STUDIEVOORWAARDEN ON LINE
Leerlingen voeren veel van hun studietaken steeds vaker zelfstandig uit. Daarbij moeten ze hun eigen
leerproces bewaken. Om dit optimaal te laten verlopen, is niet alleen intelligentie van belang, maar is
het ook belangrijk om de sterke en zwakke punten in de eigen studiehouding te kennen.
De vragenlijst studievoorwaarden (VSV) is een hulpmiddel om leerlingen ondersteuning te bieden bij
het verwoorden van mogelijke probleemgebieden die samenhangen met slechte studieresultaten. De
antwoorden geven inzicht in hun zelfbeeld en in de oorzaken van een stagnerende studievoortgang.
De VSV brengt tien gebieden in beeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motivatie
concentratie
studieaanpak
tekstanalyse
planning
taakaanpak
memoriseren
faalangst
lichamelijke conditie
welbevinden

Betrouwbaarheid
Kunnen docenten de antwoordresultaten voldoende vertrouwen? "Zeker", vindt Anje Ros die samen
met Jan Crins de vragenlijsten heeft ontwikkeld. "Met de VSV kunnen docenten immers een beeld
krijgen van de mate waarin aan verschillende voorwaarden voor effectief en zelfstandig studeren is
voldaan. Dat beeld is weliswaar gebaseerd op de inschattingen van leerlingen over hun eigen manier
van studeren en over hun functioneren. Voor de betrouwbaarheid van de resultaten is het dus wel van
belang dat leerlingen de functie van het instrument erkennen en willen meewerken aan een
verbetering van de studievoorwaarden. Een korte toelichting vooraf door de docent over het karakter
van de vragen, de grenzen en het gebruik, kan ertoe bijdragen dat leerlingen het kwartiertje tijd dat
van hen wordt gevraagd, graag willen besteden: ze kunnen er immers zelf baat bij hebben en het gaat
niet om een beoordeling. Een rustige omgeving en ordelijke sfeer doet dan de rest."
Groepsgewijs of individueel
De VSV wordt on line op de website van KPC Groep afgenomen: groepsgewijs of individueel. De
docent kan individuele rapportages en groepsrapportages eveneens on line opvragen. De afname van
de VSV bij een groep leerlingen kan een preventieve functie hebben: door na te gaan welke leerlingen
laag scoren op bepaalde schalen, kan een gerichte individuele begeleiding of groepsbegeleiding op
gang komen met als doel: betere studieresultaten. Herhaling van de VSV (bijvoorbeeld na een half
jaar) zou dan kunnen aantonen of deze begeleiding effect heeft gehad en of aan de
studievoorwaarden bij de andere leerlingen nog steeds is voldaan.
Werkwijze
Geïnteresseerde scholen kunnen een licentie aanvragen bij KPC Groep. Zij ontvangen dan een
loginnaam en een wachtwoord. Deze gegevens zijn nodig om on line vragenlijsten aan te vragen voor
(groepen van) leerlingen. De leerling krijgt van de docent een code. De licentie is één jaar geldig en
moet daarna verlengd worden. Leerlingen kunnen de vragenlijst via een Internetaansluiting thuis of op
de school invullen; de enige beperking is dat dit binnen veertien dagen moet gebeuren.

Voor havo/vwo en mbo, vmbo en hbo zijn aparte vragenlijsten ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op
www.kpcgroep.nl/vsv of neem contact op afdeling Verkoop van KPC Groep, tel. (073) 6247 247.
Prijs: € 70,- per jaar vaste kosten, € 1,59 per leerling.
Bestelnummer handleiding: 3.100.00.

