Studie Drijfveren Vragenlijst
(SDV)
Studie Drijfveren Vragenlijst
De Studie Drijfveren Vragenlijst geeft inzicht
in wat een student zoekt in een opleiding en in
hoeverre de opleiding dit momenteel vervult.
Drijfveren zeggen iets over een student
zijn/haar motivatie, houding, voorkeur en
waarden. Hoe meer drijfveren aansluiten bij
de studie of werk later, hoe beter een student
zich op zijn/haar plek zal voelen. Het beste
moment van inzet is bij voorkeur binnen een
half jaar na de start van de studie. De
doelgroep bestaat uit eerstejaars HBO en/of
WO studenten. Het doel van de SDV is het
vroegtijdige signalering van mogelijke
studievoortgangproblemen, waardoor
mentoring en begeleiding beter kan worden
toegespitst en uitval kan worden voorkomen.

Rapportage
De kandidaat kan – indien gewenst - direct na
afloop van de SDV de rapportage inzien, ook
kan de rapportage aan hem of haar gemaild
worden. In deze rapportages worden de
meetpretenties van de (sub)schalen toegelicht
en worden de scores in woorden en in een
grafiek weergegeven. De rapportage laat
nadrukkelijk de verschillen zien tussen de
behoefte van de studenten en in hoeverre
deze behoefte wordt vervult.

De SDV is een korte vragenlijst waarbij de
student 15 stellingen beantwoord. De SDV
duurt ongeveer 5 minuten. De student geeft
bij alle stellingen aan:
1) In hoeverre de student dit belangrijk vindt.
2) In hoeverre dit terugkomt in de studie.

INFORMATIE EN BESTELLINGEN
STUDIE DRIJFVEREN VRAGENLIJST

De Drijfveren
De Drijfveren van de SDV zijn verdeeld over
twee clusters.

De online test is opgenomen in NOA Online,
de internetomgeving van NOA. NOA verzorgt
trainingen waarin u leert de SDV toe te passen
en te interpreteren. Naast de SDV geeft NOA
ook andere tests en vragenlijsten uit.

Sociale waarden
 Omgaan met anderen
 Waardering
 Altruïsme
 Autonomie
 Invloed
 Idealisme
 Status
Persoonlijke waarden
 Structuur
 Afwisseling
 Zelfontwikkeling
 Nieuwsgierigheid
 Creativiteit
 Ambitie
 Plezier
 Zekerheid

Mocht u meer informatie willen over producten
en diensten van NOA, of wilt u producten van
NOA bestellen, dan kunt u contact opnemen
met:
NOA B.V.
Adres:
Tel:
Fax:
E-mail:
Internet:

Jollemanhof 14 A
1019 GW Amsterdam
020 – 50 40 800
020 – 50 40 801
info@noa-vu.nl
www.noa-vu.nl

NOA werkt nauw samen met de Vakgroep Sociale- en
Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam

