
Zeven oorzaken van studievertraging, gemeld door 2237 vertraagde studenten * 
 

Studiegebonden oorzaken ** Toelichting ** n=2237=100% 
ik heb vertraging opgelopen door mijn omzwaai 
naar een andere studie 
ik heb vertraging in mijn eerstgekozen studie 
opgelopen, waarna ik ben omgezwaaid naar een 
andere studie  

1. Verkeerde studiekeuze 

ik heb volhard in mijn eerstgekozen studie maar ik 
zou minder vertraging hebben opgelopen als ik 
een verstandiger studiekeuze had gedaan 

639 = 29% 

als ik sterker gemotiveerd was geweest voor deze 
studie, had ik minder vertraging opgelopen 
als mijn opleiding motiverender was geweest, had 
ik minder vertraging opgelopen 

2. Ik miste motivatie 
voor mijn opleiding 

als ik sterker gemotiveerd was geweest voor mijn 
eerstgekozen studie, had ik minder vertraging 
opgelopen 

352 = 16% 

... als ik beter of strakker begeleid was geworden 
in mijn studie 
... als er betere faciliteiten waren geboden om mijn 
deficiënties bij te spijkeren 

3. Ik heb geen goede studie-
begeleiding gehad: ik zou 
minder vertraging hebben 
opgelopen ... ... als ik beter begeleid was in de planning, sturing 

en bijsturing van mijn studieloopbaan 

247 = 11% 

omdat ze te moeilijk waren: mijn beginniveau of 
mijn studietempo was te laag, mijn studielast was 
te hoog 

342 = 15% 

omdat ik me niet goed genoeg had voorbereid: 
mijn studie-inzet was te laag 

300 = 13% 

en die vakken konden pas een jaar later worden 
ingehaald: ik werd geconfronteerd met wacht-
tijden en dubbel werk 

394 = 18% 

4. Ik heb vakken niet gehaald 
(op de geprogrammeerde tijd-
stippen, en liep dus achterstand 
op) 

overige ? 

ik heb ervoor gekozen om extra vakken te volgen 
of een [extra] stage te doen 

326 = 15% 

ik heb een deel van mijn studie in het buitenland 
gedaan 

188 = 8% 

5. Ik heb een verzwaard of ver-
tragend programma (of dito 
studieonderdelen) gekozen, 
of extra werk gemaakt van 
studieonderdelen overige ? 

 
Externe oorzaken ** Toelichting ** n=2237=100% 

betaalde werkzaamheden naast mijn studie 272 = 12% 

vrijwilligerswerk in studentenvereniging 
(bestuurs- of commissiewerk) 

364 = 16% 

vrijwilligerswerk in studievereniging, studen-
tenvakbond, medezeggenschapsorgaan etc. 
(bestuurs-, commissie- of raadswerk) 

440 = 20% 

6. Mijn studie-inzet werd be-
perkt (of mijn studielast ver-
hoogd) door concurrerende 
bezigheden buiten de studie 

overige ? 

ziekte en dergelijke 513 = 23% 7. Mijn studie-inzet werd be-
perkt (of mijn studielast ver-
hoogd) door persoonlijke 
omstandigheden overige ? 

* Bijlage bij: http://www.onderwijsethiek.nl/?p=2523 [bron: http://www.lsvb.nl/pers/halbeheffing-treft-zieke-student.html]. 
** De in de vragenlijst voorgedrukte keuzeantwoorden zijn gecursiveerd; ongecursiveerd is een interpretatie-achteraf. 


