar (SD = 1,8). 
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Dataverzameling

De vragenlijsten zijn afgenomen gedurende de introductieweek van studiejaar 2011-
2012 van het Instituut voor Sportstudies. Alle studenten hebben een informatiebrief 
over het onderzoek gekregen en toestemming gegeven voor het gebruik van de data 
ten behoeve van dit onderzoek. Vervolgens hebben ze een vragenlijst ingevuld. De 
vragenlijst bestond uit vragen over achtergrondkenmerken, sport, blessuregegevens, 
persoonlijkheidskenmerken, zelfregulatie en sportmotivatie. Voor deze studie is en-
kel gebruik gemaakt van achtergrondkenmerken en de score van studenten op de 
schalen van zelfregulatie. De digitale vragenlijst is afgenomen in een computerlokaal 
waar studenten via een eigen inlogcode toegang kregen tot de vragenlijst. Onderzoe-
kers en ouderejaars studenten waren op de achtergrond aanwezig voor eventuele vra-
gen. Een aantal studenten hee! de vragenlijst op papier ingevuld. Dit vond plaats in 
hetzelfde computerlokaal. De reden voor de papieren afname was dat op het moment 
van afname geen inlogcode beschikbaar was voor deze studenten. De verzamelde 
data op papier is door de onderzoekers in de database verwerkt. 

Meetinstrumenten

Achtergrondkenmerken: In de vragenlijst is gevraagd naar de volgende achtergrond-
kenmerken van studenten: geslacht, geboortedatum en vooropleiding. 

Studieresultaat: Het studieresultaat is bepaald aan de hand van het aantal behaalde 
studiepunten aan het eind van het eerste jaar. Meer speci"ek op 31 augustus 2012. 
De gegevens zijn verkregen via de onderwijsmonitor Progress.NET. Bij minder dan 
48 studiepunten kregen studenten een negatief BSA en werd gesproken over uitval, 
tenzij studenten te maken hadden gehad met ‘persoonlijke omstandigheden’. Bij 60 
ECTS hebben de studenten de propedeuse gehaald en bij 48-59 ECTS kregen de stu-
denten een voorlopig positief studieadvies. 

Zelfregulatie: Zelfregulatie is gemeten met de betrouwbare en valide Nederlandse 
versie van de samengestelde Self-Regulated Learning -Self-Report Scale (SRL-SRS) 
(Toering et al., 2012). De Cronbach’s alpha van alle subschalen was hoger dan 0,70 
(Toering et al., 2012). Deze vragenlijst bestond uit 46 items en bevatte zes subschalen. 
1) Planning (8 items), over hoe doelen worden gesteld en hoe een plan van aanpak 
wordt gemaakt voorafgaand aan actie. 2) Zelfmonitoring (6 items), over hoe een taak 
tijdens de uitvoering wordt gemonitord. 3) Inzet (9 items), over hoeveel inzet wordt 
geïnvesteerd in de taak. 4) Eigen e#ectiviteit (10 items), over de mate van zelfvertrou-
wen in het behalen van zelf gestelde doelen. Participanten gaven op de items van deze 
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vier subschalen door middel van een 4-punts schaal van (1) bijna nooit tot (4) bijna 
altijd aan hoe vaak een situatie op hen van toepassing was. Daarnaast de subschaal 5) 
Evaluatie (8 items), over het evalueren van het proces en de uitkomst na a$oop van de 
uitvoering van de taak. De items van deze subschaal bestonden uit een 5-punts schaal 
van (1) bijna nooit tot (5) bijna altijd. Tot slot de subschaal 6) Re$ectie (5 items), over 
de re$ectie op het eigen leerproces. De items van deze subschaal bestonden uit een 
5-punts schaal, lopend van (1) mee eens tot (5) mee oneens. De scores op de subschaal 
re$ectie zijn na afname omgescoord naar (1) mee oneens tot (5) mee eens.

Analysedata

De data is verwerkt in een dataset waarin geen naam of studentnummer terug te vin-
den is. De studenten in de dataset zijn genummerd van 1 tot en met 308. De ruwe da-
taset waarin studentnummers staan weergegeven is beveiligd gearchiveerd. De data 
analyse is uitgevoerd met SPSS versie 22.0. 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden is ten eerste het percentage uit-
vallers (<48 ECTS), het percentage studenten met een voorlopig positief BSA (48 
< ECTS <60) en het percentage studenten met een propedeuse (60 ECTS) bepaald. 
De de"nitie van studieuitval is het percentage studenten dat na één jaar studeren 
minder dan 48 studiepunten hee! behaald en een negatief BSA krijgt. Dit is voor 
de totale groep bepaald en voor mannen en vrouwen apart, om inzicht te geven in 
de verschillen tussen mannen en vrouwen. Om te onderzoeken of geslacht, lee!ijd 
of vooropleiding een rol speelde bij uitvallers (<48 ECTS) dan wel studenten die 60 
ECTS hebben behaald (60 ECTS) zijn er twee groepen gemaakt op basis van het 
aantal behaalde studiepunten. Vervolgens is een Chi-kwadraat toets uitgevoerd met 
enerzijds de groep uitvallers (n=120) en de groep met 60 ECTS (n=55) en anderzijds 
de variabele geslacht (man, vrouw). Daarnaast is een Chi-kwadraat toets uitgevoerd 
met de twee groepen (uitvallers, 60 ECTS) enerzijds en de vooropleiding (havo, vwo, 
mbo sport, mbo overig, buitenlands diploma, overig) anderzijds. 

Om te onderzoeken of het kenmerk lee!ijd een risicofactor is voor studieuitval is 
een eenzijdige ona%ankelijke T-test uitgevoerd, met de groep uitvallers (n=120) en 
de groep 60 ECTS (n=55) als ona%ankelijke variabele en met lee!ijd als a%ankelijke 
variabele (Tabel 1).

Om onderzoeksvraag 2 te beantwoorden zijn eerst gemiddelde waarden berekend 
voor alle subschalen van de zelfregulatieschaal. Daarnaast is de gemiddelde totaal-
score berekend door alle zes onderdelen bij elkaar op te tellen en te delen door zes 
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(Toering et al., 2009). Om te kijken of aspecten van zelfregulatie verschillend zijn 
tussen de uitvallers en de groep met 60 ECTS zijn de gemiddelde scores vergeleken 
en getoetst met eenzijdige ona%ankelijke T-testen (Tabel 1). Voor alle testen werd 
een alfa van 5% gehanteerd.

Tabel 1. Ona%ankelijke T-testen (alfa van 5%)

Onafhankelijke variabele Afhankelijke variabele 

Studiepunten (uitvallers ; 60 ECTS)a Leeftijd 

Studiepunten (uitvallers ; 60 ECTS) Zelfregulatie (totaal)

Studiepunten (uitvallers ; 60 ECTS) Planning 

Studiepunten (uitvallers ; 60 ECTS) Zelfmonitoring 

Studiepunten (uitvallers ; 60 ECTS) Evaluatie 

Studiepunten (uitvallers ; 60 ECTS) Reflectie 

Studiepunten (uitvallers ; 60 ECTS) Inzet 

Studiepunten (uitvallers ; 60 ECTS) Eigen effectiviteit

a Op basis van het behaalde aantal studiepunten zijn twee groepen gemaakt: uitvallers (<48 ECTS) en de propedeuse 
(60 ECTS) groep. 

Resultaten 
Onderzoeksvraag 1: Zijn geslacht, lee!ijd en vooropleiding risicofactoren voor studi-
euitval van eerstejaars sportstudenten in het hoger onderwijs?
Na één jaar studeren hee! 36,4% van de studenten die in 2011 begonnen met een 
sportopleiding aan de Hanzehogeschool minder dan 48 studiepunten behaald. Met 
minder dan 48 studiepunten kregen de studenten een negatief BSA. 45,5 % van de 
studenten kreeg een voorlopig positief BSA en 18,2 % behaalde 60 ECTS en daar-
mee het propedeutisch diploma. Voor mannen lag het percentage uitvallers (41,9%) 
hoger dan voor vrouwen (21%). Tabel 2 gee! de daadwerkelijke aantallen en tussen 
haakjes de verwachte (als er geen sprake zou zijn van samenhang) aantallen mannen 
en vrouwen die uitvallen in het eerste jaar of 60 ECTS halen. Er was een signi"cante 
samenhang tussen enerzijds geslacht en anderzijds uitvallen of 60 ECTS behalen in 
het eerst jaar ("2=6,51; df=1; p=,02). Vrouwen vallen minder uit dan verwacht en 
mannen vallen vaker uit dan verwacht.
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Tabel 2. Kruistabel groep uitvallers en groep 60 ECTS met geslacht (daadwerkelijk 
aantal studenten in de groepen met tussen haakjes het aantal verwachte studenten in 
de groepen)

Mannen (n=133) Vrouwen (n=35) Totaal (n=168)

Uitvallers (<48 ECTS) 95 (88,7) 17 (23,3) 112

60 ECTS 38 (44,3) 18 (11,7)  56

In tabel 3 zijn de percentages van de vooropleidingen te zien voor de groep uitvallers 
en de groep 60 ECTS. De verschillende vooropleidingen waren verschillend verte-
genwoordigd binnen het cohort. Er was een signi"cante samenhang tussen voorop-
leiding en uitvallen of 60 ECTS behalen in het eerste jaar ("2=16,69; df=5; p=,02). 
Vwo’ers vielen minder vaak uit dan verwacht. Studenten met een vooropleiding in het 
mbo en havo vielen daarentegen vaker uit dan verwacht.

Tabel 3 Kruistabel groep uitvallers (n=112) en groep 60 ECTS (n=56) met vooroplei-
dingsgroepen (daadwerkelijk aantal studenten in de subgroepen met tussen haakjes 
het aantal verwachte studenten in de subgroepen op basis van chi-kwadraat)

havo 
(n=107)

vwo 
(n=23)

mbo sport 
(n=14)

mbo ove-
rig (n=21)

buitenlands 
diploma (n=2)

overig 
(n=1)

totaal 
(n=168)

Uitvallers 
(<48 
ECTS)

77 (71,3) 7 (15,3) 10 (9,3) 16 (14) 1 (1,3) 1 (0,7) 112

60 ECTS 30 (35,7) 16 (7,7)  4 (4,7)   5 (7) 1 (0,7) 0 (0,3)  56

a De groep voorlopig positief BSA is niet meegenomen in de chi-kwadraatanalyse. 

Er was geen signi"cant verschil (p=0,868) gevonden in de gemiddelde lee!ijd tussen 
uitvallers en studenten die 60 ECTS hebben behaald in het eerste jaar. 

Onderzoeksvraag 2: Is er een verschil in zelfregulatie tussen uitvallers en studenten die 
in één jaar hun propedeuse behalen?
In tabel 4 staan de gemiddelde scores op de zelfregulatieschalen weergegeven voor 
uitvallers en studenten die de propedeuse behaalden aan het eind van het eerste stu-
diejaar. Op het onderdeel planning scoorden uitvallers signi"cant lager dan studen-
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ten die 60 ECTS hebben behaald (t=2,18; df=173; p<,05). Op alle andere schalen 
van zelfregulatie en op de totaal score op zelfregulatie verschilden de uitvallers en 
studenten die 60 ECTS hebben behaald niet van elkaar (p>,05). 

Tabel 4. Gemiddelde scores (standaarddeviaties) op subschalen zelfregulatie (SRL-
SRS) voor groep uitvallers en studenten die 60 ECTS binnen één jaar haalden

Planning
Zelfmoni-

toring
Evaluatie 

(1-5)
Reflectie 

(1-5)
Inzet

Eigen 
Effectivi-

teit
Totaal

Uitvallers 
(n=120) 2,5 (0,5)* 2,9 (0,5) 3,4 (0,5) 2,3 (0,9) 2,8 (0,4) 2,9 (0,4) 2,8 (0,3)

60 ECTS 
(n=55) 2,7 (0,5) 2,9 (0,4) 3,5 (0,5) 2,4 (0,9) 2,8 (0,4) 2,8 (0,3) 2,9 (0,3)

* Signi"cant verschil tussen groep uitvallers en groep 60 ECTS met p<0,05

Conclusie en discussie 

Het gemiddelde percentage studenten dat uitvalt in het eerste jaar op alle Nederland-
se hbo-opleidingen ligt rond de 36 procent (Inspectie van het onderwijs, 2012). Dit 
percentage is vergelijkbaar met de uitval bij het Instituut voor Sportstudies aan de 
Hanzehogeschool. Uit de resultaten kwam naar voren dat 36,4% van de eerstejaars 
sportstudenten van de ALO en SGM van dit instituut minder dan 48 studiepunten 
behaalde en daarom in het eerste jaar uitviel. 

Onderzoekvraag 1 

De eerste vraag van dit onderzoek toetste of geslacht, vooropleiding en lee!ijd voor-
spellers of risicofactoren waren voor studieuitval in het eerste jaar bij sportstudenten. 
Geslacht en vooropleiding bleken risicofactoren te zijn. Onder de uitvallers bevon-
den zich naar verhouding meer mannen dan vrouwen. Daarnaast bevonden zich on-
der de uitvallers van het eerste leerjaar meer studenten met een havo- of mbo-voor-
opleiding. 
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Uit de resultaten kwam naar voren dat 41,9% van de mannelijke eerstejaars uitviel 
tegenover 21% van de vrouwelijke eerstejaars studenten. Dit komt overeen met de 
gestelde hypothese en recente literatuur, waaruit blijkt dat vrouwen beter presteren 
in het hoger onderwijs dan mannen (Wartenbergh & Van den Broek, 2008; Minis-
terie van OCW, 2008; Ross et al., 2012). Het is opvallend dat bijna drie kwart van 
de eerstejaars studenten man was (73,3%). De sportstudies lijken, gebaseerd op de 
resultaten van het huidige cohort, mannelijk gedomineerde studies. Uit de studie van 
Mastekasaa & Smeby (2008) blijkt dat bij mannelijk gedomineerde studies zich onder 
de uitvallers in het eerste jaar meer vrouwen bevinden. Echter blijkt uit de huidige 
studie dat zich in verhouding juist meer mannen bevinden onder de uitvallers in het 
eerste jaar. 

Ten tweede de risicofactor vooropleiding. De resultaten lieten zien dat de vooroplei-
ding samenhangt met uitval in het eerste jaar. Studenten met een havo- en mbo-voor-
opleiding blijken relatief vaker uit te vallen dan studenten met een vwo-vooroplei-
ding. Dit komt deels overeen met de door ons gestelde hypothese. In andere sectoren 
was eenzelfde resultaat zichtbaar; studenten met een mbo-vooropleiding vormden 
het grootste aandeel onder de uitvallers in het eerste jaar (hbo-raad, 2012; Van der 
Weide, 2013). Dit kan verklaard worden door een lastige overgang tussen het mbo 
en hbo (Daale & Asselt, 2007; Haas et al., 2010). Ook relatief veel studenten met een 
havo-vooropleiding vielen uit. Dit is niet in lijn met de gestelde hypothese. Daarente-
gen lieten studenten met een vwo-vooropleiding in de huidige studie de beste resulta-
ten zien na één jaar studeren. Studenten met een vwo-vooropleiding hadden relatief 
de minste uitvallers en de meeste studenten die 60 ECTS behaalden in het eerste jaar. 

Ten slotte bleek uit de resultaten dat lee!ijd geen risicofactor was voor uitval in het 
eerste jaar. Lee!ijd was niet signi"cant verschillend tussen uitvallers en studenten die 
de 60 ECTS in het eerste jaar behaalden. Dit is niet in lijn met de gestelde hypothese. 
Verwacht werd dat jongere studenten vaker zouden uitvallen dan oudere studenten. 

Onderzoeksvraag 2

De tweede onderzoeksvraag luidde: is er verschil in de score op (aspecten van) zelf-
regulatie tussen uitvallers en studenten die de propedeuse behalen in het eerste jaar? 
Uit de resultaten bleek dat uitvallers slechtere planningsvaardigheden hebben dan de 
studenten die de propedeuse behalen. Het verschil in gemiddelde score op zelfregu-
latie tussen de groepen was echter klein. Dit is deels in lijn met de door ons gestelde 
hypothese en eerder uitgevoerd onderzoek (Lee & Lee, 2012; Maclellan & Soden, 
2006; Naude et al., 2016; Zimmerman, 2000). In andere studies hadden succesvolle 
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studenten een hoger zelfregulerend vermogen dan uitvallers (Lee & Lee, 2012; Sto-
ten, 2015; Zimmerman, 2001). In onze studie waren er geen signi"cante verschillen 
in zelfmonitoring, evaluatie, re$ectie, inzet en eigen e#ectiviteit tussen uitvallers en 
studenten die de propedeuse behaalden. Het is aannemelijk dat de studenten aan 
sportstudies naast de studie op een hoger niveau sporten dan studenten die een an-
dere studie doen. Onderzoek onder talentvolle sporters laat een hogere mate van 
zelfregulatie zien dan sporters op lagere niveaus (Jonker et al., 2010; Toering et al., 
2011). Als voorbeeld het aspect evaluatie van zelfregulatie. In de studie van Jonker et 
al. (2010) scoorden talentvolle voetballers signi"cant hoger (3,46) op het aspect eva-
luatie dan studenten aan niet sport gerelateerde opleidingen (3,25). In de resultaten 
van deze studie scoren uitvallers gemiddeld 3,40 op evaluatie en de studenten die een 
propedeuse hebben behaald 3,50. Dit is beiden hoger dan studenten die studeren aan 
niet-sport gerelateerde opleidingen uit de studie van Jonker et al. (2010).

Ondanks dat deze studie inzicht gee! in studieuitval van sportopleidingen van één 
hogeschool, zijn er ook beperkingen. Een beperking van deze studie is dat uitval 
is gemeten aan de hand van het aantal behaalde studiepunten. Door deze metho-
de is niet te achterhalen wat de reden van uitval was. Tevens kunnen we hier niet 
uit a$eiden op welk moment in het studiejaar studenten zijn uitgevallen. Voor een 
vervolgonderzoek is het interessant om uitval preciezer te monitoren om erachter te 
komen wat risicofactoren zijn. Twee aspecten die dan met name van belang zijn is 
het moment en de reden van uitval van sportstudenten in het eerste jaar. Een andere 
beperking is dat de risicofactor vooropleiding een zeer klein aantal studenten met 
een vwo- of mbo-vooropleiding had. Voor het toetsten van een combinatie van risi-
cofactoren (bijvoorbeeld mannelijke studenten met een vooropleiding in het mbo) 
waren de aantallen in de te vergelijken groepen te klein. 

Afgezien daarvan kunnen we vanuit de resultaten een aantal aanbevelingen voor de 
praktijk geven. De overgang van mbo naar het hbo is een beïnvloedbare risicofactor, 
en verdient aandacht en monitoring. Een aanbeveling is de toestroom van mbo-stu-
denten naar het hbo beter te begeleiden (Biemans et al., 2013; Harris & Rainley, 2012). 
Naast een doorstroomtraject kan dit in de vorm van betere voorlichting. Bij andere 
opleidingen is al sprake van mbo-hbo doorstroomtrajecten (ROCVA doorstroom, 
2016; Biemans et al., 2016). Hiervoor komen goed presterende mbo-studenten van 
verwante opleidingen in aanmerking. Anderzijds zijn er trajecten voor verwante 
vooropleidingen (bijv. mbo-techniek naar hbo-techniek) (Bussemaker., 2013). Zij 
kunnen al een aantal vakken volgen op het hbo wat hen vrijstellingen kan opleve-
ren. Deze doorstroomtrajecten lijken positief te werken. Studenten die een dergelijk 
doorstroomtraject gevolgd hebben presteren beter dan studenten met een andere 
vooropleiding (Daale & Asselt, 2007). 
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Een tweede aanbeveling is aandacht en vervolgonderzoek in het onderwijs voor 
het verbeteren van planningsvaardigheden van eerstejaarsstudenten aan een 
hbo-sportopleiding. Dat begint met het monitoren van planningsvaardigheden in re-
latie tot het studieresultaat en vervolgens het verkennen van verbetermogelijkheden. 
Planningsvaardigheden zijn te verbeteren en dit kan worden geïntegreerd in het on-
derwijs (Ramdass & Zimmerman, 2011). Het meeste e#ect hee! een expliciete me-
thode waarbij wordt uitgelegd aan studenten wat het belang is van het aanleren van 
goede planningsvaardigheden (Kistner et al., 2010). Met deze methode zijn de leeref-
fecten op de lange termijn nog zichtbaar. Een andere of aanvullende mogelijkheid is 
het aanpassen van de leeromgeving voor studenten. Door bijvoorbeeld een opstelling 
van tafels in kleine groepjes kunnen studenten meer van elkaar opsteken, dit komt 
onder andere planningsvaardigheden ten goede (Boekaerts & Cascallar, 2006). Ook 
kan het regelmatig toepassen van een formatief zelfassessment op het gebied van zelf-
regulatie of planning zorgen voor betere vaardigheden (Mahlberg, 2015). Een for-
matief zelfassessment houdt in dat studenten zichzelf beoordelen in functie van het 
leerproces en niet om een niveau te bepalen. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek 
is om planningsvaardigheden te monitoren en te onderzoeken of een interventie (ex-
pliciete uitleg, aanpassen leeromgeving, of formatieve zelfassessments) invloed hee! 
op studiesucces in het eerste jaar. 

Conclusie 
Binnen de sportstudies aan de Hanzehogeschool in 2011-2012 bleek dat de man-
nelijke studenten slechter presteerden in het eerste jaar dan vrouwelijke studenten. 
Daarnaast had het type vooropleiding invloed op de studieresultaten in het eerste 
jaar. Studenten met een mbo-vooropleiding of een havo-vooropleiding waren vaker 
uitvallers, studenten met een vooropleiding in het vwo waren vaker studenten die een 
propedeuse halen. Voor de aansluiting tussen het mbo en hbo is het verstandig om 
dit te blijven monitoren en te zoeken naar verbetermogelijkheden zodat een mbo’er 
eerder kan wennen aan het onderwijs in het hbo en beter weet wat het onderwijs 
inhoudt. Tot slot hadden uitvallers minder goede planningsvaardigheden dan stu-
denten die in het eerste jaar de propedeuse behalen. Er zijn mogelijkheden om in het 
onderwijs expliciet aandacht te besteden aan planningsvaardigheden onderwijs. Het 
is aan te bevelen hier aandacht aan te besteden en de e#ecten op het studieresultaat 
van studenten te onderzoeken. 
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