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DEN HAAG - Jongens falen vaker in het eerste studiejaar dan meisjes. Onderwijspsycholoog 

Louis Tavecchio verwacht dat dit alleen maar erger wordt nu hogescholen en universiteiten 

steeds strengere eisen stellen aan eerstejaarsstudenten.  

Zo is het minimale aantal studiepunten dat studenten moeten halen aan het begin van dit 

collegejaar op veel universiteiten flink verhoogd. Als ze niet genoeg punten halen, krijgen ze 

al na één jaar het bindend advies om te stoppen met hun opleiding. Joop Brouwer, 

hoogleraar rechten bij de Universiteit van Groningen, ziet hier nu al de gevolgen van. Steeds 

vaker komen jongens bij hem langs omdat zij verrast zijn door het negatieve advies, dat 

bindend is.  

Dit komt volgens Tavecchio doordat jongens nog niet toe zijn aan een opleiding in het hoger 

onderwijs. 'Want met de ontwikkeling van hersenfuncties die handig zijn voor een student 

lopen achttienjarige jongens over het algemeen een paar jaar achter op meisjes. Het kunnen 

plannen en zelfdiscipline bijvoorbeeld', zegt Tavecchio. 'Dat kunnen we lastig vinden, maar 

jongens kúnnen over het algemeen niet anders', benadrukt Tavecchio.  

Op de middelbare school moet een student elke dag in de klas zitten, terwijl het aantal 

lesuren op een hogeschool of universiteit veel lager is. Studenten hebben meer vrijheid en 

worden geacht meer zelf te regelen.  

Cijfers van de HBO-raad en vereniging van universiteiten VSNU laten ook zien dat studie-

uitval groter is bij jongens dan bij meisjes. Op hogescholen valt in het eerste jaar zo'n 17,6 

procent van de jongens en 14,1 procent van de meisjes uit. In het wetenschappelijk 

onderwijs zijn die verschillen nog groter. Daar stopt 31 procent van de mannelijke studenten 

en 22 van de vrouwelijke na het eerste jaar.  

 

extra begeleiding  

Studentenbond het Interstedelijk Studenten Overleg is niet te spreken over het hoge tempo 

waarmee de normen voor het Bindend Studieadvies zijn verhoogd. 'Ik begrijp dat scholen 

een hoger studierendement willen', zegt voorzitter Sebastiaan Hameleers. 'Maar dat moet 

niet door massaal te verhogen. Ik kan me goed voorstellen dat studenten te laat door 

hebben dat de eisen zijn verhoogd.'  Hameleers benadrukt dat scholen ook voor extra 

begeleiding moeten zorgen als de eisen strenger worden. 'Als je gaat studeren heb je een 

hele andere mentaliteit nodig. Eerstejaars zijn eigenlijk nog scholieren die gewend zijn om 

van negen tot vijf op school te zitten. Daar moeten hogescholen en universiteiten zich wel 

bewust van zijn.'  


