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I-Study Magez, W. (2013, 2016) 
Magez, W. & Wuyts, R. (2015) 
Schaarbeek: Onderwijskiezer  
Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief Sterk Functioneren 

Doel of meetpretentie In kaart brengen van studievaardigheden 
Bruikbaar bij indicerende onderzoeksvragen 

Subschalen/dimensies De test omvat 40 items gelijk verdeeld over 4 subschalen:  
 
A. Schaal Motivatie 

• Studiemotivatie 

• Studie-aanpak en –inzet 
 
B. Schaal Methode 

• Studiemethode en –planning 

• Studierendement 

Informatiebron Leerling 

Doelgroep/normgroep Er zijn drie versies beschikbaar: 
- I-STUDY basic: einde basisonderwijs 
- I-STUDY junior: einde eerste graad secundair onderwijs 
- I-STUDY: einde secundair onderwijs tot en met aanvang hoger 
onderwijs of voortgezette opleiding 

Jaar normen, 
steekproef 

- I-STUDY: De normen zijn gebaseerd op 9988 leerlingen (6290 
meisjes en 3698 jongens), die in het laatste jaar van het 
secundair onderwijs van midden 2012 tot februari 2013 de I-
Study volledig beantwoordden op de website “Onderwijskiezer”. 
Bij de normering werd een weging toegepast waardoor jongens 
en meisjes vertegenwoordigd zijn in de normering. 
- I-STUDY Basic: De normen hebben betrekking op 9073 
leerlingen (4089 meisjes en 4264 jongens), die in het zesde 
leerjaar gewoon lager onderwijs tijdens de periode 02/2013 tot 
10/2015 de I-Study Basic volledig invulden op website 
“Onderwijskiezer”. 
- I-STUDY Junior: De normen hebben betrekking op 16327 
leerlingen (9156 meisjes en 7172 jongens), die in het tweede 
jaar van de eerste graad secundair onderwijs in de jaren 2013-
2014-2015 (deels) de I-Study Junior volledig beantwoordden op 
de website “Onderwijskiezer”. 

Afnamewijze en duur Individueel, online via onderwijskiezer - online vragenlijsten 
15 minuten 

Bijkomende info De I-Study is de elektronische versie van de Studiegewoontetest 
Einde Hoger Secundair (SGEHS) van dezelfde auteur (1990). 
De I-Study Basic is een webversie van de Studiegewoontetest 
Eind Basisonderwijs (SEBO) van dezelfde auteur (1990). 
De I-Study Junior is gebaseerd op de SGW Junior (Cantineaux), 
de SEBO (I-Study Basic), de SGEHS (I-Study) en de vragenlijst 
Studiegerichtheid ELS (Gellynck). 
Aan de testscores zijn schriftelijke, onmiddellijk beschikbare, 
geprecodeerde rapporteringen verbonden. Daarnaast krijgt de 
leerling een rapportering op item- en schaalniveau die een basis 
vormt tot zelfreflectie en eventueel “aanpakken”. 

Beoordeling 

CAP 2017  
Normen: Recent, +  

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/online_vragenlijsten.php
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Betrouwbaarheid: De interne betrouwbaarheid voor de schalen 
motivatie, methode en algemeen totaal van de drie versies is 
hoog tot zeer hoog. 
Validiteit: De validiteit van de drie versies van de I-Study steunt 
enerzijds op CLB-experten en anderzijds op uitgebreide 
onderzoeken met en op de testen waarop ze gebaseerd zijn 
(voor meer info zie CAP-vademecum). 

Faire diagnostiek geen informatie 

Beoordeling Prodia 2e keuze 
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