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Een op de drie hbo-studenten
sneuvelt in het eerste jaar
JAN WESTERA
LEEUWARDEN De uitval van eerste-

jaars studenten op NHL Hogeschool (39 procent) is fors hoger
dan op Stenden (27 procent).
Startende Friese hbo’ers scoren wel
ietsje beter dan landelijk. Dat blijkt
uit het Propadeuserapport 2012-2013
HBO Fryslân.
Van elke 100 beginnende studenten op Stenden en NHL vallen er 35
uit in hun eerste jaar na de havo of
vwo. De uitval van Friese eerstejaarsligt nog wel vijf procent lager dan gemiddeld in Nederland.
,,Het verschil tussen NHL en Stenden is opvallend en reden voor nader onderzoek’’, zegt Bert Jan Flim,
medeopsteller van het rapport. ,,Een
deel van het grote verschil is te verklaren doordat de hotelopleiding
van Stenden veel vwo-scholieren
trekt.’’ Flim is coördinator bij het
Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân.
Dat is een samenwerking tussen alle
Friese hogescholen en middelbare
scholen om de uitval in het eerste
jaar terug te dringen. Zo organiseren
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ze onder meer hbo-kennismakingsdagen voor havo- en vwo-leerlingen.

Flim: ,,De gekozen aanpak werkt.
Uitval kost de samenleving veel geld
en levert ongelukkige studenten op.
Voor toekomstige studenten is het
nog belangrijker om de juiste keuze
te maken nu de studiekosten in het
hbo stijgen.’’
Uit het propedeuserapport blijkt
een op de twee studenten afkomstig
van het Stellingwerf College uitvalt
in het eerste hbo-jaar. Flim: ,,Het
gaat om kleine aantallen, waardoor
toeval mogelijk een rol speelt.’’ Toch
denkt Flim dat deze school er wijs
aan doet zich te verdiepen in de oorzaak van de hoge uitval.
Dat gaat de school in Oosterwolde
zeker doen, belooft directeur Hennie
Broers van het Stellingwerf College.
,,Dit rapport heeft ons wakker geschud. De uitval is te hoog. Een echte
verklaring hebben we niet. Het is
verstandig dat we contact zoeken
met onze uitvallers op Stenden en
NHL." Op grond van het rapport ziet
Broers aanwijzingen dat het ’zelfstandig leren en plannen’ beter kan
op haar school.
Het hele rapport is te vinden op
www.lc.nl/friesland

