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Evaluatie en monitoring
In dit NRO-onderzoek bekijken de onderzoekers of de beoogde doelen van de Wet toelatingsrecht vroegtijdige
aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo worden bereikt: gaat het uitval op het mbo tegen en realiseert de wet
een sterkere positie van de mbo-student?
Het onderzoek levert verklarende informatie en inzichten op, over de invoeringsstrategieën van scholen en van de
beleidseffecten, voor de doelgroepen beleid en praktijk.

Over de wet

4 maatregelen

Ingevoerd

betere (studiekeuze)begeleiding voor en tijdens de overstap;

augustus 2017

recht op een studiekeuzeadvies voor iedere student die zich tijdig aanmeldt;
de introductie van een vroege aanmelddatum voor alle leerlingen die de
overstap naar het mbo maken (waardoor leerlingen een meer
weloverwogen opleidingskeuze maken);

Doel

de introductie van een toelatingsrecht, in samenhang met een bindend
studieadvies (bsa) in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding.

Zorgen voor een
betere overgang naar
het mbo.

Het onderzoek bestaat uit een monitor en een evaluatie
evaluatie van de wet

monitor bindend studieadvies (bsa)

Heeft de wet haar twee doelstellingen bereikt?

Hoeveel bsas zijn uitgebracht?
Hoeveel daarvan zijn negatief en wat was de context
daarvan?

het tegengaan van uitval op het mbo
een sterkere positie van de mbo-student

5 onderzoeksvragen
a) Gebeurt wat in de
wet is voorgeschreven
of wordt mogelijk
gemaakt?

b) Gebeurt wat met de
wet (impliciet, indirect)
wordt beoogd?

c) Leidt de wet tot de
beoogde doelen?

d) Wat is de invloed
van context en actoren
op het optreden van
effecten en outcome?

e) Welke verklarende
mechanismen en factoren
zijn aan te wijzen voor het
optreden van effecten en
outcome?
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