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Kern van de inhoud 

Bij de herziening van de Richtlijn in 2006 is de ondergrens voor aanvullende toetsing vastgesteld op 
een 4. In 2010 heeft het college aan de opleiding Sociale Geografie en Planalogie toestemming 
verleend om een pilot uit te voeren met een ondergrens van 5. De opleiding heeft na het eerste jaar 
een tussenevaluatie uitgevoerd (bijlage). De resultaten zijn positief: er zijn meer geslaagden, minder 
studenten die in aanmerking komen voor aanvullende toetsing en een hoger slagingspercentage voor 
de aanvullende toets. De opleiding zou graag zien dat in het kader van de herijking van het 
onderwijsmodel de ondergrens opnieuw naar 5 gaat.

 

 

Verzoek aan de universiteitsraad 

Kennis te nemen van de tussenevaluatie. 
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Een hogere ondergrens voor aanvullende toetsing 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 November 20111.  Inleiding 
 
 
De invoering van het bachelor-master systeem in 2002, en de introductie van het Utrechtse 
onderwijsmodel, was wat betreft toetsing een radicale breuk met het verleden. 
Herkansingsmogelijkheden werden sterk ingeperkt, en in cursussen werd permanente toetsing, met 
compenserende deelcijfers ingevoerd. Bij de opleidingen van Sociale Geografie en Planologie moest 
het gewogen gemiddelde van deelcijfers aan het eind van een cursus minimaal een 5,0 zijn om in 
aanmerking te komen voor aanvullende toetsing. We zagen dat de rendementen sterk stegen. 
Daarom waren we erg ongelukkig met de beslissing van de U-raad dat de ondergrens om in 
aanmerking te komen voor aanvullende toetsing in 2006 werd verlaagd naar 4,0. Helaas heeft de 
aangekondigde UU-brede evaluatie van de effecten niet plaatsgevonden. Wij zagen ongewenste 
effecten, zoals een toename van het aantal ‘herkansers’, die echter maar beperkt gebruik maakten 
van de mogelijkheid tot aanvullende toetsing, en waarvan maar een klein gedeelte wist te slagen.  
 
Daarom hebben wij in 2010 toestemming gekregen van het CvB om gedurende twee jaar terug te 
keren naar de ondergrens voor aanvullende toetsing van 5,0. De pilot houdt ook in dat de 
aanvullende toetsing drie weken na het einde van de cursusperiode wordt gehouden (in plaats van 
aan het eind van de opvolgende periode). 
 
Dit rapport laat de resultaten zien voor onze Bacheloropleiding na het eerste jaar van de Pilot. Wij 
hebben in onze aanvraag drie verwachtingen geformuleerd:  

1. Een stijging van het aantal geslaagden (direct en na aanvullende toetsing). 

    
 
 
 
 
   



2. Een afname van het aantal studenten dat in aanmerking zou komen voor aanvullende 
toetsing. 

3. Een stijging van het slagingspercentage bij de aanvullende toetsing. 
Dit rapport laat zien dat onze verwachtingen zijn uitgekomen.  
 
Het is belangrijk om te vermelden dat de studenten in het onderwijsbestuur en de 
opleidingscommissies altijd vóór de ondergrens van 5,0 zijn geweest. Daarom waren de studenten in 
diverse geledingen (inclusief de faculteitsraad) ook voorstander van het uitvoeren van deze pilot om 
de ondergrens te verhogen. Natuurlijk heeft bij de studenten een discussie hierover plaatsgevonden, 
en meent een deel van de studenten dat het in hun belang is om de ‘herkansingsmogelijkheden’ te 
verruimen. Maar bij de in juni 2011 afgenomen jaarevaluatie onder bachelorstudenten blijkt een 
meerderheid niet afwijzend te staan tegenover de ondergrens van een vijf.  
De resultaten van deze tussenevaluatie laten zien dat het aantal direct geslaagden is toegenomen, en 
dat het totale slaagpercentage (dus na aanvullende toetsing) ongeveer gelijk is gebleven. Deze 
uitkomsten zijn positief, en ondersteunen onze mening dat het toetsregime van het Utrechtse 
Onderwijsmodel, zoals het oorspronkelijk is bedoeld en bij ons uitgevoerd, in sterke mate bijdraagt 
aan de relatief goede rendementen in Utrecht. Wij zouden graag zien dat in het kader van de 
herijking van het Onderwijsmodel (3.0) de ondergrens opnieuw naar 5,0 gaat. Dat past bij het 
ambitieuze studieklimaat dat de UU in haar strategisch plan nastreeft, en sluit aan bij de Strategische 
Agenda (‘beperking herkansingsmogelijkheden’). 
 
Gedurende het tweede jaar van de pilot (2011-2012) gaan wij door met het verzamelen en 
interpreteren van cursusresultaten. Bij enkele cursussen zal een diepteonderzoek plaatsvinden. Zo is 
het opvallend dat de resultaten van keuze- en verplichte cursussen enigszins uiteenlopen. Er was nu 
nog geen gelegenheid om de prestaties van enerzijds onze eigen majorstudenten, en anderzijds 
internationale studenten en niet-major studenten te onderzoeken. 
 
Ik dank de leden van het bachelorbestuur die het afgelopen jaar het project uitgevoerd hebben: 
Alphons de Vocht (voorzitter), Veronique Schutjens en Fred Toppen. Veel cijfers zijn verzameld door 
student-assistenten Edith Ammeraal en Judith Hurks. EMP-middelen maakten het mogelijk dat Sanne 
Gratama van Andel en Geertje Wismans (COLUU, O&T) de commissie waardevolle adviezen konden 
geven. 
 
Leo Paul 
Onderwijsdirecteur Sociale Geografie en Planologie 

 
 
 
2. Onderzoeksopzet tussenevaluatie Pilot 4-5  
 
 
De effecten van het verhogen van de ondergrens voor aanvullende toetsing (‘herkansing’) van een 
4,0 naar 5,0 zijn onderzocht door de cursusrendementen en behaalde cijfers te vergelijken voor de 
academische jaren: 2008-2009, 2009-2010, en 2010-2011. In het tweede jaar van de pilot komen 
daar nog de cursusresultaten over 2011-2012 bij. De rendementen uit de twee jaren met de 4,0 als 
ondergrens voor aanvullende toetsing (2008 en 2009) worden dus vergeleken met de rendementen 
van de twee jaren van de pilot, waarbij een 5,0 als ondergrens is aangehouden (2010 en later nog 
2011). 
 
Onderzochte cursussen 
Er is gekozen om alleen de cursussen in de Bacheloropleiding Sociale geografie en Planologie te 
onderzoeken, omdat het aantal direct geslaagden bij de Mastercursussen zeer hoog is.  
Alle Bachelorcursussen die in de jaren 2009 en 2010 werden aangeboden, en die niet ingrijpend zijn 
veranderd, zijn in het onderzoek meegenomen, met uitzondering van de Bachelor thesis en het 
Sociaal Geografisch Atelier. Bij deze twee cursussen is er geen reparatiemogelijkheid in de vorm van 
een aanvullende toetsing.  
Uiteindelijk zijn er 43 Bachelorcursussen in het onderzoek meegenomen, waaraan in 2010 4533 
studenten deelnamen. Voor drie van deze 43 cursussen zijn er geen gegevens beschikbaar over het 
jaar 2008. De cursus Politieke Geografie II (Geo3-3046) werd in 2009 voor het eerst aangeboden, en 
de cursussen Ruimtelijke Vraagstukken in Europa (Geo2-3012) en Wetenschappelijke 
Onderzoeksoefening (Geo2-3048) zijn in 2009 ingrijpend veranderd, zodat vergelijking met 2008 niet 
meer mogelijk is. De gegevens over 2008 hebben daarom betrekking op 40 cursussen. 
 
In de analyses is steeds een onderscheid gemaakt in verplichte en keuze cursussen. Ook wordt er 



onderscheid gemaakt naar cursusniveau. De drie cursusniveaus komen in grote lijnen overeen met de 
drie cursusjaren van de Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie.  
Bijlage 1 geeft een overzicht van alle onderzochte cursussen.  
 
Gebruikte cursusresultaten  
Er is gebruik gemaakt van de cursusresultaten zoals die door het Studiepunt van de Faculteit 
Geowetenschappen zijn ingevoerd in OSIRIS. Alleen studenten die de gehele cursus hebben afgerond, 
en waarvoor dus alle deelcijfers aanwezig zijn, hebben een eindcijfer voor de betreffende cursus. Voor 
de overige studenten worden er in OSIRIS verschillende categorieën onderscheiden: 
 NV= Niet Verschenen (no show).  
Het betreft studenten die zich wel voor de cursus hebben ingeschreven, maar niet zijn komen 
opdagen. Zij zijn niet in het onderzoek meegenomen. 
 NVD = Niet Voldaan.  
Het betreft studenten die wel met de cursus begonnen zijn, maar om welke reden dan ook de cursus 
niet hebben afgemaakt. Zij beschikken niet over alle deelcijfers en moeten de gehele cursus later 
overdoen. Deze groep is meegenomen bij de berekening van de rendementen, want zij hebben wel 
deelgenomen aan de cursus. Bij berekening van de gemiddelde behaalde cijfers is deze groep buiten 
beschouwing gelaten. Zij hebben immers geen eindcijfer gekregen. 
 Tenslotte is er nog een klein aantal studenten dat wegens ziekte een of meerdere 
toetsen heeft gemist. Zij hebben na het maken van een inhaaltoets alsnog een eindcijfer gekregen en 
zijn dus gewoon in de analyses meegenomen. Indien zij de cursus niet meer hebben afgerond werden 
ze ingedeeld bij de groep NVD.  
 
Onderzochte gegevens  
In deze pilot-evaluatie worden de volgende gegevens met elkaar vergeleken voor de jaren 2008, 
2009 (beide jaren 4,0 als ondergrens) en 2010 (5,0 als ondergrens):  
1. Slagingsgpercentages 

Het totale percentage geslaagde studenten voor alle cursussen tezamen. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt in het percentage direct geslaagden (dus direct na beëindiging van de 
cursus) en het aandeel totaal geslaagden (direct geslaagden plus geslaagden voor de aanvullende 
toetsing). 

2. Gemiddeld behaalde cijfer 
Het gemiddelde cijfer van alle studenten voor alle cursussen tezamen. Dit gemiddelde is berekend 
over alle direct behaalde eindcijfers. De eventuele resultaten voor een aanvullende toets zijn hier 
dus buiten beschouwing gelaten. 

3. Verandering cursusrendementen 
Een vergelijking van de slagingspercentages per cursus van 2010 ten opzichte van 2008 en 2009. 
Ook hier is onderscheid gemaakt tussen het percentage direct geslaagden en het percentage 
totaal geslaagden (na aanvullende toetsing).  
Voor elke cursus is het verschil in slagingspercentage in 2010 ten opzichte van 2009 (en 2008) 
berekend. Omdat kleine veranderingen weinig zeggen, is besloten om veranderingen van minder 
dan 2,5%-punt te beschouwen als “gelijk gebleven”. Het cursusrendement is dus toegenomen als 
het aandeel geslaagden in 2010 minimaal 2,5%-punt hoger ligt dan in 2009 (of 2008), en 
afgenomen als het rendement ten minste 2,5%-punt lager ligt. 

4. Aanvullende toetsing: aantallen, opkomst en rendementen  
Voor alle cursussen tezamen is berekend hoeveel studenten recht hadden op een aanvullende 
toets, wat het opkomstpercentage bij de aanvullende toetsing was, en hoeveel procent van de 
rechthebbenden voor de aanvullende toets is geslaagd.  

5. Effecten op BSA 
Gekeken is of het aandeel eerstejaars dat zijn/haar BSA heeft gehaald is veranderd na invoering 
van de ondergrens voor aanvullende toetsing van 5,0 in 2010 ten opzichte van de jaren 2008 en 
2009. 

6. Studentenevaluatie Bachelor SGPL 
In de jaarlijkse studentenevaluatie over het Bachelorprogramma van de opleiding Sociale 
Geografie en Planologie is kort gepeild wat de mening van studenten is over de (nieuwe) 
toetsingsregels. Aan het einde van het tweede pilot-jaar (2011-2012) zal een uitgebreidere 
evaluatie plaatsvinden. 
 

 

3. Onderzoeksresultaten tussenevaluatie Pilot 4-5  
 
In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies van de tussenevaluatie van de Pilot 4-5 
beschreven, voorzien van de meest relevante uitkomsttabellen. In bijlage 2 zijn alle overige tabellen 
opgenomen. Waar nodig wordt naar deze tabellen verwezen. 



 
1. Slagingspercentages 2008-2010 
Tabel 1 geeft de slagingspercentages van alle studenten voor alle cursussen tezamen weer, 
uitgesplitst naar het type cursus (verplicht of keuze) en naar cursusniveau. Zowel het percentage 
direct geslaagden, als het percentage totaal geslaagden (direct geslaagd plus geslaagd na 
aanvullende toetsing) worden weergegeven. 
 
Tabel 1:  Slagingspercentages op basis van totaal aantal studenten 2008-2010 voor 43 

Bachelorcursussen (*in 2008 40 cursussen).  

 Percentage direct geslaagd 
Percentage totaal geslaagd  

(na aanvullende toets) 

 2008* 2009 2010 2008* 2009 2010 

Alle cursussen 76.7 76.0 77.6 81.8 81.7 81.1 

- Verplicht 71.3 69.9 74.0 77.4 77.1 79.1 

- Keuze  80.0 81.1 80.8 84.5 85.5 82.8 

- Niveau 1  71.8 71.2 72.4 77.5 77.2 75.5 

- Niveau 2  76.8 76.9 76.3 82.0 83.5 81.4 

- Niveau 3  84.7 83.4 89.3 88.7 87.2 91.0 

Totaal aantal studenten 3390 4640 4533 3990 4640 4533 

 
De belangrijkste conclusies uit tabel 1 zijn: 
 Het aandeel direct geslaagden over alle cursussen is in 2010 toegenomen ten opzichte van 2008 

en 2009. Studenten werken blijkbaar harder en efficiënter.  
 Het totale aandeel geslaagden na de aanvullende toetsing over alle cursussen is in 2010 praktisch 

gelijk gebleven ten opzichte van 2008 en 2009. 
 Bij de zeven verplichte cursussen is zowel het aandeel direct geslaagden, als het aandeel totaal 

geslaagden toegenomen. Het aandeel direct geslaagden nam in 2010 zelfs met ruim 4%-punt toe 
ten opzichte van 2009. De verplichte cursussen omvatten bijna de helft van alle studenten (2124 
studenten in 2010; zie bijlage 1). 

 Bij de keuzecursussen is het aandeel direct geslaagden vrijwel gelijk gebleven. Bij het aandeel 
totaal geslaagden is sprake van een afname. Mogelijk verschuiven zwakkere studenten hun 
prioriteit van keuze naar verplichte cursussen. Ook kan het groeiend aantal buitenlandse 
studenten een rol spelen. Zij maken vaker dan gemiddeld een cursus niet af. 

 Bij de niveau 1-cursussen (globaal het eerste jaar) is het aandeel direct geslaagden in 2010 licht 
toegenomen. Bij het totale slagingspercentage is er sprake van een lichte daling. Mogelijk heeft 
de nieuwe ondergrens een selecterend effect. Studenten die de studie moeilijk aankunnen, komen 
minder snel in aanmerking voor een aanvullende toets (zie tabel 4A verderop). Van hen die wel 
recht hebben op een aanvullende toets slaagt 40,8%. Dit percentage ligt aanzienlijk lager dan bij 
de herkansers van niveau 2 (56,6%) en niveau 3-cursussen (64,3%) (zie tabel 4B). 

 Bij de niveau 3-cursussen is er een duidelijke toename van het aandeel geslaagden, zowel direct 
als na aanvullende toetsing. Het lijkt erop dat derdejaars zich er meer van bewust zijn dat zij hun 
bachelor snel moeten afronden.  

 
2. Gemiddeld behaalde cijfer 2008-2010 
Tabel 2 toont de gemiddeld behaalde eindcijfers van alle studenten in 2008-2010. Het gaat hier om 
de direct behaalde eindcijfers; dus exclusief eventuele cijfers voor een aanvullende toetsing.  
 Het gemiddeld behaalde cijfer over alle cursussen is ongewijzigd, en bedraagt in alle drie de 

onderzoeksjaren 6,6.  
 Het gemiddelde cijfer voor de verplichte cursussen is in 2010 met 0,2 punt toegenomen ten 

opzichte van 2008 en 2009. Omgekeerd is er een afname van 0,2 punt bij de keuzecursussen. 
Ook dit zou kunnen wijzen op een prioriteitsverschuiving bij studenten van keuzecursussen naar 
verplichte cursussen. 

 
Tabel 2:  Gemiddeld behaalde cijfer (direct behaalde cijfers) van alle studenten 2008-2010 voor 43 

Bachelorcursussen (*in 2008 40 cursussen).  

 2008* 2009 2010 

Alle cursussen 6.6 6.6 6.6 



- Verplicht 6.3 6.3 6.5 

- Keuze  6.8 6.9 6.7 

- Niveau 1  6.4 6.4 6.5 

- Niveau 2  6.7 6.7 6.6 

- Niveau 3  6.9 7.0 6.8 

Totaal aantal studenten 3390 4640 4533 

 
 
3. Verandering cursusrendementen 
Tabel 3 presenteert de verandering in de cursusrendementen voor de 43 Bachelorcursussen in 2010 
ten opzichte van 2009. Berekend is bij hoeveel cursussen het slagingspercentage is toegenomen, 
gelijk gebleven of afgenomen. Indien het verschil minder dan 2,5%-punt is, wordt het 
slagingspercentage als 'gelijk gebleven' beschouwd. Tabel 3A toont de veranderingen in de 
percentages direct geslaagden per cursus. In tabel 3B worden de totale slagingspercentages per 
cursus vergeleken (na aanvullende toetsing). 
 
De belangrijkste conclusies uit de tabellen 3A en 3B zijn: 
 Bij 73% van de cursussen is het aandeel direct geslaagden in 2010 gelijk gebleven of 

toegenomen ten opzichte van 2009. Het betreft hier 31 van de 43 cursussen.  
 Er is sprake van een gelijk of toegenomen aandeel direct geslaagden bij tweederde van de 

verplichte cursussen (66%) en bij bijna driekwart van de keuze cursussen (75%). 
 De totale slagingspercentages na aanvullende toetsing tonen hetzelfde beeld (tabel 3B): bij ruim 

tweederde van de cursussen is er sprake van een gelijk of toegenomen aandeel geslaagden in 
2010 ten opzichte van 2009. 

 
 
Tabel 3A:  Verandering in het percentage direct geslaagden per cursus 2009-2010 voor 43 

Bachelorcursussen naar type cursus. Verschil in het aandeel direct geslaagden (% 2010 
minus % 2009).  

 

 
Alle 

 cursussen 
Verplichte  
cursussen 

Keuze  
cursussen 

Aandeel direct 
geslaagden is: 

abs. % abs. % abs. % 

toegenomen 20 47 4 44 16 47 

gelijk gebleven 11 26 2 22 9 26 

afgenomen 12 28 3 33 9 26 

Aantal cursussen 43 100 9 100 34 100 

 
Tabel 3B:  Verandering in het percentage totaal geslaagden (direct + aanvullende toetsing) per 

cursus 2009-2010, voor 43 Bachelorcursussen naar type cursus. Verschil in aandeel totaal 
geslaagden (% 2010 minus % 2009). 

 

 
Alle  

cursussen 
Verplichte  
cursussen 

Keuze  
cursussen 

Aandeel totaal 
geslaagden is:  

abs. % abs. % abs. % 

toegenomen 20 47 5 56 15 44 

gelijk gebleven 9 21 1 11 8 24 

afgenomen 14 33 3 33 11 32 

Aantal cursussen 43 100 9 100 34 100 

 
 In de tabellen 7A en 7B van bijlage 2 zijn de cursusrendementen van 2010 vergeleken met die 

van 2008 en 2009. De tabellen tonen hetzelfde beeld: bij 53% van de cursussen is percentage 



direct geslaagden in 2010 toegenomen of gelijk gebleven ten opzichte van 2008 én 2009. Bij de 
verplichte cursussen in dit percentage zelfs 58%. 

 
 
4.  Aanvullende toetsing: aantallen, opkomst en rendementen  
In de tabellen 4A en 4B worden de effecten van de 4-5-maatregel op het aantal aanvullende toetsen 
(‘herkansers’) weergegeven. De gegevens over 2008 hebben betrekking op 40 cursussen; voor 2009 
en 2010 zijn de gegevens van 43 cursussen gebruikt. 
 
De belangrijkste conclusies uit de tabellen 4A en 4B zijn: 
 Het aantal studenten dat in aanmerking komt voor een aanvullende toetsing in 2010 ligt 

beduidend lager dan in 2009 (-45%). Dit is een gunstige ontwikkeling voor zowel docenten als 
studenten. Minder aanvullende toetsen draagt bij aan vermindering van de werkdruk van 
docenten. Minder aanvullende toetsen in combinatie met het hogere percentages direct 
geslaagden (tabel 1) betekent voor studenten dat zij efficiënter werken. Bovendien kunnen 
studenten die geen aanvullende toets hoeven te maken zich volledig richten op de cursussen in 
het nieuwe blok. Dit komt ongetwijfeld ten goede aan de rendementen van die cursussen. 

 Het aandeel van de studenten dat in aanmerking komt voor een aanvullende toets is van ruim 
12% gedaald naar minder dan 7%.  
(Overigens zijn beide bovenstaande punten niet erg verrassend aangezien de ondergrens voor 
aanvullende toetsing van 4,0 naar 5,0 is verhoogd). 

 Het opkomstpercentage van de studenten die recht hebben op een aanvullende toets ligt hoger 
dan vóór de pilot: er is sprake van een toename met 6%-punt voor alle cursussen. Het 
vermoeden bestaat dat studenten met een 4 vaak niet bij de aanvullende toets kwamen opdagen, 
omdat zij de stof onvoldoende beheersten. Dit vermoeden lijkt te worden bevestigd. Nu de 
ondergrens op 5,0 ligt, is de opkomst hoger. 

 Het slagingspercentage van de aanvullende toetsing over alle cursussen ligt in 2010 3,5%-punt 
hoger dan in 2009. Bij de verplichte cursussen is het aandeel geslaagden toegenomen met ruim 
10%-punt. Bij de keuzecursussen is er een afname. Ook hier lijkt het of studenten meer prioriteit 
geven aan het halen van de verplichte cursussen. 

 
Tabel 4A:  Aanvullende toetsing: aantal rechthebbenden (absoluut en procentueel) 2008-2010 voor 

43 Bachelorcursussen (*in 2008 40 cursussen). 

 Aantal aanvullende toets  
% aanvullende toets  

(van aantal cursisten) 

 2008* 2009 2010 2008* 2009 2010 

Alle cursussen 462 565 313 11.6 12.2 6.9 

- Verplicht 232 362 210 15.8 17.6 10.0 

- Keuze  230 203 103 9.3 8.0 4.3 

- Niveau 1  250 270 142 14.5 13.7 7.4 

- Niveau 2  140 226 143 11.3 14.2 9.0 

- Niveau 3  72 69 28 7.4 6.7 2.8 

 
 
Tabel 4B: Aanvullende toetsing: Opkomst en slagingspercentages (ten opzichte van aantal 

rechthebbenden op aanvullende toets) 2008-2010 voor 43 Bachelorcursussen (*in 2008 
40 cursussen). 

 Opkomst herkansing Slagingspercentage 

 2008* 2009 2010 2008* 2009 2010 

Alle cursussen 79.0 80.7 86.6 49.4 46.7 50.2 

- Verplicht 82.3 80.4 87.1 50.9 41.7 51.9 

- Keuze  75.2 81.3 85.4 47.8 55.7 46.6 

- Niveau 1  74.4 76.3 90.1 38.8 43.3 40.8 



- Niveau 2  82.1 80.5 81.8 64.3 46.5 56.6 

- Niveau 3  87.5 98.6 92.9 56.9 60.9 64.3 

 
5. Effecten op het BSA 
Tabel 5 toont voor de jaren 2008-2010 het percentage eerstejaars studenten dat een positief BSA 
heeft gekregen. Het blijkt dat dit percentage over alle drie de jaren hetzelfde is. De verhoogde 
ondergrens voor aanvullende toetsing heeft dus geen invloed op het aandeel studenten dat het eerste 
jaar haalt. 
 
Tabel 5:  Aandeel eerstejaars studenten met postief BSA-advies 2008-2010. 

  2008 2009 2010 

Aantal eerstejaars studenten 205 248 238 

% positief BSA-advies 71% 72% 71% 

 
 
6. Studentenevaluatie 
In de jaarevaluatie van de Bachelor opleiding Sociale Geografie en Planologie (SGPL) is gevraagd naar 
de mening van studenten over de 4-5-regel aan de hand van de volgende 5-punts stelling: 
“De toetsingsregels van de opleiding SGPL zijn juist (aanvullende toets bij gewogen gemiddeld 
deelcijfer van minimaal 5,0 en voldaan aan inspanningsverplichtingen)” 
 
Van de 222 respondenten antwoordden 51% met een score van 3 of meer (neutraal - geheel mee 
eens). Onder de ouderejaars studenten was het percentage dat neutraal of positief op de stelling 
antwoordde zelfs 53%. Dit is opvallend, omdat deze groep bekend is met de soepelere regel met 
ondergrens 4,0 van voor 2010. Ondanks de strengere eisen voor aanvullende toetsing staat dus een 
meerderheid van de studenten niet afwijzend tegenover de nieuwe toetsingsregels (zie bijlage 2, 
tabel 9). 
 
 

4. Conclusie 
 
De tussenevaluatie van de Pilot 4-5 bij de Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie wijst uit 
dat de strengere eisen voor het recht op aanvullende toetsing voor zowel studenten als docenten 
positief uitpakken.  
De invoering van de ondergrens van 5,0 voor het recht op aanvullende toetsing, heeft een positief 
effect op het studiegedrag van studenten. Een hoger percentage studenten slaagt direct voor de 
cursus, terwijl het totale percentage geslaagden (na aanvullende toetsing) nagenoeg gelijk blijft. 
Bovendien heeft de verhoging van de ondergrens geen invloed gehad op het percentage eerstejaars 
met een positief BSA. Studenten werken blijkbaar harder om de cursus in één keer te halen. Dit komt 
vooral tot uiting bij de grote verplichte cursussen, en bij de niveau 3-cursussen. 
Het aantal studenten dat recht heeft op een aanvullende toetsing is sterk afgenomen, hetgeen de 
werkdruk van docenten vermindert: er zijn gemiddeld 45% minder herkansers. Bovendien zijn de 
slagingspercentages bij de aanvullende toetsing (‘herkansing’) gestegen.  
Verhoging van de aanvullende toetsingsnorm van 4,0 naar 5,0 draagt bij aan relatief goede 
studierendementen. Dit past bij een ambitieus studieklimaat voor studenten aan een ambitieuze 
universiteit.  

Bijlage 1: Overzicht Bachelorcursussen onderzocht in de 
Pilot 4-5 tussenevaluatie.  
 
 
AANTAL ONDERZOCHTE CURSUSSEN EN AANTAL STUDENTEN 
 

 Aantal cursussen Totaal aantal studenten 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Alle cursussen 40 43 43 3990 4640 4533 

- Verplichte cursussen 7 9 9 1524 2106 2124 



- Keuze cursussen 33 34 34 2466 2534 2409 

- Niveau 1 cursussen 10 10 10 1722 1964 1914 

- Niveau 2 cursussen 14 16 16 1240 1594 1592 

- Niveau 3 cursussen 16 17 17 1028 1082 1027 

 
 
LIJST VAN ONDERZOCHTE CURSUSSEN  
 
VERPLICHTE CURSUSSEN (n=9) 
 

Code Naam Niveau 
Aantal 

studenten 
2010 

Opmerkingen 

Geo1-3001 Inleiding Planologie 1 284  

Geo1-3002 Inleiding Sociale Geografie 1 316  

Geo1-3003 Statistische Analyse 1 296  

Geo1-3004 
Wetenschappelijke Analyse en 
Rapportage 

1 268 vanaf 2009 

Geo2-3008 
Theorie en Geschiedenis van de 
Geografie 

2 190  

Geo2-3012 
Ruimtelijke Vraagstukken In 
Europa 

2 193 vanaf 2009 

Geo2-3031 GIS/Cartografie 2 197  

Geo2-3048  
Wetenschappelijke 
Onderzoeksoefening 

2 169  

Geo3-3016 Wetenschappelijke Vorming 3 211  

 
 
KEUZE CURSUSSEN (n=34) 
 

Code Naam Niveau 
Aantal 

studenten 
2010 

opmerkingen 

Geo1-3102 Planologie I 1 80  

Geo1-3201 Economische Geografie I 1 118  

Geo1-3301 Stadsgeografie I 1 155  

Geo1-3401 Regionale & Culturele Geografie I 1 154  

Geo1-3412 Geography of the Netherlands 1 86  

Geo1-3501 Ontwikkelingsgeografie I 1 157  

Geo2-3010 Historische Geografie 2 41  

Geo2-3038 Political Geography I 2 83  

Geo2-3045 Bedreigde Aarde 2 52  

Geo2-3105 Planologie II 2 46  

Geo2-3117 Planningtheorie 2 96  

Geo2-3118 Planningmethoden 2 96  



Geo2-3203 Commercieel Vastgoed 2 64  

Geo2-3204 Economische Geografie II 2 57  

Geo2-3304 Stadsgeografie II 2 78  

Geo2-3402 Regionale & Culturele Geografie II 2 49  

Geo2-3502 Ontwikkelingsgeografie II 2 89  

Geo2-3510 Migratievraagstukken 2 92  

Geo3-3018 Historische Cartografie 3 18  

Geo3-3019 Cultuurhistorie en Planning 3 32  

Geo3-3021 European Integration 3 57  

Geo3-3024 Advanced GIS 3 39  

Geo3-3025 
Cartografie: Visualisatie van 
Gegevens 

3 17  

Geo3-3039 Geografie en Toerisme 3 64  

Geo3-3041 Steden, Consumptie en Identiteit 3 64  

Geo3-3042 Transforming China 3 46  

Geo3-3043 Geography of Networks 3 15  

Geo3-3046 Politieke Geografie II 3 63 vanaf 2009 

Geo3-3110 Planologie III 3 56  

Geo3-3206 Economische Geografie III 3 33  

Geo3-3312 Stadsgeografie III 3 91  

Geo3-3405 Regionale & Culturele Geografie III 3 48  

Geo3-3413 Globalisation 3 83  

Geo3-3503 Ontwikkelingsgeografie III 3 90  

 

Bijlage 2: Overige tabellen Pilot 4-5 tussenevaluatie.  
 
 TABEL 6A:  Verandering in het percentage direct geslaagden per cursus 2009-2010 voor 43 

Bachelorcursussen naar cursusniveau. Verschil in het aandeel direct geslaagden (% 
2010 minus % 2009).  

 

 
Niveau 1  
cursussen 

Niveau 2  
cursussen 

Niveau 3  
cursussen 

Aandeel direct 
geslaagden is: 

abs. % abs. % abs. % 

toegenomen 3 30 8 50 9 53 

gelijk gebleven 3 30 3 19 5 29 

afgenomen 4 40 5 31 3 18 

Aantal cursussen 10 100 16 100 17 100 

 
 
TABEL 6B:  Verandering in het percentage totaal geslaagden (direct + aanvullende toetsing) per 

cursus 2009-2010 voor 43 Bachelorcursussen naar cursusniveau.  
 Verschil in het aandeel totaal geslaagden (% 2010 minus % 2009). 
 



 
Niveau 1  
cursussen 

Niveau 2  
cursussen 

Niveau 3  
cursussen 

Aandeel totaal 
geslaagden is: 

abs. % abs. % abs. % 

toegenomen 3 30 8 50 9 53 

gelijk gebleven 2 20 3 19 4 24 

afgenomen 5 50 5 31 4 24 

Aantal cursussen 10 100 16 100 17 100 

 
 TABEL 7A: Verandering in het percentage direct geslaagden per cursus 2008-2010, voor 40 

Bachelorcursussen naar type cursus. Verschil in het aandeel direct geslaagden (% 2010 
minus % 2008 en % 2010 minus % 2009).  

 

 
Alle  

cursussen 
Verplichte  
cursussen 

Keuze  
cursussen 

Aandeel direct 
geslaagden is: 

abs. % abs. % abs. % 

2x toegenomen 13 33 2 29 11 33 

1x toe, 1x gelijk 8 20 2 29 6 18 

2x gelijk / 1x toe 1x af 4 10 - - 4 12 

1x af, 1x gelijk 6 15 1 14 5 15 

2x afgenomen 9 23 2 29 7 21 

Aantal cursussen 40 100 7 100 33 100 

 
 
TABEL 7B:  Verandering in het percentage totaal geslaagden (direct geslaagden + aanvullende 

toetsing) per cursus 2008-2010 voor 40 Bachelorcursussen naar type cursus. Verschil in 
het aandeel totaal geslaagden (% 2010 minus % 2008 en % 2010 minus % 2009).  

 

 
Alle  

cursussen 
Verplichte  
cursussen 

Keuze  
cursussen 

Aandeel totaal 
geslaagden is: 

abs. % abs. % abs. % 

2x toegenomen 11 27 2 29 9 27 

1x toe, 1x gelijk 7 18 2 29 5 15 

2x gelijk / 1x toe 1x af 6 15 - - 6 18 

1x af, 1x gelijk 5 13 - - 5 15 

2x afgenomen 11 27 3 43 8 24 

Aantal cursussen 40 100 7 100 33 100 

 
TABEL 8A: Verandering in het percentage direct geslaagden per cursus 2008-2010 voor 40 

Bachelorcursussen naar cursusniveau. Verschil in het aandeel direct geslaagden (% 
2010 minus % 2008 en % 2010 minus % 2009). 

 

 
Niveau 1  
cursussen 

Niveau 2  
cursussen 

Niveau 3  
cursussen 

Aandeel direct 
geslaagden is: 

abs. % abs. % abs. % 

2x toegenomen 3 30 5 36 5 31 



1x toe, 1x gelijk 2 20 3 21 3 19 

2x gelijk / 1x toe 1x af - - 1 7 3 19 

1x af, 1x gelijk 1 10 2 14 3 19 

2x afgenomen 4 40 3 21 2 13 

Aantal cursussen 10 100 14 99 16 100 

 
 
TABEL 8B:  Verandering in het percentage totaal geslaagden (direct + aanvullende toetsing) per 

cursus 2008-2010 voor 40 Bachelorcursussen naar cursusniveau. Verschil in het 
aandeel totaal geslaagden (% 2010 minus % 2008 en % 2010 minus % 2009). 

 

 
Niveau 1  
cursussen 

Niveau 2  
cursussen 

Niveau 3  
cursussen 

Aandeel totaal 
geslaagden is: 

abs. % abs. % abs. % 

2x toegenomen 3 30 5 36 3 19 

1x toe, 1x gelijk 2 20 2 14 3 19 

2x gelijk / 1x toe 1x af - - - - 6 37 

1x af, 1x gelijk - - 3 21 2 13 

2x afgenomen 5 50 4 29 2 13 

Aantal cursussen 10 100 14 100 16 100 

 
TABEL 9:  Score van studenten van Bachelorcursussen in 2010-2011 op de volgende stelling “De 

toetsingsregels van de opleiding SG&PL zijn juist (gewogen gemiddelde deelcijfer 
minimaal 5,0 en aan inspanningsverplichting voldaan)” 

 

 Alle studenten 1e jaars 2e jaars of ouder 

 abs. % abs. % abs. % 

1 Geheel oneens 45 20 12 14 33 25 

2 63 28 32 36 31 23 

3 34 15 16 18 18 14 

4 57 26 23 26 34 26 

5 Geheel eens 23 10 6 7 17 13 

Totaal 222 100 89 100 133 100 

Bron: Jaarevaluatie Bachelor SG&PL, juni 2011 
 
 
 
 
 
 


