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2 SAMENVATTING 

PREDICTIEVE VALIDITE IT IJKINGSTOETSEN 

- Er zijn duidelijke verschillen in studiesucces (op korte termijn: na 1 jaar studeren en op lange termijn: behalen van het 

diploma) tussen studenten die laag versus gemiddeld versus hoog score op de ijkingstoets. Bij 

ingenieurswetenschappen bijvoorbeeld slaagt 76% van diegene die een hoge score haalde op de ijkingstoets voor alle 

opgenomen studiepunten, versus slechts 31% van diegene die een lage score behaalde.  

- De ijkingstoetsscore heeft extra verklarende waarde bovenop het eindresultaat (totaal en op wiskunde) secundair 

onderwijs. Het advies van de klassenraad was geen significante voorpeller van slagen in het eerste jaar. 

DEELNEMERS 

- In 2018 namen 1158 unieke leerlingen uit het zesde jaar secundair onderwijs deel aan de ijkingstoets voor burgerlijk 

ingenieur (ir) en 273 aan de toets voor burgerlijk ingenieur architect (ia). 

GENDER EN SOCIO-ECONOMISCHE STATUS 

- Er zijn geen significante verschillen in scores tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers bij de ir toets, bij de ia toets 

scoren vrouwelijke deelnemers wel langer dan mannelijke deelnemers. 

- Om na te gaan of ijkingstoetsen gevoelig zijn voor niet-pertinente kenmerken van studenten wordt ook het effect van 

Sociaal-Economische Status (SES) bekeken. Als indicatoren van SES worden Beurstype (beursgerechtigd) en hoogst 

behaalde Diploma van de moeder (geen diploma hoger secundair onderwijs) gebruikt. Er zijn geen significante 

verschillen in ijkingstoetsscores tussen niet- en wel- indicatordeelnemers. 

IMPACT OP INSCHRIJVINGEN: INSCHRIJFGEDRAG 

- Deelnemers met een lage score schrijven minder vaak in voor de opleiding dan deelnemers met hogere scores 

(ontradend effect). Voor ia deelnemers werd het inschrijfgedrag niet beïnvloed door gender, SES en vooropleiding 

secundair onderwijs. Voor ir zijn er geen significante verschillen tussen SES-groepen en naar vooropleiding secundair 

onderwijs, maar wel naar gender: vrouwen schrijven minder vaak dan mannen in voor de opleiding burgerlijk ingenieurs 

na het behalen van een lage ijkingstoetsscore (54.9% van de vrouwen start niet aan de opleiding ir na een lage score 

versus 39.9% van de mannen). 

- Bij ia schrijft elke deelnemer met een hoge score zich in voor de opleiding burgerlijk ingenieur: architectuur, terwijl 

14.6% van de hoge scorers op de ir-toets toch voor een andere opleiding kiezen.  

GEBRUIKERSONDERZOEK  

- Ongeveer 40% van de deelnemers vulde achteraf de vragen in over de ijkingstoets en de ontvangen feedback. 

- Voor 61% van de deelnemers is de verplichting de belangrijkste motivatie om deel te nemen.   

- Deelnemers met een lage score op de ijkingstoets geven aan zich significant minder vaak voorbereid te hebben dan 

deelnemers met hoge scorers. Deelnemers aan de ir-toets bereidden zich vaker voor dan deelnemers aan de ia-toets. 

- Van de totale groep respondenten stelt 47% dat de ijkingstoetsscore een invloed had op het inschrijvingsgedrag. Er 

zijn hier geen verschillen tussen ir en ia, ondanks de lagere gemiddelde score bij ia. 

- Deelnemers geven aan dat de ijkingstoetsscore hen aanzet om zelf meer inspanningen te leveren tijdens het 

academiejaar: ze zullen zich meer inzetten, zullen zelf kennis opfrissen en zullen hun studiemethode aanpassen. Externe 

hulp inschakelen (zoals deelnemen aan vakantiecursussen of het nemen van bijlessen) gebeurt minder vaak.  Vooral 

deelnemers met een lage score geven aan geactiveerd te worden. 

- De feedback op de ijkingstoets wordt over het algemeen zeer positief gewaardeerd. 
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3 GEBRUIKTE GEGEVENS 

De onderstaande resultaten zijn gebaseerd op verschillende brongegevens:  

- IJkingstoetsresultaten (cohorten 2013 tot en met 2018) 

- Enquêtegegevens van cohorte 2018 (advies van de klassenraad, resultaat secundair onderwijs, 

beursgerechtigheid, opleidingsniveau van de ouders) 

- Gegevens bij inschrijving voor de ijkingstoets (richting en aantal uren wiskunde in het laatste jaar 

secundair onderwijs) 

- Inschrijvingsgegevens van deelnemers in opleidingen (cohort 2018) 

- Resultaten hoger onderwijs van cohorten 2013 tot en met 2017 

- Gebruikersonderzoek bij ijkingstoetsdeelnemers 2018. 
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4 PREDICTIEVE WAARDE VAN DE IJKINGSTOETSEN VOOR SUCCES IN HET HOGER 

ONDERWIJS 

Dit onderdeel bespreekt de predictieve validiteit van de ijkingstoetsen ir en ia voor het succes in het hoger 

onderwijs door te kijken naar de resultaten na één academiejaar en het behalen van het diploma na 4 jaar. 

Daarnaast behandelt dit onderdeel de predictieve waarde van de ijkingstoets boven de signalen die de 

deelnemers krijgen uit het secundair onderwijs. 

4.1  RESULTATEN NA ÉÉN ACADEMIEJAAR 

Hoe scoren deelnemers aan de ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur (ir) en burgerlijk ingenieur: architect (ia) na 

één academiejaar in de opleiding? Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op de cohorten deelnemers 2013 tot 

en met 2017. Geslaagd is gedefinieerd als een studierendement van 100% na twee zittijden en met inbegrip van 

toleranties/deliberaties. De resultaten gelden voor inschrijvingen aan de KU Leuven, UGent en de VUB. (ir N = 

2175; ia N = 531). Voor de ia ijkingstoets ] (ia) wordt een opsplitsing gemaakt tussen resultaten voor de KU Leuven 

enerzijds en voor de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel anderzijds. Dit omdat deze instellingen tot 

en met 2017 een andere ijkingstoets afnamen. Voor KU Leuven namen de toekomstige studenten burgerlijk 

ingenieur: architect gewoon deel aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur (ir). 

 

 

Figuur 1: Predictieve validiteit: resultaat hoger onderwijs na 1 jaar naar ijkingstoetsscore voor ijkingstoets burgerlijk 

ingenieur (ir) 
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Figuur 2: Predictieve validiteit: resultaat hoger onderwijs na 1 jaar naar ijkingstoetsscore voor ijkingstoets burgerlijk 

ingenieur architect (ia; KU Leuven) 

 

 

Figuur 3: Predictieve validiteit: Resultaat hoger onderwijs na 1 jaar naar IJkingstoetsscore (ia; UGent - VUB) 
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4.2  RESULTATEN NA 4 JAAR 

Behalen de deelnemers het diploma na de nominale duur van drie jaar, met een jaar studievertraging of hebben 

ze de opleiding stopgezet? Deze cijfers zijn beschikbaar voor cohorten 2013 en 2014 voor inschrijvingen aan de 

KU Leuven en de UGent. (ir N = 1031; ia N = 274 waarvan 124 KU Leuven en 145 UGent). De cijfers zullen in 

januari 2019 aangevuld worden voor VUB. 

 

Figuur 4: Predictieve validiteit: Resultaat hoger onderwijs na 4 jaar naar IJkingstoetsscore (ir) 
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Figuur 5: Predictieve validiteit: Resultaat hoger onderwijs na 4 jaar naar IJkingstoetsscore (ia, KU Leuven) 

 

Figuur 6: Predictieve validiteit: Resultaat hoger onderwijs na 4 jaar naar IJkingstoetsscore (ia, UGent) 
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4.3  PREDICTIEVE WAARDE BOVENOP SIGNALEN UIT HET SECUNDAIR ONDERWIJS  

Sinds 2016 wordt bij de afname van de ijkingstoets ook gevraagd naar het eindresultaat secundair onderwijs 

(totaal en op wiskunde) en naar het advies dat de deelnemer kreeg van de klassenraad. Daardoor is het mogelijk 

om de predictieve waarde van de ijkingstoetsscore voor slagen in het eerste jaar hoger onderwijs bovenop deze 

gegevens uit het secundair onderwijs te evalueren. 

Dit werd geëvalueerd door een logistische regressieanalyse (N = 561) waarbij de variabelen ‘advies klassenraad 

(negatief – positief)’, ‘totaal resultaat laatste jaar secundair onderwijs’ en ‘resultaat wiskunde laatste jaar 

secundair onderwijs’ in een eerste blok werden toegevoegd. In een tweede stap werd de ijkingstoetsscore 

toegevoegd. Dit laat toe te evalueren of deze score extra variantie verklaart.  

Uit de resultaten bleek dat het advies van de klassenraad geen significante voorspeller was van slagen in het 

eerste jaar. Eindresultaat op wiskunde en het globale eindresultaat secundair onderwijs waren wel significante 

voorspellers. Samen verklaarden deze variabelen 20% van de variantie in slagen. De ijkingstoetsscore verklaarde 

daar bovenop nog 5.3%. De ijkingstoetsscore alleen verklaarde 16.3% van de variantie in slagen.    
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5 RESULTATEN VERPLICHTE IJKINGSTOETSEN 2018 

Dit onderdeel spits zich toe op de resultaten van de ijkingstoetsen ir en ia in 2018, het eerste jaar van de 

verplichte deelname. Eerst komt een beschrijving van de bestudeerde groep aan bod. Ook gender, vooropleiding, 

socio-economische status, advies van de klassenraad en resultaat van het secundair onderwijs komen hierin aan 

bod. Vervolgens wordt het verband tussen de ijkingstoetsscore en het inschrijvingsgedrag behandeld. 

5.1  BESCHRIJVING VAN DE BESTUDEERDE GROEP 

5.1.1  DEELNEMERS EN IJKINGSTOETSSCORES 

In 2018 waren er in totaal 1694 inschrijvingen voor de ir en ia ijkingstoetsen. 141 deelnemers namen zowel in 

juli als in september deel. Van de 1246 (ir) en 307 (ia) unieke deelnemers waren er respectievelijk 88 (7.1%) en 

30 deelnemers (9.8%) uit het 5 de jaar secundair onderwijs. Resultaten hieronder worden enkel gebaseerd op 

de 1431 unieke deelnemers uit het 6de jaar secundair onderwijs. Tabel 1 geeft hun score op de ijkingstoetsen 

weer. Voor wie twee keer deelnam wordt de beste score meegenomen. 

Tabel 1: Aantal unieke deelnemers uit het 6de jaar secundair onderwijs en hun ijkingstoetsscore 

Opleiding Aantal unieke 
deelnemers 
ijkingstoets 
2018 uit 6de j. 
SO 

Gemiddelde 
score wiskunde 
/ 20 

Gemiddelde 
score ruimtelijk 
inzicht / 10 

IJkstroom (% deelnemers) 

M SD M SD 

Burgerlijk 
ingenieur 
(ir) 

1158 10.3 4.3   < 10 / 20 40.8% 

10 – 13 / 20 33.9% 

>= 14 / 20 25.4% 

Burgerlijk 
ingenieur 
architect 
(ia) 

273 5.11 4.5 9.3 2.7 < 10 / 20 83.2% 

10 – 13 / 20 11% 

>= 14 / 20 5.9% 
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5.1.2  DEELNEMERS EN GROEPSVERSCHILLEN 

5.1.2.1 GENDER 

ir: 79.6% van de deelnemer aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur is man (ter vergelijking: vorig jaar was 81.1% 

man). Er zijn geen significante verschillen in scores tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers (Tabel 2). 

Tabel 2: deelname en ijkstroom per gender (ir) 

IJkstroom Gender Totaal 

Man Vrouw  

< 10 / 20 

 

N 368 102 470 

% binnen IJkstroom 78,3% 21,7% 100% 

 % binnen gender 40% 43.2% 40.7% 

10 – 13 / 20 N 305 86 391 

% binnen IJkstroom 78,0% 22,0% 100% 

 % binnen gender 33.2% 36.4% 33.9% 

>= 14 / 20 

 

N 246 48 294 

% binnen IJkstroom 83,7% 16,3% 100% 

 % binnen gender 26.8% 20.3% 25.5% 

Totaal N 919 236 1155 

% binnen IJkstroom 79,6% 20,4% 100% 

 % binnen gender 100% 100% 100% 

ia: 54.6% van de deelnemers aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur: architect is vrouw (vorig jaar was dat 

54.7%). Vrouwen scoren significant vaker laag (< 10 / 20) dan mannen (Tabel 3) hoewel zij gelijkaardige 

vooropleidingen secundair onderwijs genoten: 92.6% van de vrouwen had een lage ijkingstoetsscore versus 

71.8% van de mannelijke deelnemers. 

Tabel 3: deelname en ijkstroom per gender (ia) 

IJkstroom Gender Totaal 

Man Vrouw  

< 10 / 20 

 

N 89 138 227 

% binnen IJkstroom 39,2% 60,8% 100% 

 % binnen gender 71.8% 92.6% 83.2% 

10 – 13 / 20 N 22 8 30 

% binnen IJkstroom 73,3% 26,7% 100% 

 % binnen gender 17.7% 5.4% 11% 

>= 14 / 20 

 

N 13 3 16 

% binnen IJkstroom 81,3% 18,8% 100% 

 % binnen gender 10.5% 2% 5.9% 

Totaal N 124 149 273 

% binnen IJkstroom 45,4% 54,6% 100% 

 % binnen gender 100% 100% 100% 
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5.1.2.2 VOOROPLEIDING SECUNDAIR ONDERWIJS 

Zowel bij de ijkingstoets ir als ia komen de meeste deelnemers uit de richting wetenschappen – wiskunde 

(respectievelijk 67% en 54.6%), gevolgd door latijn – wiskunde (19.7% en 26.7%). Deelnemers uit Grieks – 

wiskunde scoren best op beide ijkingstoetsen, deelnemers uit techniek – wetenschappen het slechtst.  

Tabel 4: Opleiding secundair onderwijs en scores per achtergrond (ir) 

Opleiding % vooropleiding 

Wetenschappen-wiskunde 67,0 

Latijn-wiskunde 19.7 

Industriële wetenschappen 4.5 

Grieks-wiskunde 3.9 

Latijn-wetenschappen 1.5 

Andere 1.5 

Economie-wiskunde 1.3 

Techniek-wetenschappen 0.6 

% in ijkstroom per vooropleiding 

 

Figuur 7: Verband tussen ijkingstoetsscore en vooropleiding voor de ir toets. 
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Tabel 5: Opleiding secundair onderwijs en scores per achtergrond (ia) 

Opleiding % vooropleiding 

Wetenschappen-wiskunde 54.6 

Latijn-wiskunde 26.7 

Andere 8.4  

Industriële wetenschappen 2.9 

Economie-wiskunde 2.6 

Grieks-wiskunde 2.2 

Latijn-wetenschappen 2.2 

Techniek-wetenschappen 0.4  

% in ijkstroom per vooropleiding 

 

Figuur 8: Verband tussen ijkingstoetsscore en vooropleiding voor de ia toets. 

 

5.1.2.3 SES  

Om na te gaan of ijkingstoetsen gevoelig zijn voor niet-pertinente kenmerken van studenten wordt ook het effect 

van Sociaal-Economische Status (SES) bekeken. Als indicatoren van SES worden Beurstype (beursgerechtigd) en 

hoogst behaalde Diploma van de moeder (geen diploma hoger secundair onderwijs) gebruikt. Deze indicatoren 

worden ook gebruikt door het Ministerie van Onderwijs en Vorming om in het kader van het GOK-decreet 

geïntegreerd ondersteuningsaanbod toe te kennen aan scholen (zie de gelijke kansenindicatoren in omzendbrief 

SO/2012/01). Leerlingen die aan één van beide criteria voldoen worden indicatorleerlingen genoemd. Naar 

analogie hiervan kunnen we indicatordeelnemers aanduiden. Aan de ijkingstoets ir was 11% van de deelnemers 
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indicatorstudent, bij ia was dit 10% (zie Tabellen 6 en 7). Er zijn geen significante verschillen in ijkingstoetsscores 

tussen niet- en wel- indicatordeelnemers.  

Tabel 6: deelname en ijkstroom naar SES (ir) 

IJkstroom SES Totaal 

Geen indicatordeelnemer Indicator-deelnemer  

< 10 / 20 

 

N 372 59 431 

% IJkstroom 86.3% 13.7% 100% 

 % SES 39% 50% 40.2% 

10 – 13 / 20 N 332 31 363 

% IJkstroom 91.5% 8.5% 100% 

 % SES 34.8% 26.3% 33.8% 

>= 14 / 20 

 

N 251 28 279 

% IJkstroom 90% 10% 100% 

 % SES 26.3% 23.7% 26% 

Totaal N 955 118 1073 

% IJkstroom 89% 11% 100% 

 % SES 100% 100% 100% 

 

Tabel 7: deelname en ijkstroom naar SES (ia) 

IJkstroom SES Totaal 

Geen indicatordeelnemer Indicator-deelnemer  

< 10 / 20 

 

N 194 20 214 

% IJkstroom 90.7% 9.3% 100% 

 % SES 83.3% 76.9% 82.6% 

10 – 13 / 20 N 25 4 29 

% IJkstroom 86.2% 13.8% 100% 

 % SES 10.7% 15.4% 11,2% 

>= 14 / 20 

 

N 14 2 16 

% IJkstroom 87.5% 12.5% 100% 

 % SES 6% 7.7% 6.2% 

Totaal N 233 26 259 

% IJkstroom 90% 10% 100% 

 % SES 100% 100% 100% 

5.1.2.4 ADVIES VAN DE KLASSENRAAD  

ir-deelnemers met een negatief (N = 29, M = 7.5) en een neutraal advies van de klassenraad (N = 182, M = 8.1) 

scoren significant lager dan deelnemers met een positief advies (N = 769, M = 11.2). Bij de ia-deelnemers zijn de 

verschillen in ijkingstoetsscore tussen klassenraadadvies-groepen niet significant: deelnemers met een negatief 
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advies (N = 13) halen gemiddeld 4.2/20 op de ijkingstoets, deelnemers met een neutraal advies (N = 62)  5/20 en 

deelnemers met een positief advies (N = 147) 5.8/20. 

Figuren 7 en 8 tonen de verdeling van het advies van de klassenraad per ijkstroom: hoe positiever de 

ijkingstoetsscore, hoe vaker een positief advies van de klassenraad. Toch had 65% van de deelnemers met een 

lage ijkingstoetsscore een positief advies van de klassenraad op zak.  

 

Figuur 9: Advies van de klassenraad per IJkstroom (ir) 

 

Figuur 10: Advies van de klassenraad per IJkstroom (ia) 



Verplichte ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur: architect rapport 2018 

15 
 

5.1.2.5 RESULTAAT SECUNDAIR ONDERWIJS 

Zowel bij de ijkingstoets ir als bij ia is er een positief verband tussen het resultaat behaald op het einde van het 

secundair onderwijs en de gemiddelde score op de ijkingstoets (Tabellen 8 en 9). 

 Tabel 8: Hoe hoger het eindresultaat Secundair Onderwijs, hoe hoger de score op de ijkingstoets (ir) 

Resultaat SO N gemiddelde score ijkingstoets SD 

minder dan 60% 9 4.8 3.7 

60-65% 66 7.6 4.2 

65-70% 147 8.9 4.1 

70-75% 280 10 4.1 

75-80% 249 10.5 4.1 

80-85% 224 11.7 4.2 

85-90% 85 12.4 3.8 

90-95% 21 14.1 3.8 

Totaal 1081 10.4 4.3 

 

Tabel 9: Hoe hoger het eindresultaat Secundair Onderwijs, hoe hoger de score op de ijkingstoets (ia) 

Resultaat SO N gemiddelde score ijkingstoets SD 

minder dan 60% 3 5.3 .6 

60-65% 23 4.3 4.3 

65-70% 62 4.6 4.5 

70-75% 83 4.8 4.7 

75-80% 50 6.1 4.2 

80-85% 33 5.5 4.6 

85-90% 7 11.1 3 

90-95% 1 0 . 

Totaal 262 5.2 4.5 

 

5.2  VERBAND TUSSEN IJKINGSTOETSSCORE EN INSCHRIJVINGEN 2018 

5.2.1  VOOR WELKE OPLEIDING SCHRIJVEN DEELNEMERS IN? 

Deelnemers met een lage score schrijven minder vaak in voor de opleiding dan deelnemers met hogere scores. 

Dit is het zogenaamde ontradend effect. Dit effect is duidelijker bij de ir-toets dan bij de ia-toets: bij ir schrijft 

slechts 56.8% zich toch in voor de opleiding, bij ia is dit 75.8%. Bij ia schrijft elke deelnemer met een hoge score 

zich in voor de opleiding burgerlijk ingenieur: architectuur, terwijl 14.6% van de hoge scorers op de ir-toets toch 

voor een andere opleiding kiezen.  

Het verschil in inschrijfgedrag tussen hoge en gemiddelde scorers is bij beide toetsen verwaarloosbaar. 
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Figuur 11: Voor welke opleiding schreven de deelnemers aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur zich achteraf in? 

 

Figuur 12: Voor welke opleiding schreven de deelnemers aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur architect zich achteraf in? 
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5.2.2  TOELATING VIA UITZONDERINGSCOMMISSIES  

Een aantal studenten die inschreven in de opleidingen burgerlijk ingenieur (architect) namen niet deel aan een 

ijkingstoets. Zij richtten een vraag naar de uitzonderingscommissie om alsnog toelating te verkrijgen. 

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel studenten per opleiding en per instelling werden toegelaten via de 

uitzonderingscommissie. Vooral studenten met een bijzonder voortraject (vb. al gewerkt of een andere master 

behaald) werden toegelaten. UGent en VUB richtten een alternatieve pre-toets in die werd afgenomen aan het 

begin van het academiejaar. 

Tabel 10:  studenten toegelaten tot de opleiding via de uitzonderingscommissie 

Opleiding KU Leuven UGent VUB 

ir 27 6 0 

ia 4 7 8 

 

5.3  WIE SCHRIJFT NIET IN NA EEN LAGE IJKINGSTOETSSCORE? 

Zijn er verschillen tussen wie wel en wie niet inschrijft na het behalen van een lage ijkingstoetsscore? 

Voor ia zijn er geen significante verschillen op vlak van gender, SES en vooropleiding secundair onderwijs. 

Voor ir zijn er geen significante verschillen tussen SES-groepen en naar vooropleiding secundair onderwijs, maar 

wel naar gender: vrouwen schrijven minder vaak dan mannen in voor de opleiding burgerlijk ingenieurs na het 

behalen van een lage ijkingstoetsscore (54.9% van de vrouwen start niet aan de opleiding ir na een lage score 

versus 39.9% van de mannen). Dit vormt het onderwerp van verder onderzoek. 
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6 GEBRUIKERSONDERZOEK: ZELF-GERAPPORTEERDE IMPACT VAN DE IJKINGSTOETS OP 

INSCHRIJVINGEN 2018 

Dit onderdeel bevat een analyse van de data verzameld via het gebruikersonderzoek dat de motivatie, 

voorbereiding, impact op inschrijving, impact op remediëring, perceptie van de feedback, inschatting van 

slaagkansen en het gebruik van studiekeuzehulpmiddelen bevroeg. 

6.1  BESCHRIJVING VAN DE SAMPLE 

In totaal waren er 1431 unieke inschrijvers uit het 6de jaar secundair onderwijs voor de ijkingstoetsen ingenieur 

en ingenieur: architect in 2018. Elke deelnemer werd uitgenodigd om de online bevraging in te vullen, inclusief 

wie uiteindelijk niet heeft deelgenomen aan een ijkingstoets. De bevraging werd opengesteld van 7/9/18 tot 

8/10/18.  

Tabel 11: Responsgraad gebruikersonderzoek 

Opleiding Aantal unieke deelnemers 
ijkingstoets 2018 uit 6de j. 

SO 

Responsgraad gebruikersonderzoek 

Volledig ingevuld Gestart, niet afgewerkt 

Burgerlijk ingenieur 
(ir) 

1158 39.2% 6.1% 

Burgerlijk ingenieur 
architect (ia) 

273 39.9% 6.6% 

 

Bij de opleiding ir scoort wie de vragenlijst invulde significant hoger op de ijkingstoets dan wie de vragenlijst niet 

invulde. Bij ir is er een dus een selectiebias waardoor de resultaten met zorg geïnterpreteerd moeten worden.. 

Bij ia is er geen significant verschil. 

Er is geen verschil in responsgraad tussen mannen en vrouwen of tussen studenten met verschillende SES. Geen 

enkele deelnemer die de richting techniek-wetenschappen volgde in het secundair onderwijs heeft de vragenlijst 

ingevuld. 

6.2  MOTIVATIE OM AAN DE IJKINGSTOETS DEEL TE  NEMEN? 

De belangrijkste motivatie om deel te nemen aan de ijkingstoets is voor 61% van de deelnemers de verplichting. 

Voor 3% is de vrijstelling van 1 studiepunt de voornaamste drijfveer (studenten bij KU Leuven die geslaagd zijn 

voor de ijkingstoets kunnen een EVK (Eerder Verworven Kwalificatie) aanvragen. Deze laatste studenten namen 

quasi allen deel op locaties van de KU Leuven. 34% van de deelnemers wilde via de ijkingstoets de voorkennis en 

de afstemming daarvan op de opleiding nagaan. 
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Figuur 13: Antwoord op de vraag naar de hoofdmotivatie om deel te nemen aan de ijkingstoets. 

6.3  VOORBEREIDING OP DE IJKINGSTOETS? 

Tabel 12 geeft weer hoe deelnemers zich hebben voorbereid op de deelname aan de ijkingstoets. Deelnemers 

met een lage score hebben zich significant vaker niet voorbereid (30% van hen bereidde zich niet voor, versus 

15% met een gemiddelde en 11% met een hoge score op de ijkingstoets). Ook deelnemers aan de ia-toets 

bereidden zich significant vaker niet voor (26% bereidde zich niet voor) dan deelnemers aan de ir-toets (20% 

bereidde zich niet voor). Voor de andere voorbereidingsvormen zijn er geen verschillen tussen deelnemers aan 

de 2 toetsen. De resultaten voor deze toetsen worden geaggregeerd in Tabel 12. 

Alleen het oplossen van vragen van vorige ijkingstoetsen hangt samen met een hogere ijkingstoetsscore.  

 

Tabel 12: Voorbereiding op de ijkingstoets 

Voorbereiding IJkstroom 

< 10 / 20 10 – 13 / 20  >= 14 / 20 

Herhaling leerstof secundair onderwijs 20.9% 24% 24.6% 

Activiteiten in schoolverband 4.9% 7% 6.9% 

Bijles 1.9% 1.2% 0.3% 

Vragen vorige ijkingstoetsen opgelost 58.3% 77.7% 83.3% 
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6.4  ZELF-GERAPPORTEERD EFFECT VAN IJKINGSTOETSEN OP INSCHRIJVINGEN 2018 

Van de totale groep respondenten stelt 47% dat de ijkingstoetsscore een invloed had op het inschrijvingsgedrag. 

Er zijn hier geen verschillen tussen ir en ia.   

 

Figuur 14: Zelf-gerapporteerde invloed van ijkingstoetsscore op inschrijving 

Er zijn wel verschillen tussen wie uiteindelijk inschrijft en wie dat niet doet voor de opleiding waarvoor zij een 

ijkingstoets aflegden: de ijkingstoetsscore heeft volgens de respondenten een grotere impact op niet inschrijven 

dan op wel inschrijven, vooral bij ia.  

Voor ir zegt 28% van de studenten die zich uiteindelijk niet inschreef voor de opleiding (N = 50) dat de 

ijkingstoetsscore sterk of zeer sterk meespeelde in deze beslissing. Voor ia (N = 13) is dat 69.3%. De doorslag om 

niet in te schrijven is voor ir-deelnemers vooral de interesse in een andere opleiding (71.2%), terwijl de doorslag 

voor ia-deelnemers de ijkingstoets is (69.2%).  

Wie wel inschrijft voor de opleiding schat de invloed van de ijkingstoets veel lager in: 36.2% van de ir- en 27.8% 

van de ia-deelnemers geeft aan dat de score op de ijkingstoets meespeelde in de beslissing om wel in te schrijven 

voor de opleiding. 

6.5  ZELF-GERAPPORTEERD EFFECT OP REMEDIËRING 

Tabel 13 toont het zelf-gerapporteerde effect van de ijkinsgtoetsscore op remediëring. De effecten zijn 

gelijkaardig voor beide verplichte toetsen: deelnemers geven aan dat de ijkingstoetsscore hen aanzet om zelf 

meer inspanningen te leveren: ze zullen zich meer inzetten tijdens het academiejaar (56%), zullen zelf kennis 

opfrissen (29%) en zullen hun studiemethode aanpassen (25%). Externe hulp inschakelen (zoals deelnemen aan 

vakantiecursussen: 13%, het nemen van bijlessen: 4% en een gesprek aangaan met een studiebegeleider: 3%) 

gebeurt minder vaak.  

Vooral deelnemers met een lage score geven aan geactiveerd te worden. 
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Tabel 13: Zelf-gerapporteerde invloed van ijkingstoetsresultaat op remediëring 

Heeft jouw resultaat op de ijkingstoets een invloed op… IJkstroom Totaal 
% 

< 
1

0
 /

 2
0

 

1
0

 –
 1

3
 /

 2
0

 

>=
 1

4
 /

 2
0

 

de mate waarin jij je zal inzetten tijdens het academiejaar 69%* 61%* 36% 56% 

zelfstudie/opfrissen van bepaalde kennis 39%* 29% 20% 29% 

jouw studiemethode/aanpak 26% 25% 24% 25% 

deelname aan vakantiecursussen 17%* 13% 7% 13% 

het nemen van bijlessen 7%* 2% 1% 4% 

andere vormen van remediëring (trainingen, workshops…) 2% 1% 2% 2% 

een gesprek met een studiebegeleider 6%* 1% 2% 3% 

* significant hoger dan andere ijkstroomgroepen 

 

6.6  PERCEPTIE VAN DE TOETS EN DE FEEDBACK 

Over het algemeen wordt de feedback op de ijkingstoets positief gewaardeerd (zie tabel 14). 

6.6.1  GROEPSVERSCHILLEN TUSSEN OPLEIDINGEN 

De ijkingstoets ia wordt door 90% van de deelnemers als moeilijk ervaren, bij ir door 78%. De feedback op de 

ijkingstoets ir wordt vaker als volledig (81%) en als betrouwbaar (90%) ervaren dan de feedback op de ijkingstoets 

ia (respectievelijk 71% en 80%). Let wel: er werd effectief andere feedback gegeven. Deelnemers van beide 

toetsen kregen na afloop hun persoonlijke score, een histogram van de scores van alle deelnemers en een 

overzicht van de ijkingstoetsvragen met bijhorend de correcte antwoorden en per antwoord het percentage 

deelnemers de vraag correct beantwoordde (zie appendix A). Deelnemers aan de ir-toets kregen daar bovenop 

ook informatiedeelnemers van vorige ijkingstoetsedities en feedback over signalen uit het secundair onderwijs 

(zie appendix B).  

Tabel 6: Feedback over de ijkingstoets en de feedback 

 IJkstroom Totaal 
% 

< 
1

0
 /

 2
0

 

1
0

 –
 1

3
 /

 2
0

  

>=
 1

4
 /

 2
0

 

Toets moeilijk 91% 88% 61% 80% 

Toets begrijpelijk 86% 86% 82% 85% 

Toets aangepast aan de opleiding 89% 89% 86% 88% 
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Feedback geeft goed beeld over positie t.o.v. startcompetenties van de 
opleiding 

81% 90% 92% 87% 

Feedback geeft goed beeld over positie t.o.v. medestudenten 75% 89% 92% 85% 

Feedback is betrouwbaar 80% 92% 91% 88% 

Feedback is nuttig 70% 86% 83% 79% 

Feedback is begrijpelijk 85% 88% 91% 88% 

Feedback is confronterend 68% 49% 43% 54% 

Feedback is rechtvaardig 85% 94% 90% 89% 

Feedback is specifiek 69% 76% 81% 75% 

Feedback is volledig 70% 84% 84% 79% 

 

6.6.2  GROEPSVERSCHILLEN TUSSEN IJKSTROOM-GROEPEN 

Studenten die lager scoren schatten de ijkingstoets als moeilijker in, maar niet als minder aangepast aan de 

opleiding. Ze vinden feedback minder nuttig, betrouwbaar, rechtvaardig, volledig en specifiek en meer 

confronterend. Zij vinden ook minder vaak dat ze een goed beeld krijgen van hun competenties ten opzichte van 

medestudenten en ten opzichte van de startcompetenties van de opleiding.  

6.7  HOE SCHATTEN ZE DE KANS OP SLAGEN IN? 

Algemeen genomen acht 65% van de deelnemers het waarschijnlijk dat hij/zij de opleiding met succes zal 

afronden, 33% weet het echt niet en 2% acht het onwaarschijnlijk dat zij de opleiding zullen afronden. Er zijn 

geen verschillen in geschatte kans op slagen op basis van gender of SES.  

Deelnemers uit de laagste ijkstroom (55% denkt de opleiding met succes af te ronden) hebben minder 

vertrouwen dan deelnemers uit de hoogste ijkstroom (73%): dit verband is er vooral bij deelnemers aan de ir-

toets (zie Tabel 15). Bij de ia-toets is het vertrouwen het laagst bij deelnemers die gemiddeld scoren, al is de 

sample vrij klein (Tabel 16).  

Tabel 15: Inschatting van de kans op het behalen van het diploma per IJkstroom (ir) 

IJkstroom Inschatting kans op slagen Totaal 

Onwaarschijnlijk dat ik de 
opleiding afrond 

Waarschijnlijk dat ik de 
opleiding afrond 

Ik weet het 
echt niet 

 

< 10 / 20 

 

N 3 57 46 106 

%  2.8% 53.8% 43.4% 100% 

10 – 13 / 
20 

N 2 107 48 157 

%  1.3% 68.2% 30.6% 100% 

>= 14 / 20 

 

N 2 127 44 173 

%  1.2% 73.4% 25.4% 100% 

Totaal N 7 291 138 436 

%  1.6% 66.7% 31.7% 100% 
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Tabel 16: Inschatting van de kans op het behalen van het diploma per IJkstroom (ia) 

IJkstroom Inschatting kans op slagen Totaal 

Onwaarschijnlijk dat ik de 
opleiding afrond 

Waarschijnlijk dat ik de 
opleiding afrond 

Ik weet het 
echt niet 

 

< 10 / 20 

 

N 2 45 33 80 

%  2.5% 56.3% 41.3% 100% 

10 – 13 / 
20 

N 1 7 6 14 

%  7.1% 50% 42.9% 100% 

>= 14 / 
20 

 

N 0 5 3 8 

%  0% 62.5% 37.5% 100% 

Totaal N 3 57 42 436 

%  1.6% 66.7% 31.7% 100% 

6.8  STUDIEKEUZEHULPMIDDELEN VAN DE RESPONDENTEN 

Gevraagd naar welke andere informatiebronnen deelnemers gebruiken om hun studiekeuze te maken antwoordt 

73% dat ouders geconsulteerd werden. De top drie wordt aangevuld door vrienden (63.2%) en brochures van 

instellingen hoger onderwijs (61.3%). Het CLB wordt van alle bevraagde bronnen het minst vaak geconsulteerd 

(2%).  

Tabel 7: Welke andere informatiebronnen worden geraadpleegd om een studiekeuze te maken? 

Bronnen % gebruik 

Ouders 73% 

Vrienden 63.2% 

Brochures 61.3% 

Leerkrachten 60.7% 

Infodagen 49.2% 

SID-in 41.8% 

Websites instellingen hoger onderwijs 41.3% 

Open lessen 36% 

Klassenraad 34.2% 

Andere familie 33% 

Onderwijskiezer 24% 

Columbus 9.9% 

SIMON 8.6% 

Luci 5.8% 

Sociale media 4% 

CLB 2% 
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7 VERDERE PLANNEN VALIDITEITSONDERZOEK 

 De in onderdeel 4 beschreven predictieve validiteit werd voor de volledige groep deelnemers bekeken. 

In de nabije toekomst moet nog worden nagegaan of er verschillen zijn in predictieve validiteit per toets 

en per instelling. 

 De koppeling (via de goedgekeurde machtiging) van de ijkingstoetsgegevens van cohort 2018 aan een 

breed gamma van variabelen uit het secundair onderwijs (o.a. studierichting, studiebewijs, en SES-

factoren) en deze in een 2e fase te relateren aan de verdere studieloopbaan van de student via de 

koppeling met de variabelen uit de databank hoger onderwijs.   

 Mits instellingen hoger onderwijs deze gegevens aanleveren van hun studenten burgerlijk ingenieur 

(architect) in academiejaren ’17-’18 en ’18-’19: Vergelijking van diversiteit in de opleiding vóór (AJ ’17-

‘18) en na (AJ’18-’19) invoering van de verplichte deelname. Diversiteit zou kunnen bekeken worden in 

termen van SES, gender, functiebeperking, … 

 Bij de ijkingstoets werd de afgelopen jaren ook de LASSI afgenomen. De incrementele predictieve 

waarde van dit instrument moet verder onderzocht worden. 

 De validiteit van de niet-verplichte toetsen moet verder onderzocht en opgevolgd worden. 

 De validiteit van de veralgemeende afnames die plaatsvonden bij de start van academiejaar ’18-’19 

moet worden bekeken en opgevolgd (in het bijzonder voor de opleiding diergeneeskunde). 

 Voor elk van de toetsen (verplicht en niet-verplicht) moeten nog itemanalyses gebeuren. Deze 

itemanalyses geven indicaties van welke items in het verleden psychometrisch goed waren en het best 

discrimineren tussen deelnemers met hoge of lage kennis en vaardigheden. Resultaten van deze 

analyses kunnen dienen als input voor de inhoudelijke toetscommissies in functie van de afstemming 

van de ijkingstoetsitems op de verwachte startcompetenties van de bacheloropleidingen. Itemanalyses 

van de ijkingstoets ir worden in november-december 2018 uitgevoerd. Voor de opleiding ia is de 

informatie op itemniveau nog niet beschikbaar. 
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8 APPENDIX A: PAGINA 1 EN 2 VAN DE FEEDBACK OP DE IJKINGTSOETS 

INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 

 



Verplichte ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur: architect rapport 2018 

26 
 

 



Verplichte ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur: architect rapport 2018 

27 
 

9 APPENDIX B: PAGINA 1 - 4 VAN DE FEEDBACK OP DE IJKINGSTOETS 

INGENIEURSWETENSCHAPPEN 

Link naar het feedbackplatform dat werd ontwikkeld dankzij het Erasmus+ STELA project (www.stela-project.eu) 

: 

https://feedback.ijkingstoets.be/ijkingstoets-11-ir-ignore/feedback.html?fc=11ir0demo  

 

 

 

 

 

http://www.stela-project.eu/
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