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Voorwoord 

Passie, discipline en visie vormen voor mij een belangrijke basis, zowel binnen de masteropleiding als 
daarbuiten. Wanneer ik deze woorden koppel aan het onderwerp van dit onderzoek, levert dat het 
volgende op: 

Al enige jaren ben ik betrokken als studieloopbaan (slb)-coach bij de die de verkorte route van de 
opleiding Communicatie mogen en willen volgen. Dat brengt mij in de bijzondere positie dat ik deze 
studenten van dichtbij heb mogen volgen, begeleiden en motiveren. Hierdoor ben ik gefascineerd 
geraakt door de onderlinge verschillen in motivatie, niveau, persoonlijke omstandigheden en 
wilskracht van de studenten. Deze fascinatie is vervolgens een passie geworden, ik wil deze groep in 
al zijn facetten beter leren kennen, maar ook wil ik weten wat wij daar binnen het onderwijs mee en 
aan kunnen doen, om het voor deze groep mogelijk te maken de eindstreep te halen.  

De discipline had ik beslist nodig gedurende de ruim anderhalf jaar dat ik met het onderzoek ben 
bezig geweest. Het leek er soms op dat alle werkzaamheden voor dit leerarrangement een beetje 
tussen de bedrijven door moest worden gedaan. Om steeds weer een stukje te doen, is niet echt mijn 
werkwijze. Relatief heeft dit veel energie gekost om steeds weer op te starten. Daar heb je dus 
discipline voor nodig. Gelukkig heb ik in het boek Wilskracht (Baumeister, 2012) gelezen. Ik heb er 
veel tips uitgehaald. Dit boek geeft ook inzicht in beweegredenen van studenten om een studie wel of 
niet voort te zetten, waar struikelblokken kunnen liggen en hoe je dat misschien kunt verbeteren. Ook 
Boekaerts (2007) geeft hier in haar tweesporen-zelfregulatiemodel veel inzicht in, namelijk dat de 
student door omstandigheden bepaalt welk pad hij wil bewandelen.  

En dat levert onderdelen op om een visie op te bouwen en te toetsen aan de praktijk in het 
onderzoek. In de bijna twee jaar heb ik tijdens deze master veel nieuwe inzichten opgedaan. Ik kom 
tot de conclusie dat mijn onderzoek niet alleen mij veel heeft opgeleverd aan kennis en vaardigheden, 
maar ook de opleiding. Ik ben in de vaste overtuiging dat met mijn adviezen de opleiding in smalle en 
bredere zin binnen het onderwijs veel kan worden gedaan. Al was het alleen maar omdat ik naast het 
credo passie, discipline en visie nog een ander uitgangspunt heb, te weten 1+1 = 3. Ik probeer zoveel 
mogelijk kennis en ervaring te delen in dienst van de kwaliteit van het onderwijs en ik merk dat dit er 
ook echt aan bijdraagt! 

Tot zover mijn persoonlijke motivatie om van dit onderzoek iets moois en tastbaars te maken. Ik wens 
de lezer veel leesplezier!  

In een apart dankwoord wordt aandacht besteed aan alle mensen die mij gesteund hebben tijdens dit 
onderzoek.  

Leiden, 14 mei 2013 

Monica Heikoop 
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Inleiding 

In de pers en vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is er veel 
aandacht voor studie(school)uitval in het algemeen en in het hbo in het bijzonder. Studie-uitval kost de 
maatschappij veel geld. Toch is het al decennia een feit dat studenten in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) niet 
allemaal even succesvol zijn en het rendement van een opleiding soms te wensen overlaat. Er is al 
veel onderzoek naar gedaan en toch blijft het actueel, omdat er nog geen oplossing is gevonden die 
goed werkt in alle omstandigheden.  

Het onderzoek waarover hier verslag wordt gedaan, moet een bijdrage leveren aan de oplossing van 
dit vraagstuk, voor een groep specifieke studenten, te weten de mbo-4-studenten die op grond van 
hun vooropleiding Marketing en Communicatie de driejarige hbo opleiding Communicatie mogen 
volgen, ook wel de verkorte route genoemd. Het rendement van deze groep studenten ligt veel lager 
dan bij andere groepen studenten (mbo-4-studenten die de reguliere opleiding volgen, havisten en 
vwo leerlingen). Antwoorden en oplossingen die uit het onderzoek voortkomen, kunnen bijdragen aan 
het vergroten van het studiesucces, daarmee aan het terugdringen van studie-uitval en het verhogen 
van de student- en docenttevredenheid.  

De doelstelling wordt daarom als volgt geformuleerd:  

Het doel van dit onderzoek is: factoren benoemen die het studiesucces van de mbo-4-M&C-student, 
die de driejarige hbo-opleiding Communicatie volgt, positief kunnen beïnvloeden. Op basis van de 
bevindingen uit literatuur, data-analyse en veldonderzoek, kan een advies worden geformuleerd of, en 
zo ja op welke manier, het curriculum en de begeleiding aan deze groep moet worden aangepast om 
dit doel te bereiken. Streven is om in september 2013 een begin mee te maken, áls daar aanleiding 
voor is. 

De onderzoeksvraag die daar uit voortvloeit is: 

Welke veranderingen zijn aan te brengen in het programma en de begeleiding in de driejarige 
opleiding Communicatie om de kans op studiesucces voor de mbo-4 Marketing & 
Communicatie (M&C-)student te vergroten? 

In dit onderzoek staat de groep mbo-4-M&C-studenten van de opleiding Communicatie centraal. Om 
te kunnen achterhalen welke overeenkomsten en verschillen er zijn, worden ook studenten uit de 
reguliere route bevraagd. Op basis van deze uitkomsten en het theoretisch kader worden conclusies 
worden getrokken en van daaruit adviezen gegeven.  

De opbouw van dit verslag is als volgt: in hoofdstuk 1 zal het praktijkprobleem verder worden 
toegelicht aan de hand van Van der Donk & Van Lanen (2009). Er wordt een brede context geschetst, 
omdat veel factoren van invloed kunnen zijn. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt de 
onderzoeksvraag herhaald en worden de deelvragen benoemd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 in 
het theoretisch kader vanuit een breed spectrum een aantal aspecten toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt 
de onderzoeksmethode toegelicht. In hoofdstuk 4 volgt  de analyse van de onderzoeksgegevens en 
de resultaten. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken, waarbij de deelconclusies uit de andere 
hoofdstukken als basis dienen. Hoofdstuk 6 bevat een aantal adviezen, zowel op de korte als op de 
langere termijn. In hoofdstuk 7 staan de discussie en kennisdisseminatie centraal, waarbij 
teruggekeken wordt naar het onderzoek. Verder worden de actualiteit, de waarde van de adviezen en 
de haalbaarheid  ervan en toepasbaarheid buiten de opleiding Communicatie beschreven.  
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Hoofdstuk 1 Het praktijkprobleem 

1.1 Aanleiding 

Een aantal docenten binnen de opleiding Communicatie is nauw betrokken bij het onderwijs aan de 
specifieke groep mbo-4-M&C-studenten die de drie jarige hbo-opleiding volgt. Deze docenten zijn van 
mening dat het aangeboden onderwijs in grotere mate problemen oplevert voor die studenten dan bij 
studenten die de reguliere route volgen. Zij willen daar iets aan doen. Wat precies het probleem is, 
kunnen zij echter niet of moeilijk benoemen. Het valt verder op dat het rendement na 1 jaar veel lager 
is dan binnen de reguliere route (bijlage 2). 

Welke factoren bepalend zijn en op welke daarvan de opleiding Communicatie invloed kan uitoefenen 
om het studiesucces te verhogen, is de vraag. Onderzoek moet uitwijzen of deze factoren aan te 
tonen zijn. En zo ja, of het onderwijs binnen de opleiding Communicatie daarin een rol kan spelen, 
dan wel op welke manier het onderwijs aan deze groep kan worden aangepast.  

Als eerste wordt nu de context van het praktijkprobleem geschetst. 

1.2 Context 

Mbo en hbo ligt al enige tijd onder een maatschappelijk vergrootglas, vanwege rendements- en 
kwaliteitsvraagstukken. Een aantal ontwikkelingen is direct van invloed op de instroom en doorstroom 
in het hbo. De kaders binnen de Hogeschool Rotterdam (HR) en de opleiding zijn ook van invloed op 
de eventueel te nemen maatregelen.  

 Door de maatschappelijke context (onder andere de economische crisis) en de aanmoediging vanuit 
de politiek is het aantal doorstromers van mbo-hbo behoorlijk toegenomen (stapelen van diploma’s). 
Mbo-studenten denken met een hbo-diploma meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Dit heeft 
gevolgen voor de lessituatie in het hbo, zo blijkt ook uit de diverse rapportages van de afdeling 
aansluiting mbo-hbo binnen de HR.

1
 Deze afdeling geeft het kader hoe op dit moment de onderlinge 

contacten zijn tussen mbo en hbo-instellingen en deelt gegevens over rendementen en maatregelen 
die al genomen zijn om het rendement van mbo-studenten te verhogen. Dit kwam ook naar voren in 
de gesprekken die in maart en oktober 2012 gehouden zijn.  

Voor de instroom en doorstroom is verder de invoering van het sociaal leenstel per september 2014 
van belang, waardoor in september 2013 meer instroom verwacht wordt van zowel mbo-studenten als 
havisten.  

De wettelijke kaders, zoals het afschaffen van de automatische vrijstellingen voor mbo-studenten die 
de aansluitende vooropleiding hebben gedaan, is de laatste externe reden die van invloed is op de 
toestroom van de specifieke groep mbo-4-M&C-student. De verwachting is dat mbo-4-M&C-studenten 
minder snel specifiek de opleiding Communicatie gaan volgen, omdat het hen geen direct voordeel 
meer biedt. Die maatregel gaat per 1 september 2013 in.  

Binnen de HR spelen de volgende punten een belangrijke rol bij het oplossen van het 
praktijkprobleem:  

De nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, Ron Bormans, zet nadrukkelijker in op onderwijs op 
bachelorniveau, binding op inhoud van de opleiding (in plaats van zorg) en meer selectiviteit met 
behoud van toegankelijkheid. Verder zet hij in op de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête 
(NSE) en het verbeteren van het numerieke rendement. In het visiestuk FOCUS legt hij dat uit (bijlage 
3).  

Het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM) is het onderwijskundige kader dat alle opleidingen moeten 
gebruiken bij het ontwerpen van hun onderwijs. Er zijn drie leerlijnen: kennis gestuurd, praktijk 
gestuurd en student gestuurd. In de vierjarige opleiding veranderen de onderlinge verhoudingen van 
deze drie leerlijnen (bijlage 4). 

Het afnemen van de Startmeter
2
 en de gegevens die dit oplevert gebeurt hogeschoolbreed. Dit biedt 

een schat aan informatie over studenten die instromen, waar door het onderwijs gebruik van gemaakt 

                                                             
1
 Zie literatuurlijst onder de kop Hogeschool Rotterdam (verschijningsdata 2010, 2011 en 2012) 

2
 Zie begrippenlijst 
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kan worden. Tijdens gesprekken met de afdeling Concernstrategie in maart, juni en oktober 2012 
werd duidelijk dat de informatie zeker van nut is voor dataverzameling in het kader van dit onderzoek 
(bijlage 5). 

1.3 Het praktijkprobleem beschreven 

Het studiesucces van mbo-4-M&C-studenten die de verkorte route van de opleiding Communicatie 
mogen volgen lijkt onder druk te staan van een aantal factoren. Welke factoren dit exact zijn, is niet 
duidelijk. De vraag is in hoeverre het programma en/of de begeleiding binnen de opleiding 
Communicatie een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het studiesucces.  

De observaties van het docententeam laten zien dat in de groep mbo-4-M&C-studenten onderlinge 
verschillen groot zijn, zowel in leerstrategie, motivatie, achtergrondkenmerken en persoons- en 
gedragskenmerken. De studieloopbaancoaches zien relatief veel persoonlijke problemen, waardoor 
de student naar de decaan doorverwezen worden. Dit leidt tot soms gecompliceerde lessituaties in 
vergelijking met de mbo/havo klassen en de vwo verkorte route. In hoeverre is het mogelijk om de 
begeleiding voor deze studenten aan te passen en welk effect heeft dat dan op het studiesucces? In 
een gesprek met een onderzoeker van het Risbo in maart 2012 bleek uit onderzoek (Wolff, Rezai & 
Severien, 2010) dat de invloed van achtergrondkenmerken van studenten op studiesucces groot is. 
Een aspect dat meegenomen kan worden in het onderzoek.  

De meeste mbo-4-M&C-studenten ervaren dat een grote aanpassing nodig is op het gebied van 
studietempo, inzicht en leerstrategie. En voor sommigen is juist dat opstarten in de nieuwe situatie 
een probleem, waardoor zij al snel tegen een achterstand aankijken. Dat is van invloed op hun 
motivatie en uiteindelijk hun studiesucces of uitval. Uit de rendementscijfers (BMI-portal HR, bijlage 2) 
blijkt dat een groot deel van deze groep studenten het doel, afstuderen na 3 jaar, niet haalt. Zij doen 
langer over de propedeusefase (regelmatig met extra uitstel door Bijzondere Omstandigheden (BO)

3
 

of zij hebben juist veel moeite met de afstudeerfase (bijlage 6). 

De aanname is dat voor deze specifieke groep studenten de overgang nog groter is dan bij een 
normale overgang van mbo-hbo, omdat het programma zwaarder is. Deze studenten denken echter 
dat het eenvoudiger is, omdat ze in hun optiek al een basis hebben en er niet bij stil staan dat het 
niveau wel eens heel anders kan zijn. Kortom, deze twee aspecten geven een tegenstrijdig beeld, 
waardoor het negatieve effect versterkt wordt.  

Op basis van bovenstaande wordt aangenomen dat de gevolgen voor de mbo-4-M&C-studenten dan 
nog groter zijn. Mbo-studenten willen vaker doorleren en kiezen in het geval van mbo-4-M&C voor de 
kortste route naar de eindstreep. Dat dit steeds vaker niet lukt, blijkt uit de rendementscijfers van de 
afgelopen jaren (bijlage 2 en 6), die niet in de pas lopen met de rendementscijfers van de reguliere 
route. Daarom is het de moeite waard de achtergronden van dit probleem te onderzoeken en op basis 
van conclusies het management te adviseren wat er veranderd kan worden aan het programma en de 
begeleiding van deze groep studenten.  

1.4 Onderzoeksvraag en de deelvragen 

Voor de volledigheid wordt hieronder de onderzoeksvraag herhaald, gevolgd door de deelvragen en 
de operationalisering van de belangrijkste begrippen. 

Welke veranderingen zijn aan te brengen in het programma en de begeleiding in de driejarige 
opleiding Communicatie om de kans op studiesucces voor de mbo-4-Marketing & 
Communicatie (M&C)-student te vergroten? 

1a. Welke studentkenmerken zoals achtergrondkenmerken en specifieke persoons- en 
gedragskenmerken zijn relevant voor beïnvloeding van het studiesucces van de student in het 
hoger onderwijs? 

1b. Welke overeenkomsten en verschillen voor de onderzochte achtergrondkenmerken en specifieke 
persoons- en gedragskenmerken zijn er tussen vwo-, havo-, mbo-4- en mbo-4-M&C-studenten 
binnen de opleiding Communicatie? 

1c. Welke rol spelen deze overeenkomsten en verschillen in het studiesucces van de mbo-4- student 
M&C gedurende zijn driejarige opleiding Communicatie? 

                                                             
3
 Zie begrippenlijst  
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2. Welke programma- en begeleidingskenmerken binnen de opleiding Communicatie kunnen het 
studiesucces van de mbo-4-M&C-student beïnvloeden? 

3. Welke didactische ontwikkelingen in het hbo kunnen een positieve bijdrage leveren aan het 
studiesucces van de mbo-4-M&C-student? 

4. Wat zijn de wettelijke en HR-kaders waarbinnen veranderingen in het programma van de verkorte 
route M&C kunnen worden doorgevoerd? 

In hoofdstuk 2 het theoretisch kader worden deelvraag1a, 2 en 3 beantwoord. 

In hoofdstuk 3 Onderzoeksmethode worden deelvraag 1b, 1c en verantwoord. 

In hoofdstuk 4 Analyse en resultaten onderzoeksgegevens worden deelvraag 1b, 1c en 2 beantwoord.  

In de aanleiding zijn de kaders waarbinnen deelvraag 4 beantwoord moet worden voor het grootste 
deel geschetst. De rendementcijfers in hoofdstuk 2 geven hier een aanvulling op. 

De antwoorden op de deelvragen, zoals geschetst per hoofdstuk in de deelconclusies leiden tot de 
conclusies in hoofdstuk 5, waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag.  

1.5 Operationalisering van de termen uit de onderzoeksvraag en deelvragen 

Mbo-4-M&C-student is de student die de mbo-opleiding Marketing en Communicatie op niveau 4 
heeft afgerond en daarmee toegang heeft tot de verkorte route van de hbo-opleiding Communicatie. 

De verkorte route van de hbo-opleiding Communicatie betekent dat de student een gedeeltelijke 
vrijstelling krijgt voor een aantal vakken in het eerste jaar en daardoor in staat is de eerste twee jaar 
van de opleiding Communicatie in 1 jaar te voltooien. De vrijstelling betreft vooral projectgeoriënteerde 
vakken waarvan wordt verondersteld dat de student dit al op het MBO in de praktijk heeft gebracht. 
Totaal moeten in het eerste jaar 78 studiepunten worden behaald. Uiteindelijk zou de student 3 jaar 
over deze verkorte route moeten doen. De opleiding Communicatie duurt voor deze studenten drie 
jaar. 

Studiesucces is een begrip dat binnen de Hogeschool Rotterdam staat voor het bevorderen van het 
behalen van propedeuse en diploma binnen gestelde termijnen. Daarbij wordt gestreefd dat de 
voortijdige uitstroom wordt verminderd door het aanbieden van ondersteuningsprogramma’s aan de 
student waarvan blijkt dat hij dit nodig heeft. Tevens wordt in de intake voor de start van opleiding 
steeds nadrukkelijker gevraagd naar motivatie om te voorkomen dat de student verkeerd kiest.  

Achtergrondkenmerken is de term voor alle aspecten die de achtergrond van de student mede 
bepalen: etniciteit, opleiding ouders, privéomstandigheden en motivatie voor een studiekeuze.  

Persoons- en gedragskenmerken zijn de kenmerken als de Big Five, wilskracht en intrinsieke en 
extrinsieke motivatie. 

Programma- en begeleidingskenmerken zijn de onderdelen van het curriculum die door het 
onderwijs bepaald worden om een opleiding concreet vorm te geven.  

Didactische ontwikkelingen zijn de inzichten die worden genoemd in de literatuur ter ondersteuning 
van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In deze context toegespitst op het hbo.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch Kader 

Wat wordt er vanuit de theorie gezegd over de factoren die het studiesucces kunnen beïnvloeden? 
Zoals in de inleiding aangegeven, is er al veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp, meestal naar 
één of twee factoren. In dit theoretisch kader wordt gekozen voor een brede scoop met vier 
hoofdthema’s: 

• Het profiel van studenten die instromen in het hbo in het algemeen en die voor de hbo-opleiding 
Communicatie (incl. verkorte route mbo) in het bijzonder van 2008-2012. 

• Student en studiesucces 

• De factoren in het onderwijs en studiesucces.  

• De trends en ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs. 

Deze keuze is gemaakt, omdat het doel van dit onderzoek is om de factoren te benomen die door het 
onderwijs beïnvloedbaar zijn. Daar is kennis uit alle invalshoeken voor nodig, om deze factoren aan te 
kunnen wijzen.  

2.1 Het profiel van de instroom van studenten in het hbo  

 Voor dit onderzoek wordt de instroom op drie niveaus met elkaar vergeleken: het landelijk niveau, 
Hogeschool Rotterdam en de opleiding Communicatie. Daarbij wordt de groei van het aantal 
studenten tussen 2008 en 2012 beschreven, het percentage voltijd studenten, de instroom van mbo 
studenten en het aantal studenten van niet-westerse afkomst

4
 en een combinatie daarvan. 

Het bepalen van overeenkomsten en verschillen is van invloed op de keuze in maatregelen die het  

  
Landelijk 2008-
2012 

HR 2008-2012 
Communicatie 
2008-2012 

Verkorte route  

Algemene groei 
3,30% 7,7% 24,3% 105% 

Voltijd studenten 
5,2% relatief 

9,5% absoluut 
5% relatief 

13,2% absoluut 
0,5% relatief 

25,1% absoluut 
n.v.t. 

Mbo-studenten tov voltijd 
0,2% relatief 

9,9% absoluut 
3% relatief 

24,3% absoluut 
11,8% relatief 
70% absoluut 

100% 

Studenten van 
niet-westerse afkomst 

0,9% relatief 
15,3% absoluut 

 

3,6% relatief 
24% absoluut 

 

Min 3% 
absoluut aantal 

wel gestegen met 
12,5%  

n.v.t. 

 Mbo-student van niet-
westerse afkomst 

2,8% relatief 
7,2% absoluut 

1,3% relatief 
25,3% absoluut 

Min 0,6% 
Absoluut aantal 

wel gestegen met 
20% 

Ligt tussen 
45-55% 

(2008-2012) 

Verhouding man/vrouw 
48,5 / 51,5% 
(in 2012) 

53/48% 
(in 2012) 

25/75% 
(in 2012) 

Zeer wisselend 

Tabel 1: vergelijking van instroomcijfers binnen het hbo, HR en opleiding Communicatie, waarbij groen op groei 

duidt en rood op krimp. (bron: hbo-raad, HR) 

Binnen de HR is er een sterkere groei van het aantal studenten, een substantieel hoger aantal 
studenten dat uit het mbo komt, bijna één derde, is van niet-westerse afkomst, en ook een bijna 
dubbel aantal mbo studenten is van niet-westerse afkomst. De verhouding man/vrouw wijkt iets af van 
het landelijk beeld. 

De HR vervult een belangrijke regiofunctie, de studentpopulatie is daarvan een afspiegeling (bron: 
HR). 

Binnen de opleiding Communicatie zijn opvallende verschillen te zien, zowel ten opzichte van het 
landelijk beeld als binnen de HR. Een veel sterkere groei, zowel van alle studenten als van mbo-
studenten en een andere man/vrouw verhouding.  
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De gegevens van de verkorte route zijn verkregen uit de Startmeter en eigen observatie en meting 
(zie bijlage 5 en 6), omdat deze niet via de hbo-raad beschikbaar zijn. De verkorte route (alleen mbo-
studenten) geven een nog sterkere groei te zien (> 100%) en een relatief hoog percentage studenten 
van niet-westerse afkomst. Verdere opvallende punten voor deze groep zijn: 

• Het aantal uitvallers in de eerste periode ligt rond de 20%.  

• Het aantal studenten dat na 1 jaar een negatief Bindend Studie Advies (BSA
5
) krijgt, is ongeveer 

15%, na 2 jaar ongeveer 10%. 

• Het aantal studenten dat door de decaan Bijzondere Omstandigheden krijgt toegewezen, ligt in 
2010 en 2011 rond de 20%. Deze studenten lopen meestal studievertraging op van minimaal 1 
jaar.  

• Ook in de laatste fase van de studie blijft een relatief groot percentage hangen en loopt vertraging 
op: uit de lichting 2008-2009 zijn nog 4 studenten niet geslaagd en liepen 2 studenten een 
vertraging op van minimaal een half jaar. De lichting 2009-2010 levert het volgende beeld op: 9 
studenten zijn nog niet geslaagd (februari 2013), 15 studenten slaagden wel in juni 2012, dus 
zonder vertraging in 3 jaar (bijlage 6). 

De Inspectie van het Onderwijs (2009) constateert dat: “allochtone leerlingen met een mbo-diploma 
veel vaker doorstromen naar het hbo dan autochtonen, maar ook vaker uitvallen.” En dat “studenten 
die niet via de “koninklijke route”

6
 het ho instromen, vaker uitvallen.” (p.6) 

In de specifieke groep mbo-4-M&C-studenten zoals hierboven beschreven, is op basis van deze 
conclusies soms sprake van een dubbel risico. Dat is ook de reden dat in de cijfers steeds terug 
gekomen wordt op de combinatie van mbo student en de niet-westerse afkomst want het rapport 
concludeert ook dat “de mbo-gediplomeerden met een allochtone achtergrond vaker kiezen voor het 
hbo dan autochtonen, maar zij vallen ook vaker uit en verlaten dan het hbo.“ (p.6) Een verbetering van 
de aansluiting mbo-hbo is daarom zeker in het belang van allochtone studenten.  

2.2 Student en studiesucces 

In deze paragraaf komen de achtergrondkenmerken, de persoons- en gedragskenmerken aan de 
orde. 

2.2.1 Achtergrondkenmerken 

Er is veel literatuur over de invloed van achtergrondkenmerken van studenten op hun studiesucces. 
Daarbij staan de volgende achtergrondkenmerken centraal: etniciteit, opleiding ouders, 
privéomstandigheden en motivatie voor een studiekeuze. 

Wolff et al. (2010) geeft aan dat in het door hen uitgevoerde literatuuronderzoek etnische afkomst 
meer van invloed is dan het opleidingsniveau van ouders. Bepaalde etnische groepen (blanken, 
autochtonen, bepaalde Aziatische herkomstgroepen) behalen meer studiesucces dan andere 
(etnische minderheids)groepen. Voor studenten met hoger opgeleide ouders is het effect minder 
zichtbaar in vergelijking met eerste generatiestudenten. 

 

 

 

 

 

 

Dat heeft geleid tot het volgende analysemodel:  

                                                             
5
 Zie begrippenlijst  

6
 Zie begrippenlijst  



10 
De weg van uitval naar succes 

 

 

Figuur 1: invloed van het thuismilieu op studiesucces (Wolff et al. 2010) 

Op basis van dit model veronderstelt Wolff et al. (2010) dat autochtone studenten met hoger 
opgeleide ouders het meeste studiesucces behalen. De studenten van niet-westerse afkomst van de 
eerste generatie zullen het minste studiesucces behalen. Dat er nog andere factoren van belang zijn, 
is in dit onderzoek wel onderkend, maar niet meegenomen.  

De bevindingen van Wolff et al. (2010) komen overeen met die van Meeuwisse (2012), Nouta, Nesser 
& van der Rijst (2012), Herron-McCoy (2009), Traa (2012), Berkel, Jansen & Bax (red) (2012) en Klip 
(2011) als het gaat om het belang van cultureel kapitaal, etnische afkomst, de rol van de ouders in het 
studieproces (van keuze tot uitval of succes) en in mindere mate het opleidingsniveau van de ouders. 
Daarbij is van belang dat studenten van niet-westerse afkomst minder tot geen cultureel en sociaal 
kapitaal hebben dat nodig is voor een goede start en studiesucces in het hoger onderwijs. Daarbij 
komt dat lagere sociale klassen niet in staat om hun kinderen voldoende financieel, en cultureel 
kapitaal mee te geven om te kunnen functioneren binnen het hoger onderwijs (Bourdieu, 1971). Veelal 
behoren studenten van niet-westerse afkomst tot deze groep en scoren daardoor ook slechter op 
studiesucces. Herron-McCoy (2009) heeft dit aspect gevonden en bevestigd in een onderzoek onder 
White Americans en Africans, waarbij het cultureel kapitaal cruciaal blijkt voor studiesucces. 

Traa (2012) stelt dat studenten van niet-westerse afkomst afhankelijker zijn van de leeromgeving voor 
hun studievoortgang. Ook de rol van de docent vormt een belangrijkere bijdrage. Dit vraagt echter van 
de docent specifieke interculturele competenties, die niet altijd aanwezig zijn. Het feit dat niet-
westerse studenten hier meer afhankelijk van zijn, maakt hen kwetsbaarder en vormen ze een groter 
risico voor studie-uitval. In 2.3 wordt hier nog nader op ingegaan. 

2.2.2 Persoons- en gedragskenmerken 

Het tweede onderdeel zijn de persoons- en gedragskenmerken, waarbij vooral aandacht voor de Big 
Five

7
 en de invloed van wilskracht. Verder komt het tweesporen- zelfregulatiemodel van Boekaerts en 

Martens (2007) (bijlage 7) aan de orde.  

Baumeister (2012) besteedt aandacht aan het belang van wilskracht/doorzettingsvermogen voor het 
volbrengen van taken, voornemens en wensen. Daarbij geeft hij ook aan dat vooral zelfbeheersing 
daarbij een belangrijke sleutel tot succes is. Intelligentie is dat veel minder. In essentie betekent dat 
een minder intelligente persoon met veel wilskracht verder kan komen dat een hele intelligente 
persoon met weinig wilskracht. Ook geeft hij aan dat wilskracht te vergelijken is met spierkracht: het is 
te trainen en kan dus beter worden. De conclusies in zijn boek komen voort uit baanbrekend 
onderzoek binnen de sociale psychologie en is op diverse terreinen aangetoond (afvallen, 
uitgavenpatroon, succes in het werk, studie). Bij overbelasting neemt de wilskracht af, net als 
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spierkracht. Ook voor studiesucces is dit van belang om te onderkennen en daar aandacht aan te 
besteden.  

Koning en Loyens (2011) hebben onder andere gekeken naar de invloed van de Big Five 
eigenschappen (neuroticisme, autonomie, extraversie, ordelijkheid, vriendelijkheid) op het 
studiesucces. Ordelijkheid is in hun onderzoek een van de positieve krachtigste voorspellers van het 
studiesucces. Er worden meer studiepunten en een hoger gemiddelde behaald.  

Kappe (2011) geeft in zijn proefschrift aan dat vooral consciëntieusheid van belang is bij prestaties in 
het eerste studiejaar. Consciëntieusheid is namelijk sterk gerelateerd met motivatie. Deze studenten 
volharden meer, zowel in het eerste jaar als de gehele studieduur. Studenten die laag scoren op 
consciëntieusheid lopen het risico om niet op tijd af te studeren. 

Ook A. De Vries, van der Berg, Born & R. de Vries (2011) toont aan dat consciëntieusheid en 
integriteit positieve voorspellers zijn van studieprestaties. Het aspect integriteit is voor het eerst 
meegenomen in een onderzoek en daarbij valt op dat des te meer studenten waarde hechten aan 
materieel bezit en status over het algemeen minder succesvol zijn op studiegebied.  

Boekaerts is al vele jaren bezig met onderzoek naar de invloed op de motivatie van studenten. In haar 
tweesporen-zelfregulatiemodel (2007) geeft zij aan dat het nee kunnen zeggen tegen verleidingen 
(wilskracht) een belangrijke voorwaarde is om op het groeipad te blijven en door te zetten bij 
moeilijkere taken. Zij ontdekte ook dat het switchgedrag tussen emotie en leerintentie bewust of 
onbewust kan plaatsvinden en dat de student hierin dus de keuze maakt tussen het welbevindenpad 
en het groeipad (bijlage 7). Studenten die zich niet kunnen focussen op hun studie door bijvoorbeeld 
persoonlijke problemen of omstandigheden, hebben relatief meer wilskracht nodig om op het groeipad 
te blijven. Hierdoor wordt de kans dat zij daarvan afwijken groter en het risico dat zij studievertraging 
oplopen groter.  

Wanneer deze conclusies gekoppeld worden aan de bevindingen van Baumeister (2012), dan kan 
worden geconstateerd dat in alle publicaties wilskracht van invloed is op het studiesucces. Het lijkt er 
op dat het van belang is om de mate van wilskracht/doorzettingsvermogen bij studenten op tijd te 
signaleren.  

2.3 Factoren in het onderwijs en studiesucces 

Mogelijke factoren voor studiesucces die het hoger onderwijs kan invoeren worden aangereikt door 
Hattie (2009, 2012) en Tinto (2012). De theorieën versterken elkaar, mede door de reikwijdte van de 
meta-analyses van Hattie (2009,2012) in en de consistentie van de onderzoekslijn van Tinto (2012). 
Tinto geeft vier belangrijke factoren aan: verwachtingen van de student, ondersteuning, feedback en 
betrokkenheid bij de studie. Hattie (2009,2012) heeft vooral feedback als een van de belangrijkste 
factoren benoemd, naast de cruciale rol van de docent.  

Vanthournout (2011) geeft net als Hattie en Tinto aan dat gerichte aandacht en feedback voor leer- en 
motivatiekenmerken in het eerste jaar van een bacheloropleiding een positief effect heeft op de 
student. Ook Berkel et al. (2012) geven aan dat de invloed van directe feedback van grote invloed is 
op de motivatie en het studiesucces van de student. 

Andere literatuur geeft aan dat de motivatie van studenten kan worden verbeterd door meer 
betrokkenheid van de student (binding) (Zijlstra, 2011; Inspectie van het Onderwijs, 2009), de juiste 
ondersteuning en het managen van de verwachtingen voor en tijdens de studie (Hattie, 2009; De 
Bruyckere 2012; Van der Meer, 2008; Berkel et al., 2012).  

Uitvallers hebben meer moeite met zelfstandig werken en studievaardigheden (Zijlstra 2011; 
Torenbeek, 2011; Kappe, 2011; Berkel et al., 2012). Ook competenties als taalvaardigheid, informatie 
zoeken, selecteren en verwerken wordt door uitvallers significant lager op gescoord. Intensievere 
begeleiding bij de manier van studeren lijkt een van de belangrijkste factoren. De rol van de docent 
lijkt daarbij weer cruciaal en bij uitstek de verbinding met de inhoud van de opleiding en de 
intellectuele ontwikkeling van de student (Zijlstra, 2011). Als dit in het begin van de studie door de 
student niet zo ervaren wordt en de rol van de docent is ook niet als zodanig verankerd, dan wordt, 
samen met andere risicofactoren, de kans op uitval groter.  

De Inspectie van het Onderwijs (2009) geeft de volgende succesfactoren aan: een startgesprek om te 
kijken of een student bij de opleiding past; kleinschalige inrichting van groepen, actieve 
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persoonsgerichte studiebegeleiding en verwijzing in de propedeuse met een bindend studieadvies. 
Verder noemt de inspectie een goede aansluiting op de vooropleiding van de studenten als een 
belangrijke voorwaarde. Dit geldt zowel voor de scholen in het voortgezet onderwijs als de roc’s. Ook 
een vroegtijdige signalering van achterstanden en een aanbod en ondersteuning voor vakken als 
Nederlands en Engels kunnen daarbij helpen. Ook Berkel et al. (2012) geven hier vergelijkbare 
aanbevelingen over. 

In navolging van Boekaerts (2007) is ook Kuijpers (2008) van mening dat een actieve rol en enige 
mate van controle over zijn leerprocessen studenten positief beïnvloedt, evenals het zelf sturen van 
zijn eigen leerprocessen. Wanneer daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van realistische 
praktijkproblemen, zal dit versterkend werken. De dialoog tussen student en docent is daarbij 
eveneens van groot belang. Deze aspecten zijn van invloed op studiesucces en studie-uitval. Praten 
over zelf- en toekomstbeeld draagt meer bij dan praten over studievoortgang. Zodra het onderwijs 
meer praktijk- en vraaggericht is en daar meer dialoog over is, zal de studie-uitvaldreiging afnemen, 
omdat de leermotivatie, keuzezekerheid, het beroepsidee en arbeidsidentiteit toenemen.  

2.4 Trends en ontwikkelingen in het onderwijs 

In de onderstaande paragrafen gaat het vooral om de nieuwe ontwikkelingen en visie binnen het 
onderwijs, waarbij vooral gekeken wordt naar het aspect van activerend opleiden

8
 en de 

ontwikkelingen op digitaal terrein, beide onderwerpen in het licht van de eventuele toegevoegde 
waarde binnen het hbo in het algemeen en voor de studenten die de overstap maken van mbo naar 
hbo in het bijzonder. 

2.4.1 Activerend opleiden 

Er is veel geschreven over nut en noodzaak van activerend opleiden (Bijkerk 2010,2012; Ruijters 
2006; Hattie 2009,2012; Berkel et al., 2012), praktijkleren/werkplek-leren (Streumer, 2009; Van de 
Mosselaer, 2012; Hattie, 2009,2012), projectmatig werken/leernetwerken (Sloep et al., 2012; 
Korthagen en Lagerwerf 2011; Hattie 2009,2012), individuele binding (Tinto 2012) en feedback ( van 
de Mosselaer 2012; Hattie 2009,2012; Tinto 2012; Bijkerk 2012). Voor een deel liggen deze 
onderwerpen in elkaars verlengde. Het verschil tussen deze stukken ligt vooral in de benadering. Van 
uitgebreid en jarenlang onderzoek (meta-analyse Hattie; Tinto) tot zeer praktijk gericht op didactisch 
gebied, ontstaan na jarenlange praktijkervaring (Bijkerk 2012). Aansluiten bij de leervoorkeur met 
werkvormen (Ruijters 2006) en streven naar het vergroten van de intrinsieke motivatie (Boekaerts 
2007; Korthagen en Lagerwerf 2011) geeft vooral weer dat onderwijs resultaatgericht kan zijn als het 
de student écht raakt en daarmee binding met het beroepsbeeld, de beroepspraktijk en het einddoel 
versterkt. Daarbij geven vele onderzoeken (Hattie 2009, 2012) opnieuw aan dat de rol van de docent 
in dit proces cruciaal is en daarom aandacht verdient bij het in de praktijk brengen van deze aspecten.  

Hoe activerend opleiden in de praktijk kan worden gebracht, is afhankelijk van de keuzes die gemaakt 
worden op hogeschoolniveau (ROM), opleidingsniveau (Communicatie binnen CMI), curriculumniveau 
(per jaar, leerlijn en actualiteit) en docentniveau (professionaliteit, aanwezige vakkennis). Het inzetten 
van activerend opleiden wordt over het algemeen gezien als een belangrijke voorwaarde en van 
invloed op het vergroten van studiesucces.  

2.4.2 Digitale ontwikkelingen  

Op de vraag in hoeverre de digitale ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijs een bijdrage 
kunnen leveren aan activerend opleiden, kan het antwoord kort zijn: JA!. (Sercu, 2012; Boekaerts, 
2007, Simons, 2002; Bijkerk, 2012).  

De jongeren van tegenwoordig die het hoger onderwijs bereikt zijn een (bijna) digital native. Dat wil 
zeggen dat zij zijn opgegroeid in de digitale wereld en zich dus niet kunnen voorstellen hoe de wereld 
zonder digitale apparaten en functionaliteiten eruit ziet (De Bruyckere, 2012). Het is aan het onderwijs 
om dit te onderkennen en er gebruik van te maken. Dat betekent niet dat de huidige generatie 
studenten mediawijs is (De Bruyckere, 2012). Media-educatie is meer dan ooit nodig en lastig als het 
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onderwijsveld niet vanuit dezelfde scope als de student kijkt. Alle jongeren goed voorbereiden met 21
st
 

century skills
9
, dat is de uitdaging voor het onderwijs. 

Hierin blijft de rol van de docent cruciaal. Daarom wordt in alle onderzoeken en literatuur aangegeven 
dat permanente scholing van docenten op dit vlak een belangrijke voorwaarde (onder andere Sercu, 
2012). Om de digitale ontwikkelingen succesvol in te voeren en om daarmee ook een factor te kunnen 
zijn om de invloed op het studiesucces te vergroten. In een kortgeleden verschenen beleidsnotitie

10
 

van de auteur wordt hier verder op ingegaan. Bevindingen uit deze notitie worden meegenomen in de 
adviezen van dit onderzoeksverslag. 

Dat de ontwikkelingen allemaal op hun merites beoordeeld moeten worden, lijkt een open deur, maar 
uit de literatuur blijkt dat dit niet altijd in praktijk wordt gebracht. Boekaerts (2007) stelt dat strikt 
technologiegestuurde onderwijsontwikkeling een valkuil is. “Het gebruik van veel ICT hoeft niet altijd 
de cognitieve of motivationele meerwaarde te geven die door enthousiaste ontwikkelaars 
verondersteld wordt.” (p.63) 

2.5 Deelconclusies 

In de deelconclusies van het theoretisch kader wordt antwoord gegeven op deelvraag 1a, 2 en 3. 

In hoofdstuk 2 worden onderstaande factoren benoemd die van invloed zijn op studiesucces en -
uitval. Uit onderstaand figuur blijkt dat veel factoren van invloed zijn op het studiesucces en de uitval 
van de student. Er is een lijn te ontdekken waardoor het mogelijk is risicofactoren te benoemen die 
met extra maatregelen in het hoger onderwijs tot betere resultaten kunnen leiden. 

Figuur 2: factoren die van invloed zijn op studiesucces en –uitval 
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2.5.1 Deelvraag 1a 

Voor het beantwoorden van de deelvraag ” Welke studentkenmerken zoals achtergrondkenmerken en 
specifieke persoons- en gedragskenmerken zijn relevant voor beïnvloeding van het studiesucces van 
de student in het hoger onderwijs?” zijn de volgende factoren van belang: 

• Het ontbreken van cultureel/sociaal kapitaal heeft negatieve gevolgen voor studiesucces. Dit is 
vooral terug te vinden bij studenten van niet-westerse afkomst die de eerste uit het gezin zijn die 
naar het hoger onderwijs gaan. Ook bij westerse studenten die als eerste naar het hoger onderwijs 
gaan vormt dit een risico. (Wolff et al., 2010) 

• Mbo-studenten vallen eerder uit dan studenten van havo of vwo. Omdat het percentage studenten 
van niet-westerse afkomst vaker met een mbo-diploma op het hbo komen, vormt dit een dubbel 
risico. (Inspectie van het Onderwijs, 2009) 

• Binding speelt een belangrijke rol bij studiesucces. Wanneer studenten niet precies weten wat er 
van hen verwacht wordt, is de kans groter dat zij zich minder thuis voelen. Hierdoor zal de binding 
met de studie lager zijn. En als de binding lager is, is het risico op uitval groter. Studenten van niet-
westerse afkomst voelen zich minder snel thuis dan westerse studenten. Opnieuw een risicofactor 
voor studie-uitval. (Tinto, 2012) 

• De aanwezigheid van wilskracht heeft een positief effect op studiesucces. Er is sprake van een 
sterkere wilskracht bij intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie wordt vaker gezien bij het kiezen 
van een studie voor status, geld verdienen of onder druk van de ouders. De wilskracht is bij 
tegenslag dan ook snel lager. Uit diverse onderzoeken blijkt dat met name studenten van niet-
westerse afkomst om een of meerdere bovenstaande redenen te kiezen voor een studierichting. 
Dat levert wederom een extra risico op studie-uitval op . (de Vries et al., 2011). 

2.5.2 Deelvraag 2 

Voor het beantwoorden van de deelvraag  “Welke programma- en begeleidingskenmerken binnen de 
opleiding Communicatie kunnen het studiesucces van de mbo-4 student M&C beïnvloeden?” spelen 
de volgende kenmerken een rol: 

• Persoonlijke aandacht en het signaleren van risico’s en problemen hebben een positief effect op 
studiesucces. (Tinto, 2012, Berkel et al., 2012) 

• Ondersteuning op studievaardigheden (timemanagement, leerstrategieën) zijn heel belangrijk bij 
studiesucces. (Zijlstra, 2011) 

• Praktijkgericht, actueel en activerend onderwijs met kwalitatief hoge feedback en een cruciale rol 
voor de docent heeft positieve gevolgen voor de binding. En dat is van positieve invloed op het 
vergroten van studiesucces. (Bijkerk, 2012) 

2.5.3 Deelvraag 3 

Voor het beantwoorden van de deelvraag “Welke didactische ontwikkelingen in het hbo kunnen een 
positieve bijdrage leveren aan het studiesucces van de mbo-4-M&C-student?” betreft het 
ontwikkelingen die niet alleen voor de genoemde groep van belang zijn, maar ook meer in algemene 
zin: 

• Werkplekleren is een factor om mbo-4-M&C-studenten aansluiting te bieden op hbo-niveau, omdat 
ze in de praktijk het verschil sneller zien. 

• Het inzetten van meer digitale didactiek sluit beter aan bij de digitale geletterdheid van de hbo-
student. Hierdoor wordt bereikt dat dieper kan worden geleerd en dat heeft weer een positief effect 
op studiesucces. Dit is een meer algemeen punt, van belang bij het ontwikkelen van een nieuw 
curriculum. 

2.5.4 Onderzoeksvraag 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn de volgende elementen belangrijk:  

• Risicostapeling bij specifieke groepen: vooral niet-westerse mbo-studenten 

• Meer studiesucces bij persoonlijke aandacht 

• Een cruciale rol hierin voor docent/studieloopbaancoach 

• Wanneer gewerkt wordt met activerend opleiden is de kans op studiesucces groter.  
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk worden de gebruikte onderzoeksmethodes geschetst. Er wordt een onderbouwing 
gegeven voor de stappen binnen het verzamelen van de data om tot beantwoording van de 
onderzoeksvraag en de deelvragen te komen.  

Voor dit onderzoek is gekozen voor de constructivistische onderzoeksbenadering, omdat het te 
onderzoeken vraagstuk om een zeer complexe en dynamische werkelijkheid gaat. Verder kunnen er 
ook meerdere interpretaties van de werkelijkheid naast elkaar bestaan (Van der Donk & Van Lanen, 
2010, p.28-29). De verschillende onderzoeksmethoden zijn nodig om deze werkelijkheid op waarde te 
kunnen schatten en een goede koppeling te kunnen maken tussen de resultaten en de specifieke 
onderwijspraktijk. Op deze manier wordt tevens de triangulatie gewaarborgd. 

3.1 De onderzoeksorganisatie 

De opleiding Communicatie valt sinds september 2012 binnen het instituut Communicatie, Media en 
Informatietechnologie (CMI). Binnen de opleiding staan totaal 1100 studenten ingeschreven. In 
september 2012 zijn negen eerstejaars klassen van ongeveer 32 studenten gestart, 2 klassen 
versnelde route, waarvan 45 mbo-4-M&C en 16 vwo. Verder zijn er 6 tweede klassen, 7 derde klassen 
en 6 vierde klassen. Totaal zijn er ongeveer 75 langstudeerders (> 4 jaar).  

Van de 1100 studenten vormen de mbo-4-studenten ongeveer 40 % van de totale studentbevolking, in 
aantal nu ongeveer 425 studenten. Hiervan zijn er 300 studenten die de reguliere vierjarige opleiding 
volgen en 125 die via de verkorte route zijn binnengekomen. Van die 125 studenten zijn er 45 dit jaar 
ingestroomd. In bijlage 2 is te zien wat het rendement is van de laatste 4 jaar. Een enkeling met een 
mbo-4-M&C-opleiding kiest direct om de reguliere 4-jarige hbo-opleiding te volgen of stapt binnen 1 
maand over, meestal vanwege de ervaring van een te hoge studiedruk in combinatie met hun 
privéomstandigheden. Verder zijn er ongeveer 40 vwo studenten die via de verkorte route de opleiding 
binnen zijn gekomen en 600 havisten.  

Met de opleidingsmanager als opdrachtgever, heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden. Doel van 
deze gesprekken was de kaders duidelijk te krijgen waarbinnen dit onderzoek zou plaatsvinden. Er 
vond steeds tussentijdse afstemming plaats en er werd kennis gedeeld over de actuele situatie.  

3.2 Opzet en onderbouwing van het onderzoek 

In de opzet van het onderzoek is gekozen voor een trapsgewijze opzet, waarbij vanuit brede scoop 
steeds meer naar de essentie werd toegewerkt. Daarvoor werden de volgende stappen gezet: 

• Oriënterend theoretisch kader (onderzoeksplan maart 2012) 

• Expertinterviews (februari-oktober 2012) ter oriëntatie en uitdieping van onderwerpen uit het 
theoretisch kader. 

• Interviews met vierdejaars (april 2012) ter oriëntatie en voorselectie van thema’s voor de enquête 
en de opzet daarvan. 

• Verdiepend en verbredend literatuuronderzoek ter onderbouwing van gekozen thema’s (april-
oktober 2012) 

• Enquêtes onder de diverse doelgroepen, mbo-4-M&C, mbo-regulier, havo, vwo eerstejaars en 
vierdejaars. (oktober 2012) 

• Verdiepend literatuuronderzoek waarmee de vier hoofdthema’s konden worden onderbouwd. 
Accent lag hierbij op actuele literatuur. (november 2012-maart 2013) 

Omdat bewust is gekozen voor een brede scoop ten aanzien van factoren die mogelijk van invloed 
zijn op het studiesucces, was het noodzakelijk om bovenstaande stappen te nemen. Zo werden de 
vier hoofdthema’s duidelijk en konden deze worden uitgediept.  

De vier hoofdthema’s zijn: 

• het profiel van de instroom van de mbo-4-M&C-student 

• Student en studiesucces, waarin met de achtergrondkenmerken, waaronder vooropleiding, 
geboorteland vader, geboorteland moeder, leeftijd en studie en persoonlijke omstandigheden 
(belasting, werk, studiefinanciering (stufi)) en de persoons- en gedragskenmerken 
(intrinsiek/extrinsieke motivatie, wilskracht).  
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• Factoren in het onderwijs en studiesucces, zoals verwachtingen van de student over de opleiding 
Communicatie, feedback, binding met de opleiding en vorm van ondersteuning. De controle over 
het eigen leerproces is in de literatuur ook genoemd als mogelijke factor. Voor mbo-4-M&C -
studenten: ideeën om de situatie voor de studenten in de verkorte route te verbeteren. 

• Trends en ontwikkelingen in het onderwijs: activerend opleiden, digitale ontwikkelingen.  

3.2.1 Kwalitatieve interviews met vierdejaars 

Deze interviews hebben tot doel om de in de literatuur gevonden factoren en de genoemde aspecten 
in de expertinterviews te toetsen. De vraag daarbij is: zijn alle in de literatuur gevonden en uit de 
bovenstaande gesprekken blijkende factoren ook voor studenten echt relevant? Vierdejaars studenten 
kunnen terugkijken op hun schoolcarrière en hierin richting geven. Er is daarbij gekozen voor een 
diverse groep studenten om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Omdat het een kwalitatief 
vooronderzoek betreft met een indicatief en aanvullend karakter kan worden volstaan met 9 
interviews. Deze zijn in april 2012 afgenomen. Elk interview duurde 1 uur. In bijlage 8 is het stramien 
van het interview te vinden. 

De geïnterviewden hadden het volgende profiel:  

Studentnummer Opleiding en bijzondere omstandigheden Vertraagd of niet 

1, leeftijd 25 jaar (V) mbo Hotel Management, verkorte route Ja, 2007 begonnen, gestagneerd bij 
afstuderen 

2, leeftijd 23 jaar (M) mbo 4 M&C, verkorte route, HP traject (eerste 
lichting) 

Ja, uiteindelijk wel op 
afstudeeropdracht en minor-onderdeel. 
In 2009 begonnen. 

3, leeftijd 27 jaar (M) mbo 4 Bos en Natuur, reguliere route Ja, 2008 begonnen 5 jaar vertraging 

4, leeftijd 24 jaar (M) mbo 4 ondernemer Groothandel, reguliere 
route 

Ja, 2007 begonnen 

5, leeftijd 24 jaar (M) havo, reguliere route, eerst SMB, tijdens jaar 
1 gestopt. 

Ja, 2006 begonnen gestagneerd bij 
afstuderen 

6, leeftijd 23 jaar (V) mbo 4 M&C, verkorte route Nee, 2009 begonnen. 

7, leeftijd 22 jaar (M) havo, reguliere route Nee, 2008 begonnen. 

8, leeftijd 24 jaar (V) Grafisch Lyceum, reguliere route Nee, 2008 begonnen. 

9, leeftijd 23 jaar (V) vwo, verkorte route, eerst jaar hbo niet 
afgerond, daarna 2 jaar CMV met P afgerond 

Nee, in 2009 begonnen. 

Tabel 2: overzicht van de geïnterviewde studenten. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten benoemd.  

3.2.2 Kwantitatief onderzoek 

Er is onder drie verschillende groepen studenten onderzoek gedaan om de resultaten met elkaar te 
kunnen vergelijken. De groep eerstejaars studenten mbo-4 M&C die de verkorte route mag volgen is 
de belangrijkste. Zij worden vergeleken met de groep reguliere studenten en de vierdejaars. Tezamen 
vormen deze studenten een groep van 512 studenten, die de enquête per mail toegestuurd hebben 
gekregen. Hiervan hebben 148 studenten de enquête ingevuld. Volgens de berekening van de grootte 
van de steekproef is de betrouwbaarheid 85% en de foutmarge 6,73%. Met deze mindere 
betrouwbaarheid en hogere foutmarge wordt rekening gehouden in de analyse van de resultaten. Er is 
gestreefd naar 95% betrouwbaarheid en een foutmarge van 5%. Dit is helaas niet gehaald, ondanks 
reminders naar de groep en een persoonlijke oproep door meerdere studieloopbaancoaches.  

Door de splitsing in drie verschillende onderzoeksgroepen om resultaten met elkaar te kunnen 
vergelijken en de beperkte groep die benaderd kon worden, worden de mogelijkheden om de 
resultaten door te kunnen trekken op sommige onderwerpen naar een toekomstige groep lastiger. De 
gewenste hoeveelheid respondenten is als volgt samengesteld: het aantal reguliere eerste en 
vierdejaars studenten moest minimaal gelijk zijn aan het aantal respondenten uit de verkorte route. Dit 
doel is behaald. Dat deze constructie uiteindelijk gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid en de 
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foutmarge, wordt in de analyse meegenomen. In hoofdstuk 4.2.1 is een schema met responscijfers te 
vinden.  

Om de vragenlijst te checken op taal, begrijpbaarheid en constructiefouten is er een pretest gedaan 
onder drie recent afgestudeerden, die nu werkzaam zijn binnen de opleiding Communicatie en vijf 
studenten die vorig jaar in de verkorte route voor mbo-4 M&C-studenten gestart zijn. Op basis van hun 
feedback is de enquête op een aantal punten aangepast.  

Door de bevindingen in het theoretisch kader en de uitkomsten van de expertinterviews en 
gesprekken met de vierdejaars is voor deze doelgroepen gekozen, omdat juist een vergelijking tussen 
de groepen meer licht kan werpen op de overeenkomsten en verschillen. Juist door de combinatie met 
uitgebreid literatuuronderzoek en de kwalitatieve interviews kunnen conclusies getrokken worden.  

De relatief brede scoop van het kwantitatieve onderzoek zorgt voor veel informatie, die gekoppeld kan 
worden aan de literatuur, waardoor een beeld geschetst kan worden, waar kansen en mogelijkheden 
liggen in het kader van studiesucces voor deze specifieke groep mbo studenten. Het onderzoek kent 
een relatief hoog exploratie gehalte. Aan de ene kant omdat alle mogelijke uitkomsten open zijn en 
zonder voorbehoud zijn nagevraagd. Aan de andere kant is de kans dat er onverwachte uitkomsten 
zijn groter, die wellicht weer mogelijkheden zullen bieden voor verder onderzoek of onderbouwing van 
beleid. 

3.2.3 Dataverzameling, dataverwerking en data-analyse 

De enquête (bijlage 9) is afgenomen tussen 10 en 31 oktober 2012 in drie fases. In een centrale 
sessie is de groep mbo-4-M&C uitgenodigd om de enquête in te vullen. Dit heeft als voordeel dat een 
resultaat van bijna 100% is bereikt binnen deze groep. Voor de vwo-studenten was dit helaas 
roostertechnisch niet mogelijk. Een oproep in de klas om de enquête in te vullen, werd redelijk 
beantwoord.  

Alle reguliere eerstejaarsstudenten zijn via de mail uitgenodigd en via de studieloopbaancoaches 
geïnformeerd tijdens de bijeenkomst op 8 en 9 oktober 2012. De bereidheid om mee te doen lag 
helaas aanzienlijk lager dan als de student verplicht wordt om de enquête in te vullen. Een eerste 
poging leverde te weinig respons op. Daarom is de enquête na de herfstvakantie opnieuw een week 
opengezet uiteraard na het versturen van een herinneringsmail. 

In de week van 16 oktober 2012 is de enquête opengesteld voor de vierdejaars studenten. De 
enquête is vrijwel gelijk aan die aan de eerstejaars, alleen een aantal formuleringen is aangepast, 
omdat vooral terug wordt gekeken. Na een aanvankelijke aarzelende respons is het na een 
herinnering goed opgepakt en werd voldaan aan het doel van minimaal 60 (33% van het totaal aantal 
vierdejaars).  

De enquête is aangeboden via Thesistools. Dit heeft als voordeel dat de gegevens zowel in SPSS als 
in Excel verwerkt kunnen worden. Daarnaast is er variatie mogelijk in de vorm van de vraagstelling en 
kan de vragenlijst open en gesloten worden. 

De data-analyse heeft plaatsgevonden in SPSS. Het codeboek om in SPSS de analyse te kunnen 
maken, is voor het afnemen van de enquêtes opgesteld. Op basis hiervan heeft nog een aantal kleine 
aanpassingen in de enquête plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten die van belang zijn, 
verder benoemd en geduid.  

Achteraf bleek dat in twee te geven antwoorden toch een kleine fout was geslopen. De antwoorden op 
deze vraag en specifiek item zijn in de resultaten buiten beschouwing gelaten.  
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Hoofdstuk 4 Analyse onderzoeksgegevens en resultaten 

In dit hoofdstuk wordt in 4.1 aandacht besteed aan de belangrijkste punten uit de gesprekken met de 
experts en de interviews met de vierdejaars studenten. In hoofdstuk 4.2 worden de resultaten uit het 
kwantitatieve onderzoek worden geanalyseerd. In 4.3 wordt een verband gelegd tussen de diverse 
uitkomsten. Dit komt dan tot uiting in de deelconclusies.  

4.1 Uitkomsten interviews en gesprekken 

4.1.1 De experts  

4.1.1.1 Onderzoeker bij het Risbo (onderdeel Erasmus Universiteit Rotterdam) 

Het gesprek heeft er toe bijgedragen, dat er specifieke aandacht in het onderzoek kwam voor de 
situatie van de etnische achtergronden van de student. Het werd door dit gesprek een belangrijk 
aandachtspunt voor de deelvraag over de achtergrondkenmerken en het profiel van de student. Uit 
zijn onderzoeken binnen de agglomeratie Rotterdam blijkt dat vooral studenten met een van 
oorsprong niet Nederlandse afkomst veel meer moeite op het hoger onderwijs hebben dan 
Nederlandse studenten (Wolff et al., 2010). Zij zullen vaker de weg vmbo-mbo-hbo- (WO) bewandelen 
dan via de havo of vwo (de zogeheten Koninklijke route). Gezien de diversiteit aan bevolkingsgroepen 
in Rotterdam is dit een niet te onderschatten factor. Dit wordt bevestigd door diverse bronnen in de 
literatuur (onder andere El Hadioui, 2011) Voor het onderzoek heeft dit tot gevolg gehad dat zowel in 
de interviews met vierdejaars studenten als in het kwantitatieve onderzoek dit onderwerp is 
meegenomen. Met name omdat het hier om een groep met grote culturele diversiteit gaat met 
uitsluitend mbo-studenten die wordt vergeleken met een reguliere groep mbo/havo en vwo studenten. 

4.1.1.2 Afdeling Aansluiting mbo-hbo 

In de gesprekken met de afdeling Aansluiting mbo-hbo heeft vooral de informatie waarover deze 
afdeling beschikt centraal gestaan en op welke manier het onderzoek daar een bijdrage aan zou 
kunnen leveren. De accountmanagers hebben veel informatie, zoals instroom- en uitstroomcijfers. 
Voor het profiel van de student binnen de HR en de verschillen met de student uit het onderzoek is dit 
belangrijke informatie. Uit de gesprekken blijkt verder dat de toenadering van het hbo om beter aan te 
sluiten bij het mbo complexer is dan op het eerste gezicht lijkt.  

4.1.1.3 Afdeling Concernstrategie 

Met de afdeling Concernstrategie is afgestemd op de informatie die beschikbaar komt uit de 
Startmeter. Van twee schooljaren (2011-2012 en 2012-2013) zijn de excelbestanden van de versnelde 
route mbo-4 M&C en vwo als vergelijkingsmateriaal gebruikt. Verder wordt er HR-breed een aantal 
deelonderzoeken gedaan, zoals een exploratief onderzoek naar studiesucces en de uitkomsten van 
Researchned (Startmeter) schooljaar 2010-2011/2011-2012. De uitkomsten van deze onderzoeken 
zijn goed te gebruiken, ook om de vragenlijst voor het kwantitatief onderzoek op af te stemmen. Zo is 
bijvoorbeeld een aantal vragen opgenomen over de moeilijkheidsgraad van de vooropleiding (ervaring 
van de student), omdat hier niet naar gevraagd wordt in de Startmeter. Verder wordt gevraagd naar 
vooral het eigen inzicht van de student op het gebied van een aantal eigenschappen. Die worden in 
de Startmeter vooral omgezet in prestatiemotivatie, soort motivatie en leerstrategieën en zijn moeilijk 
terug te vertalen. Deze informatie vormt een basis voor de deelvraag over persoons- en 
gedragskenmerken binnen de opleiding Communicatie. 

4.1.2 De interviews met de vierdejaars studenten 

In april 2012 zijn negen studenten bereid geweest om in een individueel kwalitatief interview vragen te 
beantwoorden over persoonlijke omstandigheden en kenmerken, motivatie en prestatie, begeleiding 
en ondersteuning. Er is ook een aantal ideeën voorgelegd met als doel te peilen hoe de studenten 
hierover dachten (voor het stramien van het interview zie bijlage 8). Er is gekozen voor een 
gevarieerde groep van bijna afgestudeerden om zo te kunnen bepalen of er overeenkomsten of 
verschillen te duiden waren in de antwoorden die gegeven werden. Daaruit is bepaald welke 
onderwerpen sterker of minder sterk belicht zouden moeten worden in het kwantitatieve onderzoek. In 
hoofdstuk 3.2.1 zijn de kenmerken van deze groep al besproken. 
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De verhouding man/vrouw is niet geheel volgens de verdeling van de opleiding, namelijk vijf mannen 
en vier vrouwen, terwijl de verhouding binnen de opleiding 25% mannen en 75% vrouwen is (zie 2.1). 
De etnische verdeling is als volgt: bij de vertraagde studenten is sprake van twee studenten die niet 
Nederlandse afkomst zijn en als eerste studerend op het hbo, de drie anderen zijn van Nederlandse 
afkomst waarvan twee als eerste op het hbo studeren.  

Bij de studenten die de opleiding zonder vertraging hebben doorlopen, zijn allen van Nederlandse 
afkomst, één studente is geadopteerd. Eén student is de eerste die op het hbo studeert, maar die kent 
een zeer stimulerende omgeving om het beste uit zich zelf te halen. Alle andere studenten komen uit 
een situatie waar wo of hbo gestudeerd is door ouders of broertjes/zusjes.  

Op basis van de antwoorden van de geïnterviewden is besloten om in de vragenlijst van het 
kwantitatieve onderzoek de volgende onderwerpen mee te nemen: 

• Hoe belangrijk is de studie? Op welke plaats staat de studie? 

• Vragen over de financiële situatie, met name het percentage dat de student zelf moet betalen. 

• Persoons- en gedragskenmerken 

• Motivatie (intrinsiek/extrinsiek) en prestatie 

• Specifiekere toespitsing op vormen van ondersteuning 

• Voor de studenten die de verkorte route volgen, is een aantal ideeën opgenomen, waarbij de 
ervaringen uit het kwalitatieve onderzoek zijn meegenomen.  

In 4.3, 4.4 en 4.5 worden de resultaten hiervan verder toegelicht aan de hand van de vier 
hoofdthema’s.  

In het kwantitatieve onderzoek wordt géén aandacht besteed aan: 

• Beperkingen, bijvoorbeeld faalangst, dyslexie, fysiek. De vragen over dit onderwerp zijn goed te 
stellen in een kwalitatieve setting, maar komen in een kwantitatieve setting heel confronterend 
over. De antwoorden op deze vragen leveren geen bijdrage op de hoofd- en/of deelvragen. 

• Invloed van de nieuwe media, omdat dit uit literatuur en trendrapporten veel explicieter kan worden 
gemaakt.  

• Vragen over het opleidingsniveau van de ouders en de positie van het hbo in het gezin (eerst 
studerende). Deze informatie is ook te destilleren uit de informatie van de Startmeter en wordt 
onder andere belicht in het onderzoek van Wolf et al. (2010). Dit aspect wordt wel beschouwd als 
een risicofactor voor vroegtijdige uitval.  

4.2 Resultaten en analyse van het kwantitatieve onderzoek  

In deze paragraaf worden de resultaten uit de enquête geanalyseerd, waarin de onderwerpen zoals 
benoemd in het theoretisch kader centraal staan. Daarbij wordt eerst inzicht gegeven in het profiel en 
de respons van de diverse groepen. Daarna komen achtereenvolgens de achtergrondkenmerken, de 
persoons- en gedragskenmerken en de factoren in het onderwijs en studiesucces aan bod. Daarbij 
wordt steeds per onderwerp naar de verschillende onderzoeksgroepen gekeken en de belangrijkste 
overeenkomsten en verschillen benoemd.  
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4.3 Het profiel van de onderzoeksgroep 

Resultaten van de onderzoeksgroep: 

  
Mbo-4- 

M&C 
mbo 

regulier 
Havo vwo 

Vierdejaars 
mbo/havo/vwo 

Communicatie 

Aantallen 45 106 174 20 172 
280 

1
ste

 jaars+65 
verkorte route 

Respons 71% 6% 24% 45% 34% nvt 

Man/vrouw 28/72%   10/90% 0/100% 23/77% 25/75% 

Niet Westers 45% 0% 20% 0% 10%   

Verhouding 
Havo 
mbo verkort 
mbo regulier 
vwo 

        

 
60% 
16% 
10% 
14% 

  

Tabel 3: responsresultaten van de onderzoeksgroep (bron: enquête) 

De prioriteit is als volgt: de eerste groep is van belang omdat het om hen draait. De 32 enquêtes die 
zijn ingevuld zijn door de mbo- 4-M&C-studenten vormen daarom de basis voor het onderzoek. 

De mbo-4-M&C-studenten zijn afkomstig van het Albeda College (21), Zadkine College (5) en het 
Grafisch Lyceum Rotterdam (1). Er zijn ook vijf studenten die al van een andere hbo-opleiding komen 
en die daarom in de verkorte route zijn geplaatst. Deze resultaten zijn meegenomen in de mbo 
verkorte route.  

Ook zijn de overige mbo-4-studenten in de resultaten van de mbo-4-M&C meegenomen, omdat het 
aantal zeer klein is en niet representatief is voor de hele groep mbo-4-studenten in de reguliere route. 
Uit literatuuronderzoek (zie 2.2.1) blijkt dat de te verwachten verschillen tussen mbo en havo 
studenten groter zijn dan tussen de verkorte en reguliere mbo-student. Het enige verschil tussen mbo-
4-M&C en regulier is dat bij mbo-4-M&C de effecten bij de overstap naar het hbo versterkt zullen 
voorkomen, omdat de overgang (nog) groter is.  

4.4 Student en studiesucces 

4.4.1 Achtergrondkenmerken 

Van de 32 mbo studenten zijn er zeven voor 50-100% afhankelijk van hun bijbaan/werk om hun studie 
te financieren. 21 hebben er geen lening bij DUO en 6 hebben geen studiefinanciering. Van de 35 
havisten zijn acht studenten voor 50-100 % financieel afhankelijk van hun bijbaan/werk. Twintig 
studenten hebben geen lening bij DUO en twaalf studenten hebben geen studiefinanciering. In een 
vergelijkbaar percentage is er sprake van relatief grote afhankelijkheid van een bijbaan/werk. 

Wanneer een student zijn studie wat belangrijkheid betreft een 9 of hoger geeft, dan werkt de havist 
niet. Bij de mbo-student ligt dat anders. Bij een score van 9,75 werken vier studenten 20-30 uur per 
week. Deze studenten combineren (noodgedwongen) studie en werken in grote mate.  

Van de 54 vierdejaars studenten werken er 39 minder dan 20 uur. Voor hun financiën zijn er 23 tussen 
de 50-100% afhankelijk van hun bijbaan/werk. Van de 54 studenten hebben er 39 geen lening bij 
DUO. Elf mensen hebben geen recht op studiefinanciering meer.  

De financiële afhankelijkheid van een bijbaan is voor vierdejaars bijna verdubbeld. Voor de eerstejaars 
is dit 22%, voor de vierdejaars 42%. Daarnaast is het aantal studenten, zowel eerste- als vierdejaars, 
dat niet leent bij DUO hoog (resp. 85% en 72%). Slechts 5-6% in beide groepen leent vrijwel het 
volledige bedrag dat nodig is om te studeren. 

Het volledige overzicht is te vinden in bijlage10. 
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4.4.2 Persoonskenmerken 

De meest en minst genoemde persoonskenmerken worden weergegeven in onderstaande tabel:  

Kenmerk 
MBO HAVO Eerstejaars 

totaal 
Vierdejaars 

>10x genoemd     
Top 5 >30x 

genoemd 
>20 

genoemd 

Ambitieus 15   � � 

Behulpzaam 17 16 X   

Betrouwbaar 14 15 X   

Enthousiast 14   � � 

Sociaal 14 15 � � 

Perfectionistisch   12   X 

Spontaan   11     

Creatief       X 

Slechts 1 of 2 x     
 >5X 

genoemd 
< 5 x 

genoemd 

Assertief X   X   

Bedachtzaam X X X   

Besluitvaardig X   X   

Daadkrachtig X X X   

Energiek X X     

Integer ) �  ) �  )�  � (4)  

Innovatief X     X (3) 

Probleemoplossend X   X   

Twijfelaar X       

Passievol   X   X (3) 

Tabel 4: belangrijkste resultaten op het gebied van persoonskenmerken (bron: enquête) 

Voor het totaaloverzicht zie bijlage 11. 

De kernwoorden van vierdejaars komen gedeeltelijk overeen met de eerstejaars: sociaal en 
enthousiast. Ambitieus komt voor bij mbo-studenten en vierdejaars, perfectionisme komt voor bij 
havisten eerstejaars en de vierdejaars. Wat opvalt, is dat vierdejaarsstudenten zich zelf vaker creatief 
noemen. Integer wordt het minst genoemd worden bij zowel bij eerste- als vierdejaars. De spreiding 
en frequentie is gevarieerder bij de vierdejaars en daarom moeilijk te vergelijken. Het feit dat integer in 
alle gevallen zeer laag scoort is opvallend. Op basis van de resultaten is hier geen verdere verklaring 
voor te geven.  

4.4.3 Gedragskenmerken 

Uit de resultaten blijkt dat de mbo-4-student van zichzelf vindt dat hij meer zelfvertrouwen heeft, 
optimistischer is, geconcentreerder, iets chaotischer, iets meer een teamplayer, iets introverter, meer 
emotioneel betrokken, meer een doener dan een denker en een doorzetter dan het gemiddelde van 
de totale onderzoeksgroep. 

De eerstejaars havist vindt van zichzelf dat hij minder zelfvertrouwen heeft, iets pessimistischer, 
sneller afgeleid, een gemiddelde teamplayer, iets extraverter, iets gereserveerder, meer een denker 
en geeft iets sneller op dan het gemiddelde van de onderzoeksgroep. 

Het belangrijkste verschil tussen mbo en havo is dat de mbo-4-studenten hun studie als (heel) 
makkelijk hebben ervaren, terwijl havisten tussen 2,30-3,00 scoren op een schaal van 5, waarbij 20% 
de havo als relatief moeilijk hebben ervaren. Van de 37 mbo-4-studenten hebben slechts twee 
studenten hun vooropleiding als relatief moeilijk ervaren (4). Van de 35 havisten hebben zeven 
studenten hun havo als relatief moeilijk ervaren (4). 
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De vierdejaars student scoort op een aantal gedragskenmerken als volgt: relatief veel zelf vertrouwen 
(4 hoge score), voornamelijk optimist (4/5 hoge score), behoorlijk geconcentreerd, teamplayer als 
singleplayer oplopend gestructureerd, iets meer extravert dan introvert, iets hoger emotioneel 
betrokken, iets meer denker dan doener en vooral een doorzetter (gemiddeld hoger dan 4). De 
aspecten geconcentreerdheid, team/singleplayer en denker/doener vertonen een redelijke 
normaalverdeling.  

De vierdejaars lijken in een aantal aspecten iets meer gebalanceerd te zijn dan de eerstejaars 
mbo/havo/vwo. Met name de havist is ten opzichte van de eerstejaars gegroeid in zelfvertrouwen, 
optimisme, gestructureerdheid, doorzetten. 

Bovenstaande resultaten geven slechts de belangrijkste items globaal weer. Het volledige overzicht 
van de gedragskenmerken is te vinden in bijlage 12. 

4.4.4 Motivatie 

In onderstaande tabel worden de belangrijkste motivatieredenen voor alle groepen weergegeven, 
onderverdeeld in intrinsiek en extrinsiek: 

Motivatiereden MBO Havo Vierdejaars 

Extrinsiek X     

Geld verdienen X     

Diploma halen X     

Toekomstperspectief � � � 

Meer kans op de arbeidsmarkt � � � 

Intrinsiek       

Nieuwe kennis opdoen X   X 

Meer uit jezelf halen X   X 

Uitdaging       

Werkveld spreekt aan   X X 

Interesse voor de onderwerpen in de studie   X X 

Zelfontplooiing   X X 

Tabel 5: belangrijkste resultaten voor motivatie (bron: enquête) 

Er zijn meer intrinsieke redenen gegeven bij de vierdejaars dan bij de eerstejaars, hoewel het goede 
toekomstperspectief en meer kans op de arbeidsmarkt zeker nog hoog scoren. In de literatuur wordt 
aangegeven dat in de loop van de studie de intrinsieke motivatie toeneemt (Boekaerts 2007; Inspectie 
van het Onderwijs 2009). De resultaten van deze enquête zijn daarmee in overeenstemming. 

Het volledige overzicht van de motivatieredenen is te vinden in bijlage13. 

4.5 Factoren in het onderwijs en studiesucces 

4.5.1 Verwachtingen 

Meest genoemde uitspraken uit de open vragen samengevat met betrekking tot de verwachtingen van 
de eerstejaars: “Afwisselend”, “brede opleiding”, “dat ik iets kan opsteken en het kan toepassen in mijn 
leven/werk”,”veel leren”, “uitdagende opleiding”, “veel teamwerk”. 

De vraag werd ook aan de vierdejaars gesteld, waarbij zij terug moesten gaan naar het moment dat zij 
aan de opleiding waren begonnen. De antwoorden die hierop gegeven zijn, komen overeen met die 
van de eerstejaars (bijlage 14). 

4.5.2 Studie-inspanning 

De studie-inspanning van de eerstejaars kent de grootste piek van <20 uur en 20-30 uur, zowel voor 
mbo studenten als havisten. 
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De tijd die een eerstejaars student aan zijn studie besteedt, ligt in zijn piek iets hoger dan de 
vierdejaars. Van de eerstejaars besteedt ongeveer 30% nog 20-30 uur aan zijn studie, terwijl dit bij 
vierdejaars nog maar 12% is.  

Het feit dat veel mbo- en havo-leerlingen hun middelbare schooltijd als (heel) makkelijk hebben 
ervaren, bij zowel de eerste- als vierdejaars, is eveneens opvallend. Hiermee wordt de indruk gewekt 
dat studenten, als zij naar het hbo doorstromen, nog niet gewend zijn om hard te studeren. 

4.5.3 Ondersteuning bij studie 

Ondersteuning MBO HAVO 
Vierdejaars 

(MBO/HAVO/VWO) 

Engels/Nederlands 52% 65% 50% 

Studievaardigheden 63% 65%  Gemiddeld 55% 

Persoonlijk gebied 45% 44% Gemiddeld 70% 

Geen ondersteuning 35% 40% Gemiddeld 25% 

Tabel 6: resultaten voor de gewenste ondersteuning (bron: enquête) 

In dit onderzoek zeggen havisten meer behoefte aan ondersteuning te hebben op het gebied van 
Engels/Nederlands en studievaardigheden. Dat is opmerkelijk, omdat de aanname van docenten was 
dat het juist de mbo-studenten zijn die dit nodig hebben. 

De vierdejaars scoren eveneens hoog op de mate van ondersteuning die zij op het gebied van Engels/ 
Nederlands en studievaardigheden nodig hebben (gehad) en verschillen hierin niet veel met de 
eerstejaars.  

4.5.4 Ideeën voor het verbeteren van studiesucces voor mbo-4 M&C studenten 

De mbo-4-M&C-studenten konden aangeven welke ideeën zij goed vonden om het studiesucces voor 
deze groep te verbeteren. Daarbij kwamen een intensieve eerste periode en intensieve begeleiding op 
het gebied van studievaardigheden als belangrijkste punten naar boven. Bijna 50% vindt dat er niets 
veranderd hoeft te worden. Andere ideeën die de studenten zelf hebben aangedragen:  

• meer bijles in vakken waar je niet goed in bent; vooral begeleiding in Engels en Nederlands;  

• mbo moet strenger optreden, zodat het beter aansluit;  

• niet veel moeilijker maken om de driejarige route te doen, schifting volgt van zelf;  

• vooropleiding geeft voldoende recht om het in drie jaar te doen;  

• student moet keuze hebben of hij het in drie of vier jaar wil doen;  

• overstap naar reguliere route na eerste periode moet mogelijk zijn zonder gevolgen. 

Kortom: veel van de open antwoorden komt in grote lijnen overeen met de ideeën zoals aangereikt, 
maar dan net even anders verwoord. Er lijkt een splitsing te zijn tussen “recht op driejarig traject” en 
“driejarig traject dat te zwaar gevonden wordt” en “intensief moeten begeleid worden”.  

De ideeën die zijn ook voorgelegd aan de vierdejaars over het verhogen van het studiesucces in de 
verkorte route wordt hetzelfde gewaardeerd. Nieuwe ideeën die genoemd zijn, zijn hier veelal van 
afgeleid. 

De vierdejaars studenten hebben zich eveneens uitgesproken over de ideeën voor het mogelijk 
verbeteren van studiesucces (25 van de 59): een intensieve eerste periode, intensieve begeleiding op 
het gebied van studievaardigheden en niets veranderen scoorden ook hier het hoogst. 

De vierdejaars kunnen met hun ervaring iets beter aangeven dat bijvoorbeeld binding tussen student 
en coach heel belangrijk is, meer aandacht voor Nederlands, meer aandacht voor de persoonlijke 
interesse van de student (die hij dan zelf moet aangeven in gesprekken). 

Het overzicht van alle antwoorden op de open vragen is te vinden in bijlage 14. 

4.6 Deelconclusies 

Gelet op de berekende betrouwbaarheid en validiteit in 3.2.2 kunnen met name de antwoorden die 
duidelijk een richting op gaan, als betrouwbaar worden gezien. Daar waar veel diversiteit in de 
antwoorden optreedt, moet met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  
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In de deelconclusies wordt (gedeeltelijk) antwoord gegeven op deelvraag 1b, 1c en 2. 

Niet alle gegevens uit de enquête bleken uiteindelijk even bruikbaar. De gegevens rondom partner, 
familie/gezin en kinderen zijn niet meegenomen in de analyse. Dit geldt ook voor de voorbereidingen 
die getroffen zijn om zich te oriënteren op de opleiding. In een onderzoek dat de HR in 2012 zelf heeft 
uitgevoerd, blijkt dat studiesucces gerelateerd is aan het moment van inschrijving en de mate waarop 
de student zich heeft georiënteerd. Hoe eerder ingeschreven en hoe uitgebreider de oriëntatie, hoe 
meer kans op studiesucces. (HR, 2012) 

4.6.1 Deelvraag 1b 

Welke overeenkomsten en verschillen voor de onderzochte achtergrondkenmerken en specifieke 
persoons- en gedragskenmerken zijn er tussen vwo-, havo-, mbo-4- en mbo-4-M&C-studenten binnen 
de opleiding Communicatie? 

De verschillen tussen de verschillende groepen binnen de opleiding Communicatie zijn veel kleiner 
dan bij aanvang van het onderzoek aangenomen. Zowel uit de kwalitatieve gesprekken met de 
vierdejaarsstudenten als de enquêtes in het kwantitatieve onderzoek zijn de overeenkomsten tussen 
de groepen voor de onderzochte persoonskenmerken groter dan de verschillen of is niet duidelijk aan 
te geven of de verschillen van doorslaggevende aard zijn in het studiesucces.  

Ook in de mate van motivatie (extrinsiek en intrinsiek) verloopt voor mbo-4-M&C-studenten en 
havisten grotendeels langs dezelfde lijnen van eerstejaars naar vierdejaars. De verschillen zijn te klein 
om voor het behalen van studiesucces van doorslaggevende aard te zijn. De verwachting was dat 
mbo-4 M&C studenten meer extrinsiek gemotiveerd zouden zijn dan de havisten en dat dit één van de 
verklaringen zou zijn voor problemen die zich in deze klassen voordeden. Het enige verschil dat er is, 
is dat de extrinsieke motivatie iets nadrukkelijker aanwezig is en ook tot uiting komt in geld verdienen 
en diploma halen bij de mbo-4-M&C-student. 

Wat opvalt, is dat in de groep mbo 4-M&C-studenten het aantal studenten van niet-westerse afkomst 
groot is. En dat in het vierde jaar het aantal reacties uit deze groep klein is.  

In de totale groep mbo-4-studenten is wel een aantal verschillen te zien met de havisten. Ze vinden 
zichzelf over het algemeen optimistischer, hebben meer zelfvertrouwen en zijn meer een doener. Bij 
de vierdejaars is het zelfvertrouwen toegenomen, zijn de studenten meer denkers geworden en ook 
optimistischer. 

Dé communicatiestudent bestaat niet. Er valt wel een conclusie te trekken over het zelfbeeld van deze 
student, namelijk dat hij zichzelf sociaal en enthousiast vindt. Ook ambitieus en perfectionistisch komt 
redelijk veel voor.  

Doorzetten, te vertalen als wilskracht, komt vooral voor bij de eerstejaars mbo-4-M&C-studenten. Op 
dat gebied is er groei te zien van de vierdejaars havist ten opzichte van de eerstejaars.  

4.6.2 Deelvraag 1c 

Welke rol spelen deze overeenkomsten en verschillen in het studiesucces van de mbo-4-MC-student 
gedurende zijn driejarige opleiding Communicatie? 

Het feit dat een groter percentage van de studenten van niet-westerse afkomst is, maakt het risico op 
uitval groter. Dat zou één van de verklaringen kunnen zijn van het lagere studierendement.  

Daarnaast ervaart de mbo-4-M&C-student zijn vooropleiding als (heel) makkelijk, waardoor het 
kunnen studeren achter is gebleven. En omdat deze studenten dan juist meer moeten studeren, 
omdat ze het eerste en tweede jaar in een jaar doen, valt het des te meer op.  

De verschillen tussen havisten en mbo-4-M&C-student zijn relatief klein, zoals uit de analyse blijkt. De 
overeenkomsten zijn groter, op een aantal cruciaal gebleken achtergrondkenmerken na. De 
problemen kunnen bij deze groep studenten verklaard worden door het feit dat juist die 
achtergrondkenmerken van groot belang blijken te zijn om succesvol te zijn in de studie binnen het 
hoger onderwijs. Omdat er juist een grotere stap van mbo-4-M&C naar de driejarige hbo-opleiding 
moet worden gezet dan de havisten doen, wordt het risico op uitval hiermee vergroot. Hoewel deze 
groep meer vakkennis heeft door zijn voorgaande beroepsopleiding, lopen zij op andere punten juist 
achter op de havist, zoals de studievaardigheden, Engels en Nederlands. Een verkorte route voor 
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deze studenten is daarom niet voor de hand liggend, maar slechts op het oog een aantrekkelijk 
aanbod. 

4.6.3 Deelvraag 2 

Welke programma- en begeleidingskenmerken binnen de opleiding Communicatie kunnen het 
studiesucces van de mbo-4-M&C-student beïnvloeden? 

Deze groep studenten geeft aan ondersteuning nodig te hebben op het gebied van Engels, 
Nederlands en studievaardigheden. Ook havisten geven dit aan. Hiermee zou een conclusie 
gerechtvaardigd zijn om deze onderdelen nadrukkelijker in het hele programma op te nemen en 
studenten daar eerder op te wijzen.  

Het feit dat de verkorte route voor de mbo-4 M&C-student (noodgedwongen) moet worden afgeschaft, 
lijkt gerechtvaardigd, omdat deze groep meer overeenkomsten dan verschillen kent in vergelijking met 
de havisten.  

Omdat deze groep studenten significant en in toenemende mate meer studenten kent van niet-
westerse afkomst, is te overwegen om de studenten te koppelen aan studieloopbaancoaches met 
goede kennis en kunde van culturele diversiteit om daarmee het risico op uitval te verminderen.  

4.6.4 Onderzoeksvraag 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is het duidelijk geworden dat de groep mbo-4 M&C- 
studenten zich significant vaker binnen risicogroepen van studie-uitval bevindt. Het ontbreken van 
cultureel en sociaal kapitaal is daar de meest opvallende van. Dat rechtvaardigt om het programma 
hier op aan te passen. In het volgende hoofdstuk worden de conclusies getrokken, waarna in 
hoofdstuk 6 de adviezen worden geformuleerd. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies  

Ondanks het feit dat de steekproefgrootte van het kwantitatief onderzoek niet voldoet aan de eisen 
voor de hoogst haalbare betrouwbaarheid en validiteit, kan door de combinatie met het theoretisch 
kader, data-analyse en kwalitatieve interviews de triangulatie worden gewaarborgd en daarmee 
betrouwbare conclusies worden getrokken. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt 
eerst per deelvraag naar de uitkomsten gekeken. Voor de volledigheid worden de onderzoeksvraag 
en deelvragen herhaald.  

5.1 Deelvraag 1a 

Welke studentkenmerken zoals achtergrondkenmerken en specifieke persoons- en 
gedragskenmerken zijn relevant voor beïnvloeding van het studiesucces van de student in het hoger 
onderwijs? 

Deze vraag is vooral beantwoord in het theoretisch kader en vindt zijn weerslag in de gekozen route 
van de onderzoeksmethode.  

Belangrijkste conclusie die getrokken wordt is dat er sprake is van verschillende risico’s voor studie-
uitval. Studie-uitval kan niet los gezien worden van studiesucces. Wanneer risico’s samenkomen in 
één student dan is de kans op uitval groter. In figuur 3 is dit in een conceptueel model weergegeven: 

     

Figuur 3: stroomschema studentkenmerken in relatie tot studiesucces en -uitval  

Wanneer deze risico’s, zoals benoemd in de het theoretisch kader (Wolff et al., 2010; Baumeister, 
2012; Boekaerts, 2007; Inspectie van het Onderwijs, 2009; Meeuwisse, 2012; Traa, 2012; Zijlstra, 
2011) en nader besproken in de onderzoeksmethode, worden benoemd, dan kan dit uiteindelijk 
worden vertaald naar specifieke maatregelen binnen de opleiding Communicatie. 
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5.2 Deelvraag 1b 

Welke overeenkomsten en verschillen voor de onderzochte achtergrondkenmerken en specifieke 
persoons- en gedragskenmerken zijn er tussen vwo-, havo-, mbo-4- en mbo-4-M&C-studenten binnen 
de opleiding Communicatie? 

De ogenschijnlijk simpele deelvraag over de verschillen binnen de opleiding Communicatie, bleek in 
bredere context moeilijker te beantwoorden dan gedacht. De opleiding Communicatie wijkt op 
sommige punten echt af van het landelijk beeld. En omdat ook de HR weer afwijkt van het landelijk 
gemiddelde kan gesteld worden dat er toch sprake is van een eigen dynamiek binnen de opleiding 
Communicatie.  

Bepaalde verwachtingen niet zijn uitgekomen. De verschillen op het gebied van persoons- en 
gedragskenmerken zijn kleiner dan gedacht. Dat geldt ook voor de mate aan intrinsieke en extrinsieke 
motivatie.  

De mbo-4-M&C-student heeft een relatief positiever zelfbeeld dan de havist in het eerste jaar. Dat dit 
tot zelfoverschatting zou kunnen leiden, is een hypothese, die niet bevestigd wordt door de resultaten.  

5.3 Deelvraag 1c 

Welke rol spelen deze overeenkomsten en verschillen in het studiesucces van de mbo-4-MC-student 
gedurende zijn driejarige opleiding Communicatie? 

Het percentage mbo-4-M&C-studenten dat van niet-westerse afkomst is, is veel hoger dan in de 
reguliere route. Veel van deze studenten hebben niet de “koninklijke route” gevolgd en hebben 
diploma’s gestapeld. Dat getuigt van doorzettingsvermogen. Aan de andere kant blijkt dat juist deze 
groep studenten financieel, sociaal en cultureel kapitaal mist, aspecten die cruciaal blijken te zijn voor 
het behalen van studiesucces. (zie figuur 3 in 5.1) (Wolff et al., 2010) 

Gekoppeld aan de bevindingen in het theoretisch kader met betrekking tot de factoren die 
studiesucces kunnen beïnvloeden, is de conclusie gerechtvaardigd dat in de groep mbo-4-M&C-
studenten de afgelopen jaren sprake is van een toename van het aantal studenten met één of 
meerdere risicofactoren. Deze toename van deze groep studenten leidt er toe dat de kans op 
studiesucces voor deze studenten afneemt en dus ook het rendement voor deze hele groep (bijlage 
6).  

Er wordt meer van deze mbo-4-M&C-student gevraagd op het gebied van studievaardigheden, Engels 
en Nederlands, terwijl zij er minder toe in staat zijn dit te laten zien. Zij hebben het mbo (heel) 
makkelijk doorlopen en verwachten dit ook binnen het hbo te kunnen doen. Zij hebben meer ervaring 
binnen de praktijk van het beroepenveld, maar missen juist de vaardigheden die voor een studie op 
hbo-niveau nodig zijn. Vanwege de hierboven besproken belangrijke achtergrondkenmerken, die 
afwijken van de gemiddelde havist die de enquête heeft ingevuld, kan worden vastgesteld dat de 
risico’s op studie-uitval alleen maar groter worden in plaats van kleiner, wanneer deze studenten de 
verkorte route volgen.  

De conclusie dat deze groep studenten beter af is in de reguliere route en daar een grotere kans heeft 
op studiesucces, is daarom gerechtvaardigd. 

5.4 Deelvraag 2 

Welke programma- en begeleidingskenmerken binnen de opleiding Communicatie kunnen het 
studiesucces van de mbo-4 student M&C beïnvloeden? 

De belangrijkste conclusie is dat de afschaffing van de verkorte route voor deze groep mbo-4-M&C-
studenten uiteindelijk zal leiden tot het vergroten van het studiesucces. 

Een optie is om de groep in een aparte klas zetten. Zij missen vooral de benodigde 
studievaardigheden. Daarnaast vormt juist deze groep een groter risico op studie-uitval, omdat er 
vaak sprake is van meerdere risicofactoren. Verder is er sprake van de gedeelde vooropleiding en 
stage-ervaring binnen het beroepenveld. Juist omdat zij al praktijkervaring hebben, kan meer gefocust 
worden op datgene wat ze juist op hbo-niveau anders moeten doen.  
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De samenstelling van de groep, namelijk relatief veel studenten van niet-westerse afkomst, vraagt om 
een specifieke aanpak van studieloopbaancoaching met veel kennis van culturele diversiteit.  

5.5 Deelvraag 3 

Welke didactische ontwikkelingen in het hbo kunnen een positieve bijdrage leveren aan het 
studiesucces van de mbo-4 M&C student? 

Wanneer gekeken wordt naar de open antwoorden, is deze groep studenten vooral geïnteresseerd in 
afwisseling, praktijkgericht werken, inspirerende colleges. Dat is redelijk algemeen. In het theoretisch 
kader worden meer antwoorden gegeven.  

Benoemd zijn: het belang van activerend opleiden (Bijkerk, 2012), praktijk(werkplek)leren (Streumer, 
2010), projectmatig werken, duidelijkheid, feedback (Tinto, 2012), cruciale rol van de docent (Hattie, 
2009, 2012), controle over het eigen leerproces (Kuijpers, 2008), creëren van binding met de opleiding 
(Tinto, 2012). Daarnaast is het van belang de digitale ontwikkelingen binnen de opleiding vorm te 
geven en uit te gaan van de beleving van de student. Mediawijsheid is dan een belangrijk 
aandachtspunt. (Sercu, 2012) 

5.6 Deelvraag 4 

Wat zijn de wettelijke en HR-kaders waarbinnen veranderingen in het programma van de verkorte 
route M&C kunnen worden doorgevoerd? 

In hoofdstuk 1.2 wordt de context beschreven. Het belangrijkste punt in deze context is de veranderde 
beginsituatie, namelijk het besluit dat de verkorte route wordt opgeheven per 1 september 2013, 
vanwege de veranderde wettelijke kaders. 

 Door de relatief brede insteek van het onderzoek was het mogelijk toch conclusies te trekken voor 
onderwijs aan deze specifieke groep studenten, die weliswaar tot nu toe de verkorte route volgden, 
maar waarbij uit rendementscijfers (BMI-portal, bijlage 2), samenstelling van de groep en het 
benoemen van risicofactoren blijkt dat deze groep eigenlijk beter af zal zijn binnen de reguliere route 
van de opleiding. Hiermee wordt het onderbuikgevoel van docenten onderschreven en volgen de 
maatschappelijke ontwikkelingen de observatie van de professionals, die al hadden gesignaleerd dat 
het met deze groep in het onderwijsprogramma moeizamer verliep dan de groep studenten in het 
reguliere onderwijs. 

5.7 Onderzoeksvraag 

Welke veranderingen zijn aan te brengen in het programma en de begeleiding in de driejarige 
opleiding Communicatie om de kans op studiesucces voor de mbo-4-Marketing & 
Communicatie (M&C)-student te vergroten? 

In de nieuwe situatie, zoals geschetst in 5.6, is er eveneens sprake van deze specifieke groep 
studenten met hun eigen kenmerken. Dat vraagt nog steeds, mede door de vernieuwing en de 
geplande verzwaring (vooral op onderzoeksgebied) van het curriculum per september 2013, 
antwoorden op de vraag op welke manier de opleiding Communicatie haar programma kan 
aanpassen om de kans op studiesucces van deze groep te vergroten. 

Zoals blijkt uit de beantwoording van de deelvragen, is het belangrijk op sommige onderdelen voor 
deze groep mbo-4-M&C-studenten wat extra of andere accenten te leggen. Dat vraagt een 
zorgvuldige opbouw en afweging van het programma. Tinto (2012), geeft aan dat studiesucces niet 
door toeval ontstaat. Het programma moet gestructureerd zijn, er vinden proactieve acties plaats die 
strategisch gericht zijn op studiesucces. Dat houdt voor de benoemde groep studenten in dat er een 
intensieve en structurele begeleiding ingezet moet worden, die specifiek gericht is op de culturele 
diversiteit, zowel individueel als in de groep. Zoals aangetoond in het onderzoek heeft deze groep een 
positief beeld van zichzelf met relatief veel zelfvertrouwen en heeft deze groep hun vooropleiding 
makkelijk doorlopen. Daardoor zijn de verwachtingen anders dan de werkelijkheid. Uit 
literatuuronderzoek (Nouta et al., 2012; Onzevoort, 2010) blijkt verder dat met name studenten van 
niet-westerse afkomst vaak moeten voldoen aan hoge verwachtingen van ouders, daarbij soms 
denken aan meer geld verdienen en status binnen de familie. Dit vraagt op het gebied van begeleiding 
ook een extra inspanning. Zowel ten aanzien van het managen van die verwachtingen, als op het 
gebied van studievaardigheden.  
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Tinto (2012) noemt ook nadrukkelijk feedback. Dat aspect is voor deze groep van extra belang, omdat 
het bijdraagt aan een goed zelfinzicht van de student en er is goede sturing mogelijk. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat het zelfbeeld van deze groep soms erg optimistisch is, waardoor er 
meer kans is op teleurstelling als er niet voldaan wordt aan verwachtingen. Hierdoor wordt de kans op 
studie-uitval groter. Door hier al direct, liefst voor aanvang van de studie, mee te beginnen, zal dit tot 
een betere keuze leiden, tot beter zelfinzicht en daardoor meer begeleiding op maat.  

Tinto (2012) noemt als vierde factor het belang van betrokkenheid (binding) bij de opleiding. Uit de 
literatuur (Waterval & Meziani, 2009, Wolff et al., 2010) blijkt dat dit juist bij studenten van niet-
westerse afkomst vaak veel minder is, mede omdat het culturele en sociale kapitaal ontbreekt. 
Daarnaast is het zeer regelmatig nodig om naast de opleiding te werken, omdat er geen financiële 
basis is waar op teruggevallen kan worden. Hierdoor is er minder gelegenheid om zich met de studie 
bezig te houden, terwijl er eigenlijk juist meer gewenningstijd nodig is. Het onderkennen van dit aspect 
door de opleiding en hier specifieke aandacht aan te geven binnen de begeleiding kan er mede voor 
zorgen dat de student meer binding met de opleiding ervaart, waardoor de kans op studiesucces 
wordt vergroot.  

Natuurlijk zijn er limieten aan wat opleidingen kunnen doen aan het verbeteren van studiesucces 
(Tinto, 2012), De onderzoeksresultaten tonen aan dat deze groep mbo-4-M&C-studenten met name 
afwijken in hun achtergrondkenmerken. En door juist die te (er)kennen, kan in de begeleiding en het 
programma veel worden gedaan. Bewustwording en de inzet van de juiste mensen kan veel voor de 
studenten betekenen. Door de docent goed toe te rusten voor begeleiding van deze specifieke groep, 
kan al veel worden bereikt. Zo krijg je betrokken studenten, bevlogen docenten met eenduidige 
begeleiding die studenten verbinden met andere factoren die hun succes kunnen bespoedigen (Tinto 
2012). Dat de docent een cruciale rol speelt, is zowel door Hattie (2009,2012) als door Tinto (2012) en 
Fullan (2007) erkend.  

In het volgende hoofdstuk worden de conclusies omgezet in concrete adviezen. 
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Hoofdstuk 6 Adviezen 

In dit hoofdstuk worden concrete adviezen gegeven. Deze zijn vooral gericht op het vroegtijdig 
(h)erkennen en signaleren van mogelijke risico’s van studie-uitval, om vervolgens door gerichte 
begeleiding deze risico’s te verminderen.  

Zoals in figuur 3 weergegeven neemt het risico op uitval toe, wanneer van meerdere factoren bij een 
student sprake is. Voor de groep mbo-4-M&C-student is het eerste risico al benoemd en daarbij blijkt 
dat juist deze groep soms makkelijk over de overstap van mbo naar hbo denkt. Daarom zijn de 
volgende adviezen vooral gericht op betere intake, consequente begeleiding en managen van 
verwachtingen. Deze maatregelen kunnen ook worden ingezet bij de reguliere mbo-4 student. 

• Houd een intake met specifieke vragen gericht op deze groep en probeer voor de start van de 
opleiding al te beginnen met het managen van de verwachtingen en de student beter te leren 
kennen, zodat risico’s eerder geïnventariseerd en benoemd kunnen worden (Het Platform 
beroepsonderwijs,2004; Zijlstra, 2011; Inspectie van het Onderwijs, 2009;  Crosling & Haegny, 
2009; de Vries et al. 2011; Berkel et al., 2012) (voorbeeld zie bijlage 15).  

• Houd rekening met de specifieke achtergrondkenmerken en geef hiervoor begeleiding van een 
docent die hierop toegerust is met kennis van omgaan met culturele diversiteit. Bewust zijn van 
een mogelijk verschil tussen thuiscultuur, straatcultuur en schoolcultuur en de mogelijke spanning 
en mismatch die dit met zich mee kan brengen, kan helpen dit risico te verminderen en dat de 
student zich eerder thuis voelt en dus hogere binding krijgt met de opleiding (El Hadioui, 2010; 
Bolhuis,2009 Inspectie van het Onderwijs,2009; Waterval 2009). 

• Geef in studieloopbaanbegeleiding nadrukkelijk aandacht aan verwachtingen (individueel en van 
elkaar), kracht en talenten van studenten, groepsprocessen, regels en mogelijkheden tot 
ondersteuning, culturele verschillen. Doe dit in inspirerende bijeenkomsten met activerende 
werkvormen. Daarmee wordt voorkomen dat de student onnodig gaan “zwemmen” en tegen 
onnodige barrières aanlopen. (Bijkerk & van der Heide, 2010; Inspectie van het Onderwijs, 2009; 
Koning & Loyens,2011; Berkel et al., 2012) 

• Besteed aandacht aan het ontwikkelen van cultureel en sociaal kapitaal voor de in 5.1 besproken 
risicogroepen. Dit vergroot de academische (hoger onderwijs) en sociale integratie van deze 
studenten en heeft ook effect op de binding, die van cruciaal belang is (Wolff et al., 2010; Tinto, 
2012; Luken, 2009; Zijlstra,2011; Inspectie van het Onderwijs, 2009).  

• Houd de groep als mbo-4 M&C bij elkaar, ondanks het feit dat zij geen apart traject meer volgen. 
Zo blijft de aandacht voor een goede aansluiting mbo-hbo gewaarborgd.  

• Maak studenten mede-eigenaar van hun leerproces. Alleen zo zal uiteindelijk duurzame 
gedragsverandering plaatsvinden (Dewulf, 2003; Kuijpers, 2008). Dit wordt in de ontwikkeling van 
het nieuwe curriculum al nagestreefd voor de hele opleiding. 

Op het gebied van het programma op de opleiding Communicatie kunnen een aantal maatregelen 
bijdragen tot studiesucces van de mbo-4-M&C-student.  

• Zorg er voor dat de vakdocent goed is toegerust voor deze groep en zijn in de literatuur benoemde 
cruciale rol voor deze specifieke groep ook goed kan uitvoeren. Een korte lijn en permanente 
terugkoppeling met de studieloopbaancoaches is aanbevolen.  

• Bied deze groep studievaardigheden aan om te leren studeren in de hbo-context (de Vries, 2011; 
Inspectie van het Onderwijs, 2009;, Berkel et al., (2012). Omdat ook studenten met een havo 
achtergrond  in de enquête hebben aangegeven hieraan behoefte te hebben, kan dit in een later 
stadium ruimer worden aangeboden. 

• Zorg er voor dat zij bij de start van de opleiding ongevraagd meer ondersteuning in het Engels en 
Nederlands krijgen. Meer dan 60% geeft in de enquête aan dit nodig te hebben (Inspectie van het 
onderwijs, 2009; Koning & Loyens, 2011). 

• Maak vanaf het begin werk van de functie van feedback, zowel door docent als onderling 
(peergroup) en maak duidelijk wat daar de functie van is en hoe dit op de juiste manier wordt 
gedaan (Tinto, 2012; Boekaerts, 2007; Hattie, 2009,2012; Van de Mosselaer, 2012; Berkel et al., 
201)). 

• Verbind werkveld en beroepenveld nadrukkelijk aan de ervaringen in het beroepenveld van deze 
studenten. Maak als docent gebruik van hun beeld van het beroepenveld, wees duidelijk in de 
verschillen tussen mbo M&C en hbo functies. Zet daarbij hun professionele beroepshouding vanaf 
het begin duidelijk centraal. Dat zet de student in zijn kracht en geeft hem de mogelijkheid om 
controle te houden over zijn eigen leerproces (Dewulf,2003; Kuijpers,2008; Streumer,2010). 
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• Maak gebruik van activerende (digitale) werkvormen als Virtual Action Learning (VAL) (Baeten, 
2011), instructiefilmpjes (blended learning) en nog vele andere mogelijkheden. Onderzoek wat 
effectief voor deze groep is. 

Wanneer bovenstaande maatregelen daadwerkelijk effect hebben op het vergroten van het 
studiesucces, kan na evaluatie overwogen worden dit breder toe te passen. Omdat op dit moment 
gewerkt wordt aan een totale vernieuwing van het curriculum biedt dit zeker kansen. Er worden al een 
aspecten als feedback, binding en meer gestroomlijnde intake en begeleiding meegenomen in die 
ontwikkeling.  
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Hoofdstuk 7 Discussie en kennisdisseminatie 

7.1 Discussie 

Bij de start van dit onderzoek in november 2011 was de situatie anders dan de praktijk van vandaag. 
De verplichte afschaffing van de verkorte route, zowel voor mbo-4-M&C als vwo-leerlingen leek het 
onderzoek op het eerste gezicht overbodig te maken. Door de brede insteek van het onderzoek kwam 
echter naar voren dat de problemen breder speelden dan alleen voor de mbo-4-M&C-student, maar 
dat door concentratie van deze groep in één klas, zich een aantal effecten versterkt voordeden. 
Hierdoor viel het sneller op dat het rendement lager lag, het aantal problemen groter was en de 
combinatie van risicofactoren voor uitval zich significant vaker voordeden. Het feit dat de verkorte 
route voor de mbo-4-M&C-student wordt afgeschaft, kon door het onderzoek alleen maar worden 
onderbouwd. Het is mogelijk gebleken belangrijke oorzaken aan te wijzen en te benoemen en hiervoor 
gerichte maatregelen voor te stellen. Deze conclusies kunnen ook van toepassing zijn op andere 
opleidingen die tot dit jaar een verkorte route kenden en nu beslissingen moeten nemen hoe deze 
groep studenten in te passen in de reguliere opleiding. 

De uitkomsten, conclusies en adviezen bieden zeker ruimte voor diepgang en toepassing op andere 
groepen (mbo-)studenten binnen en buiten de opleiding Communicatie. Of je daarbij de mbo-
studenten in één klas bij elkaar moet zetten of juist niet, is eigenlijk nog maar weinig onderzocht. In 
hoofdstuk 5.5 en in het advies wordt de optie gegeven om deze groep bij elkaar te houden, vooral in 
jaar 1, om zo de mbo-4-studenten gezamenlijk te kunnen begeleiden. Toch is er ook iets te zeggen 
voor juist verspreiding van deze groep om er voor te zorgen dat mbo-studenten zo snel mogelijk met 
andere vaardigheden van bijvoorbeeld havisten in aanraking komen. De geluiden uit de praktijk zijn 
nogal verschillend. Kortom: meer onderzoek kan hier uitsluitsel over geven hoe dit effectief op te 
lossen.  

Door het benoemen van mogelijke risico’s en het daarmee accepteren van ongelijke kansen in het 
onderwijs wordt een maatschappelijk probleem benoemd. Dat kan tot veel discussies leiden, 
bijvoorbeeld of het benoemen van risico’s tot etiketten plakken leidt, dan wel tot hokjesdenken. In de 
literatuur wordt echter zo vaak over deze factoren gesproken, dat het ontwikkelen van een 
vragenlijst/checklist hiervoor een logisch gevolg lijkt. Dat maakt alleen des te duidelijker dat een 
begeleider een goede coach moet zijn en samen met de student eventuele risico’s in kaart moet 
brengen. Dan is het mogelijk om de student beter te kunnen begeleiden naar studiesucces, zonder dat 
de student de regie over zijn eigen leerproces kwijtraakt. 

De keuze uit de hoeveelheid informatie die uit het theoretisch kader en enquêtes tot beschikking komt, 
is lastig gebleken. Daar staat tegenover dat een breed onderzoek de objectiviteit van die interpretatie 
ten goede komt. Door alle opties open te houden, konden bij de selectie van de resultaten goed 
onderbouwde conclusies worden getrokken en daaruit voortvloeiende adviezen.  

Maar zelfs in een breed opgezet onderzoek kan uiteraard niet alles worden meegenomen. Het aspect 
leerstijlen/leervoorkeuren en strategieën bleek een te ruim onderwerp en al een onderzoek op zich 
waard. Daarom is dit onderwerp in een vroegtijdig stadium terzijde gelegd. Verder onderzoek op dit 
punt kan wellicht nog meer richting geven aan programmaonderdelen van het curriculum.  

7.2 Kennisdisseminatie 

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om met name de begeleiding aan te passen voor de 
groep mbo-4-M &C-studenten binnen de opleiding Communicatie. De ontwikkelde vragenlijst (bijlage 
15) wordt direct ingezet bij de startgesprekken van in eerste instantie deze specifieke groep. En er 
wordt nagedacht over de stappen om docenten en peercoaches goed op de begeleiding voor te 
bereiden.  

De koppeling naar mbo-4-studenten in de reguliere route is tijdens het onderzoek gemaakt en zal op 
sommige punten direct worden meegenomen in de uitvoering. 

Er wordt verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever. Daarnaast wordt de informatie gedeeld in 
het team van de opleiding Communicatie en met het management van het instituut CMI.  

De uitkomsten worden ook aangeboden aan de afdeling Concernstrategie, zodat zij deze informatie 
verder kunnen gebruiken bij andere opleidingen. Met name het stroomschema (figuur 3) is een 
bruikbaar instrument. Ook de afdeling aansluiting mbo-hbo was zeer geïnteresseerd in de uitkomsten 
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van dit onderzoek. Het verslag zal hen worden aangeboden. Wanneer er interesse is voor een 
presentatie wordt daar zeker op ingegaan.  

Verder bleek dat het onderwerp bij Risbo zeer intensief gevolgd wordt, vanuit andere 
(deel)invalshoeken. Men was zeer geïnteresseerd in de eindrapportage, die dan ook wordt 
aangeboden. 

De voorgestelde maatregelen voor feedback worden al ruimer ingevoerd. De literatuur was daar zo 
eensgezind in, dat dit aspect al eerder is aangevoerd om mee te nemen in de ontwikkeling van het 
nieuwe curriculum van de opleiding Communicatie, dat vanaf september 2013 wordt ingevoerd. 

Het onderzoek is bewust breed opgezet, om vanuit alle invalshoeken mogelijke factoren te kunnen 
benoemen waar het onderwijs aan deze groep een bijdrage zou kunnen leveren aan het studiesucces. 
De uitkomsten waren verrassend, omdat algemeen aanvaarde theorieën voor effectief onderwijs heel 
goed gekoppeld konden worden aan het profiel van de mbo-4-M&C-student. Tevens verklaarden de 
uitkomsten de redenen waarom het rendement van deze groep lager was zo duidelijk, dat 
maatregelen goed geformuleerd konden worden. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om een zo goed 
mogelijk profiel van de studentenpopulatie te maken, omdat alleen dan maatregelen op maat 
genomen kunnen worden. Dit gegeven wordt nog besproken en gedeeld met de mensen van 
Studiesucces van de HR en zal in een artikel binnen en/of buiten de Hogeschool nog verder worden 
verspreid.  
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Samenvatting 

In dit verslag wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 

Welke veranderingen zijn aan te brengen in het programma en de begeleiding in de drie jarige 
opleiding Communicatie om de kans op studiesucces voor de mbo-4-Marketing & 
Communicatie (M&C)-student te vergroten? 

Het doel van dit onderzoek is: factoren benoemen die het studiesucces van de mbo-4-M&C-student, 
die de verkorte route van de hbo-opleiding Communicatie volgt, positief kunnen beïnvloeden. Op basis 
van de bevindingen uit literatuur, data-analyse en veldonderzoek wordt een advies geformuleerd of, 
en zo ja op welke manier, het programma en de begeleiding aan deze groep moet worden aangepast 
om dit doel te bereiken. Streven is om in september 2013 een begin mee te maken, áls daar 
aanleiding voor is. 

Theorie en analyse van het kwalitatief en kwantitatief onderzoek komen in onderstaand figuur samen. 

 

Figuur 3: Stroomschema van studentkenmerken in relatie tot studiesucces en studie-uitval 

Uit het stroomschema blijkt dat mbo-4-studenten die doorstromen, al een groter risico hebben op 
studie-uitval of vertraging. Omdat de mbo-4-M&C-studenten in één klas zitten, is er sprake van een 
cumulatie van problematiek. Ook in de andere klassen van de opleiding van de opleiding 
Communicatie komen deze risico’s voor, maar is de problematiek meer verspreid en daardoor minder 
zichtbaar. 

Inventarisatie van mogelijke risico’s kan leiden tot intensievere begeleiding op het persoonlijk gebied 
in het eerste jaar, vooral het eerste semester. Verder kan ondersteuning voor Engels, Nederlands en 
studievaardigheden een belangrijke bijdrage aan studiesucces leveren. Door deze maatregelen zal de 
binding met de opleiding vergroot worden, zal daar waar nodig aan het sociaal en cultureel kapitaal 
gewerkt kunnen worden. Een hogere binding leidt ook tot meer studiesucces (Tinto, 2012).  

Het geven van gerichte feedback, het gebruik van activerende (digitale) werkvormen en de 
beroepscontext van deze groep studenten centraal zetten zijn meer onderwijskundige maatregelen, 
die invloed kunnen hebben op het verhogen van het studiesucces. Uit het onderzoek blijk dat het 
begint bij het in kaart brengen van de individuele risico’s van de student en de mate van 
doorzettingsvermogen (wilskracht). De rol van de docent/studieloopbaancoach neemt daarbij een 
cruciale plaats in.   
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Dankwoord 

Mijn grootste steun en toeverlaat tijdens dit hele proces was mijn man Tim, die zowel mijn 
sparringpartner, corrector, analyticus als vormgever is geweest. Het is voor mij tijdens mijn studie heel 
belangrijk geweest dat ik zo’n stabiele factor naast mij had. Als ik weer eens in de put zat, dan gaf hij 
weer een opmerking die mij weer aan het denken zette. En als ik wanhopig achter de computer zat en 
de tekst niet deed wat ik wilde of ik de draad kwijt raakte in alle gegevens, was een kopje thee met 
wat geknutsel en aangevers genoeg om mij weer rustig en op het goede spoor te krijgen. Wij vullen 
elkaar goed aan en dat heeft zich de afgelopen twee jaar weer bewezen.  

Verder was deze scriptie niet tot stand gekomen zonder medewerking van mijn opleidingsmanager 
Albert Hofstede, de studenten, mijn maatjes uit het leerteam, collega’s en niet te vergeten mijn 
begeleiders tijdens mijn onderzoek Eline (jaar 1) en Hanneke (jaar 2).  

Albert heeft het vertrouwen in mij gehad dat ik een onderwerp binnen de opleiding in gezamenlijkheid 
tot een goed einde zou kunnen brengen. Ik heb veel vrijheid gekregen. Er waren  belangrijke 
momenten van afstemming, bijvoorbeeld toen bleek dat de verkorte opleiding helemaal zou sneuvelen 
binnen het hbo. Ik had daar in het onderzoek al een klein beetje rekening mee gehouden dat het kon 
gebeuren, maar in een zeer effectief overleg kwamen we heel snel tot een overeenstemming met 
betrekking tot de verdere aanpak.  

Zonder de medewerking van de studenten, zowel bij het kwalitatieve als kwantitatieve deel, had ik het 
onderzoek niet kunnen volbrengen.  

Met mijn maatjes Jurgen, Jaap, Robert, Marko, Jacqueline, Claire en James heb ik de afgelopen twee 
jaar leuke en interessante discussies gehad over mijn onderzoek en die van hen. Zeer aangenaam én 
nuttig, ik zal ze missen.  

De collega’s van de opleiding hebben gefungeerd als sparringpartner en ervaringsdeskundigen met 
deze groep studenten. Door regelmatig gesprekken aan te gaan, hebben zij zeker een zinvolle 
bijdrage geleverd. Ook de afdelingen Concernstrategie en Aansluiting mbo-hbo hebben mij van veel 
informatie voorzien, die ik goed kon gebruiken in de voorbereidingsfase.  

En last but not least: dank aan mijn twee begeleiders vanuit MLI waarbij Eline in het eerste jaar de 
begeleiding op zich heeft genomen. Door haar totaal andere benadering van het probleem en 
werkwijze heeft zij (soms onbedoeld) mij op een ander en beter spoor gezet, omdat zij mij vooral aan 
het denken heeft gezet, juist omdat zij het zo anders benaderde. Hanneke is in het tweede jaar in de 
gesprekken een inspirerende bron geweest, die mij in de laatste fase in de goede richting leidde met 
haar kennis van zaken, die goed aansloot bij mijn vragen en twijfels. 

De hoeveelheid hooi die ik in dit onderzoek op mijn vork heb genomen, is in de loop van het proces 
geslonken. Ook dat hoort bij het proces, keuzes maken en afscheid nemen van eerdere ideeën. En 
daar heeft iedereen zijn steentje aan bijgedragen. Dank daarvoor! 
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Bijlagen 

1. Begrippenlijst  

2. Rendementscijfers uit BMI-portal   

3. FOCUS: tien puntenplan, verkorte versie 

4. Rotterdams Onderwijs Model (ROM) 

5. Belangrijke cijfers van in/uitstroom 

6. Overzicht mbo-4 M&C studenten 2008-2013 

7. Tweesporen-zelfregulatiemodel van Boekaerts (2007) 

8. Vragenlijst voorbereidend kwalitatief onderzoek 

9. Enquêtes eerstejaars, vierdejaars 

10. Overzicht achtergrondkenmerken 

11. Overzicht persoonskenmerken 

12. Overzicht gedragskenmerken 

13. Overzicht motivatieredenen 

14. Overzicht antwoorden open vragen 

15.  Intakeformulier mbo-4(-M&C-)studenten, te gebruiken door docent. 
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Bijlage 1 Begrippenlijst 

21st Century Skills die in alle modellen worden genoemd zijn samenwerking; communicatie; ICT-
geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). Daarnaast worden creativiteit, 
kritisch denken, en probleem-oplosvaardigheden in bijna alle modellen genoemd. (Voogt &Pareja 
Roblin, 2010) 

Activerend opleiden: Een didactische visie die gebaseerd is op zeven pijlers: werken vanuit een 
fundament; gebruik maken van breinprincipes; aansluiten bij leerstijlen; variatie in werkvormen; 
benutten van verschillen; motiveren en stimuleren; toetsen van resultaten.(Bijkerk, 2012) 

Allochtoon of studenten van niet-westerse afkomst =conform de CBS definitie: een persoon is van 
allochtone afkomst als ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Binnen de groep 
allochtonen wordt een onderscheid gemaakt naar westers en niet-westers volgens een cbs-indeling 
naar herkomstland. De groep niet-westers omvat onder anderen personen met een 
Antilliaanse/Arubaanse, Marokkaanse, Turkse of Surinaamse achtergrond. Globaal genomen 
bevinden de niet-westerse landen zich in Zuid- en Centraal Amerika, Afrika en Azië (uitgezonderd 
Japan en Indonesië). (bron: CBS) 

BO (Bijzondere Omstandigheden) is een term die aangeeft dat de student om persoonlijke redenen 
een speciale status krijgt, waardoor bijvoorbeeld een negatief bindend studie-advies niet van 
toepassing is. De student kan hierdoor met speciale afspraken zijn studie vervolgen. Hiervoor is altijd 
een advies van een decaan nodig.  

BSA (een negatief bindend studieadvies): Dit advies krijgt een student als in het eerste jaar te 
weinig punten worden behaald (minder dan 48) of als in het tweede jaar de propedeusefase niet wordt 
afgesloten.  

Cultureel kapitaal: Het geheel van kennis, cognitieve vaardigheden en opleiding van een persoon 
waarmee sociale privileges verworven, of behouden kunnen worden. Daarmee is het van invloed op 
de sociale mobiliteit. Het concept is afkomstig van Pierre Bourdieu, die onderscheid maakte tussen 
verschillende soorten kapitaal die mensen nodig hebben om macht en invloed te verwerven. Naast 
cultureel kapitaal waren dit aanvankelijk economisch kapitaal als geld en onroerend goed, en sociaal 
kapitaal als relaties en netwerken (Bourdieu 1971). 

Koninklijke route: studenten stromen via de havo of vwo het hoger onderwijs in. 

Startmeter (ResearchNed): Een vragenlijst die de studenten invullen voor hun startgesprek, dat 
wordt gehouden voor aanvang van de opleiding. Hierin wordt gevraagd naar persoonlijke 
omstandigheden, leerstijlen, motivatie en prestatie.  

Theorie van de Big Five. Deze theorie gaat ervan uit dat alle menselijke karaktereigenschappen 
terug te voeren zijn op een vijftal basisfactoren (sommigen zeggen liever: domeinen), die the Big Five 
worden genoemd. Dit “vijf factoren model van de persoonlijkheid” is niet gebaseerd op één enkele 
theorie of ontwikkeld door één individuele onderzoeker, maar het resultaat van de gezamenlijke 
bevindingen van diverse factoranalisten uit de laatste 40 jaar.  
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Bijlage 2 Rendementscijfers uit BMI-portal 

Instituut: CMI 

Opleiding: 34405 - Communicatie 

Opleidingsvorm: VT, DU, DT 

Opleidingsplan(nen): Alle Opleidingsplannen van geselecteerde opleiding(en) 

Vooropleiding: Alle Vooropleidingen 

Geslacht: Man, Vrouw 

Etniciteit: Alle Etniciteiten 
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Instituut: CMI 

Opleiding: 34405 - Communicatie 

Opleidingsvorm: VT 

Vooropleiding: Alle Vooropleidingen 

Fase: In H - fase, In P - fase 

Geslacht: M, V 

Opleidingsplan: Alle Opleidingsplannen 
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Instituut: CMI 

Opleiding: 34405 - Communicatie  

Opleidingsvorm: VT 

Opleidingsplan(nen): Alle Opleidingsplannen van geselecteerde opleiding(en) 

Vooropleiding: MBO 

Geslacht: Man, Vrouw 

Etniciteit: Niet westerse allochtoon 
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Instituut: CMI 

Opleiding: 34405 - Communicatie 

Opleidingsvorm: VT 

Opleidingsplan(nen): Alle Opleidingsplannen van geselecteerde opleiding(en) 

Vooropleiding: HAVO 

Geslacht: Man, Vrouw 

Etniciteit: Alle Etniciteiten 
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Bijlage 3 FOCUS tien punten plan (verkorte versie) 

1. Rotterdamse ambities, middelmatige resultaten  

De tien opleidingen die in de Keuzegids het slechtst presteren ondergaan met spoed een intensief 

verbetertraject. Alle opleidingen met een negatief oordeel worden nauwgezet gemonitord.  

2. De kern op scherp  

Hogeschool Rotterdam heeft de ambitie de beste hogeschool van de Randstad te zijn. Bovendien 

moet de hogeschool in nationaal perspectief bovengemiddeld presteren. Studenttevredenheid, zoals 

gemeten in de Nationale Studentenenquête (NSE), is daarbij een indicator die veel meer aandacht 

gaat krijgen. In de komende jaren dient de waardering van studenten voor hun opleiding te stijgen tot 

boven de 3,7 (bij een landelijk gemiddelde van 3,6).  

3. Keuze voor een publiek profiel en de voltijdse bachelor centraal  

In de komende maanden worden concrete voorstellen ontwikkeld voor het afbouwen van het private 

aanbod en voor het herstructureren van het deeltijdonderwijs. Tevens wordt samen met de mbo-

partners een plan van aanpak opgesteld voor de ambitieuze uitbouw van de Rotterdam Academy.  

4. Een hoger eindniveau, de Rotterdamse praktijk centraal en onderzoek in dienst van 

onderwijs  

Onderzoek en beroepspraktijk worden sterker en expliciet verankerd in alle curricula. Beide Centres of 

Expertise bieden hiervoor impulsen. Zij zijn in september 2013 operationeel. De kenniscentra worden 

beter aangesloten op het onderwijs. Elk kenniscentrum maakt met de betrokken instituten en het CvB 

afspraken over het onderzoeksprogramma, in relatie tot de inhoudelijke kern van de verwante 

opleidingen en de versterking van de kwaliteit daarvan.  

5. Studiesucces: van zorg naar inhoudelijke binding  

Met instituten zullen concrete afspraken worden gemaakt over het realiseren van meer inhoudelijke 

binding tussen studenten en docenten. Uitgangspunt is daarbij dat de gemaakte prestatieafspraken 

over studiesucces (65 procent van de studenten die hun propedeuse behalen, behaalt ook de 

eindstreep) en excellentie worden gerealiseerd. Op korte termijn zullen afspraken worden gemaakt 

met enkele instituten over experimenten met de hierboven beschreven vernieuwende aanpak.  

6. Meer selectiviteit met behoud van toegankelijkheid  

Uiterlijk per september 2014 wordt een instroombeperking toegepast bij een aantal grote opleidingen 

met een laag studiesucces en een lage studenttevredenheidsscore. Voor verbetering van de 

studievoorlichting zal op korte termijn aansluiting worden gezocht bij ´Studie in cijfers`.  

7. Docententeams: professie en professionele verantwoordelijkheid  

In 2013 wordt het ROM-scholingscertificaat breed ingevoerd. De prestatieafspraak dat 70 procent van 

de docenten in 2015 beschikt over minimaal de mastergraad is niet het einddoel. In 2020 beschikt 

vrijwel elke docent met een vaste aanstelling hierover. Eind 2013 beschikt de hogeschool over een 

omvattend professionaliseringsplan conform de afspraken in de nieuwe CAO-hbo.  
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8. Minder maar betere ondersteuning  

In de periode januari-april wordt een integrale analyse gemaakt van de dienstverlening van diensten 

en bedrijfsbureau. Dat zal leiden tot voorstellen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en 

de overhead substantieel verminderen. De ambitie is dat het percentage middelen dat besteed wordt 

aan overhead daalt van 27 procent nu tot 22 procent in 2016. De directe onderwijs- en 

onderzoeksondersteuning houden we op het niveau van 15 procent.  

9. Beter sturen  

De sturing binnen de hogeschool (CvB – directies – onderwijsmanagers) wordt scherp afgesteld op 

het realiseren van de hoofddoelen van deze Focusagenda: versterking van de kwaliteit en vergroten 

van de studenttevredenheid. Verantwoordelijkheden worden waar mogelijk belegd bij docententeams. 

De leiding van instituten gaat berusten bij eenhoofdige directies. CvB, instituutsdirecties en 

onderwijsmanagers maken expliciet zichtbaar hoe zij beter en intensiever gaan communiceren met 

studenten, docenten en lectoren.  

10. Naar een kwaliteitscultuur: afspraken nakomen  

Het College van Bestuur is reeds gestart met het nadrukkelijker toetsen van de naleving van 

afspraken. Het CvB ontwikkelt een systematiek om voortdurend de inachtneming van interne en 

externe regelgeving te checken. In de dialoog met andere gremia binnen de hogeschool zal het 

College aandacht vragen voor het ontwikkelen van een sterke kwaliteitscultuur waarin we elkaar open 

en kritisch durven aan te spreken.  

In de periode januari-april wordt een integrale analyse gemaakt van de dienstverlening van diensten 

en bedrijfsbureau. Dat zal leiden tot voorstellen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en 

de overhead substantieel verminderen. De ambitie is dat het percentage middelen dat besteed wordt 

aan overhead daalt van 27 procent nu tot 22 procent in 2016. De directe onderwijs- en 

onderzoeksondersteuning houden we op het niveau van 15 procent.  
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Bijlage 4 Het Rotterdams onderwijsmodel (ROM) 
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Bijlage 5 Belangrijke cijfers van in/uitstroom 

Instroom van alle studenten in het hbo van 2008-2012: 

Alle studenten (landelijk): 

jaar 2008 2009 2010 2011 2012 

totaal 120.329 129.590 129.119 126.657 124.359 

voltijd 98.039 105.974 106.633 107.199 107.408 

Mbo 27.042 30.046 29.702 29.579 29.728 

Niet-westers 15.536 17.270 17.320 17.782 17.916 

Niet-westers en 
mbo 6.218 7.149 7.118 7.363 7.504 

  
Instroom van alle opleidingen op de HR: 

hs.Rotterdam 8.409 8.644 8.589 9.161 9.053 

 
Waarvan voltijd: 

hs. Rotterdam 6.978 7.145 7.185 7.764 7.900 

Eindtotaal 6.978 7.145 7.185 7.764 7.900 

 

Instroom van voltijd mbo studenten: 

hs.Rotterdam 2.037 2.135 2.132 2.453 2.532 

Eindtotaal 2.037 2.135 2.132 2.453 2.532 

 

Instroom van voltijdstudenten van niet-westerse afkomst: 

hs. rotterdam 1.998 2.051 2.122 2.538 2.477 

Eindtotaal 1.998 2.051 2.122 2.538 2.477 

 

Instroom van mbo studenten van niet-westerse afkomst: 

hs. rotterdam 826 775 831 1.080 1.035 

Eindtotaal 826 775 831 1.080 1.035 

 
Instroom van studenten op de opleiding Communicatie 

hs. rotterdam 234 246 257 303 291 

 
Instroom van voltijd studenten opleiding Communicatie: 

hs. rotterdam 211 219 225 267 264 

 
Instroom voltijd mbo studenten: 

hs. rotterdam 62 85 69 97 106 

Eindtotaal 62 85 69 97 106 

 
Instroom voltijd studenten van Niet-westerse afkomst: 

hs. rotterdam 64 53 59 72 72 

 
Instroom van voltijd mbo studenten van Niet-westerse afkomst: 

hs. rotterdam 30 21 24 35 36 
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Studiesucces op de HR 
 
Na 5 jaar 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Hs. Rotterdam 55,0% 55,7% 55,7% 53,8% 52,5% 

totaal 58,1% 58,1% 56,8% 55,3% 52,8% 

 
Na 8 jaar 
 1999 2000 2001 2002 2003 

hs. rotterdam 66,0% 66,1% 67,8% 67,4% 68,8% 

totaal 68,5% 68,3% 68,9% 70,8% 71,0% 

 

Studiesucces per opleiding (landelijk) na 5 jaar 

 2002 2003 2004 2005 2006 

b communicatie 55,9% 56,3% 54,8% 53,0% 53,2% 

totaal heo  53,9% 53,8% 52,5% 51,5% 48,3% 

 
Studiesucces per opleiding (landelijk) na 8 jaar 

 1999 2000 2001 2002 2003 

b communicatie 71,8% 70,3% 70,3% 70,9% 71,9% 

totaal heo  64,6% 64,9% 64,9% 68,7% 68,7% 

 
Uitval na 1 jaar 

 2006 2007 2008 2009 2010 

hs. rotterdam 15,6% 15,9% 13,4% 13,9% 14,5% 

b communicatie 17,2% 17,5% 15,3% 15,7% 16,1% 

totaal heo 16,8% 17,3% 12,4% 14,8% 14,9% 

 
Uitval na 3 jaar 

 2006 2007 2008 2009 2010 

hs. rotterdam 20,2% 22,1% 22,7% 20,9% 21,1% 

Totaal 21,0% 21,6% 22,7% 22,1% 21,3% 

B communicatie 19,7% 21,2% 19,1% 18,2% 18,5% 
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Uitval naar vooropleiding/etniciteit 

   

      na 1 jaar 

  bachelor         

vooropleiding 2006 2007 2008 2009 2010 

Havo 14,5% 14,8% 12,6% 12,9% 12,8% 

Mbo 21,3% 22,3% 19,9% 21,3% 22,5% 

Vwo 8,2% 7,5% 6,9% 6,6% 6,7% 

Ho 11,4% 10,5% 9,0% 9,8% 10,9% 

Overig 21,9% 22,0% 18,0% 17,6% 17,3% 

Onbekend 24,8% 24,2% 26,3% 28,3% 32,8% 

totaal 17,2% 17,5% 15,3% 15,7% 16,1% 

na 3 jaar 

bachelor         

vooropleiding 2004 2005 2006 2007 2008 

havo 16,8% 17,7% 18,0% 17,4% 16,7% 

mbo 25,7% 26,9% 29,2% 28,4% 27,9% 

vwo 10,2% 10,3% 10,6% 9,2% 9,3% 

ho 16,3% 15,7% 15,6% 16,0% 14,8% 

overig 31,2% 31,0% 30,4% 30,5% 27,0% 

onbekend 30,2% 30,7% 33,2% 33,0% 37,7% 

totaal 21,0% 21,6% 22,7% 22,1% 21,3% 

 
na 1 jaar 

  bachelor         

etniciteit 2006 2007 2008 2009 2010 

autochtoon 16,4% 17,0% 14,6% 15,0% 15,2% 

westers 19,6% 19,4% 18,6% 17,4% 19,3% 

niet-westers 18,6% 18,5% 16,1% 17,7% 17,3% 

onbekend 28,8% 32,3% 40,0% 29,6% 19,3% 

totaal 17,2% 17,5% 15,3% 15,7% 16,1% 

 
na 3 jaar 

  bachelor         

etniciteit 2004 2005 2006 2007 2008 

autochtoon 19,4% 20,4% 21,3% 20,8% 19,5% 

niet-westers 25,1% 26,0% 26,6% 26,3% 25,8% 

onbekend 60,7% 26,4% 28,8% 32,3% 40,0% 

westers 21,9% 24,6% 26,0% 25,4% 26,2% 

totaal 21,0% 21,6% 22,7% 22,1% 21,3% 
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Bijlage 6 Overzicht van mbo-4-M&C-studenten 2008-2013 

2008-2009 2009-2010 20010-2011 2011-2012 2012-2013 

  
result etn m/v 

  
result etn m/v 

  
Result. etn m/v 

  
Result. etn m/v 

  
result etn m/v 

1 
vertraagd 
nog niet 
geslaagd 

nl m 1 geslaagd W v 1 jaar 4 NW m 1 BSA NW m 1 
  

NW m 

2 geslaagd nl v 2 

geslaagd 
met drie 
maanden 
vertraging 

NW v 2 
BO, nu 
jaar 3 

NW v 2 P nl m 2 

  

NW v 

3 geslaagd NW v 3 BSA NW m 3 BSA+BO NW v 3 BSA NW m 3   NW v 

4 geslaagd NW v 4 

bijna 
geslaagd 
met half 
jaar 
vertraging 

Nw v 4 jaar 4 nl v 4 gestopt nl v 4 

  

nl m 

5 
vertraagd, 
nog niet 
geslaagd 

NW m 5 moeizaam NW v 5 jaar 4 nl m 5 BSA NW m 5 
  

NW v 

6 geslaagd NW v 6 geslaagd nl v 6 jaar 4 nl v 6 gestopt nl m 6   NW m 

7 geslaagd NW m 7 geslaagd nl v 7 jaar 4 nl m 7 P nl v 7   nl v 

8 geslaagd nl m 8 

bijna 
geslaagd 
HP met 
half jaar 
vertraging 

NW m 8 jaar 4 nl v 8 P nl v 8 

  

NW v 

9 geslaagd nl v 9 geslaagd nl v 9 jaar 4 NW m 9 P nl v 9   NW v 

10 
nooit 
gweest 

nl v 10 moeziaam NW v 10 jaar 4 NW v 10 P nl v 10 
  

NW v 

11 BSA NW v 11 geslaagd nl v 11 jaar 4 NW? m 11 BSA NW v 11   NW v 

12 geslaagd nl v 12 
geslaagd 
uit jaar 
2008 

nl m 12 
BSA + 
BO 

NW m 12 P NW/nl v 12 

  

NW v 

13 
geslaagd 
met 
vertraging 

nl m 13 afstuderen NW v 13 jaar 4 nl v 13 P nl m 13 
  

nl m 

14 BSA nl m 14 geslaagd nl v 14 BSA NW v 14 P nl v 14   NW/nl v 

15 geslaagd NW v 15 
gestopt in 
jaar 1 

NW v 15 
Duaal 
jaar 4 

nl v 15 P nl v 15 
  

NW m 

16 
vertraagd, 
nog niet 
geslaagd 

NW m 16 geslaagd nl m 16 jaar 4 NW v 16 gestopt NW v 16 
  

NW v 

17 
geslaagd 
met 
vertraging 

nl m 17 BSA W v 17 jaar 4 NW/nl v 17 P nl v 17 
  

MW v 

18 gestopt NW v 18 geslaagd W v 18 
Duaal 
jaar 4 

nl v 18 BO NW v 18 
  

NW v 

19 geslaagd NW m 19 

geslaagd 
met 3 
maanden 
vertraging 

NW v 19 jaar 4 nl v 19 P nl m 19 

  

nl v 

20 gestopt NW v 20 geslaagd nl v 20 jaar 4 nl v 20 P nl v 20   nl v 

21 
vertraagd, 
nog niet 
geslaagd 

NW m 21 geslaagd nl? v 21 jaar 4 NW v 21 P nl v 21 
  

NW m 

22 
geslaagd, 
naar uni 

nl v 22 geslaagd nl? v 22 jaar 4 nl v 22 BO nl m 22 
  

NW v 

23 
nooit 
gweest 

? 
  

23 
afstuderen 
aan het 
afronden 

nl v 23 jaar 4 nl v 23 
BO, 
opnieuw 
begonnen 

NW v 23 
  

NW m 

24 geslaagd nl v 24 

jaar 4 
maar 
gaat 
vertragen 

nl v 24 gestopt NW m 24 

  

nl v 

25 Vertraagd nl v 25 
gestopt 
na stage 
jan2013 

NW v 25 

P 
gehaald 
met 
vertraging 

nl m 25 

  

nl v 

26 geslaagd nl v 26 
Begon 
op-
nieuw 

NW v 

27 geslaagd nl v 27   NW v 

28 geslaagd nl v 28   NW v 

29 geslaagd nl v 29 
gestopt 
na p1 

NW v 

30 
gestopt in 
p1     

30 
nooit 
aanw 

NW v 

31 
gestopt in 
p1     

31 
stopt 
na p2 

NW m 

32 
gestopt in 
p1     

32 
stopt 
na p2 

nl m 

33 
gestopt in 
p1     

33 
stopt 
na p2 

nl m 

34 
gestopt in 
p1     

34 
stopt 
na p2 

nl m 

35 
nooit 
geweest     
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Bijlage 7 Het tweesporen-zelfregulatiemodel van Boekaerts  

 

Bron: Motiveren van studenten in het hoger onderwijs. Martens, R. & Boekaerts, M. (2007), p. 47 
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Bijlage 8 Vragenlijst voorbereidend kwalitatief onderzoek 

Naam  

Vooropleiding  

Leeftijd/geboortedatum  

Gestart met opleiding in   

Verkort of regulier  

Overige opmerking  

 

Blok 1 Persoonlijke omstandigheden 10 minuten 

Gezinssituatie (eerste HO, autochtoon?)  

Waar staat studie?  

Financiën (zelf betalen, ouders, veel/weinig werken)  

Beperking ? (adhd, dyslexie, perfectionisme, faalangst, 
fysiek) 

 

Persoonskenmerken mbv stellingen (welke gebruikt?)  

Gedragskenmerken (zelf beschrijven, doorvragen)  

Invloed nieuwe media (voorbeelden bespreken als FB, 
BB, hyves, ) 

 

Wvttk  

 

Blok 2 Motivatie/prestatie + leerstijl/leervoorkeur 15 minuten 

Extrinsiek/intrinsiek in cijfers van jaar 1 nr jaar 4  

Prestatiemotivatie  

Leerstijl mbv vragen. Verandert in die 4 jaar?  

Zelfvertrouwen over eigen kunnen  

Situgram invullen op computer en bespreken. Invullen 
uitkomsten 

 

Blok 3 Begeleiding + onderwijs 20 minuten 

Begeleiding  (goed/minder goed/kan beter/suggesties)  

Contacttijd (goed/minder/meer) + invloed op resultaat  

Verhouding theorie/praktijk  

Omschakeling VO� HBO  

Ondersteuning goed/kan beter/slecht + suggesties voor 
verbetering wanneer? 

 

Voldoende differentiatie? Overtref jezelf?  

Grootste probleem/uitdaging als je nu terugkijkt?  

Rol opleiding (actie/gemist/veranderen?)  

Ideeën voorleggen: 
Assessment bij binnenkomst 
Assessment met beroepsproducten na eerste jaar 
Zwaarder slb programma en hoe dan?  
Meer onderwijs/begeleiding op maat en hoe dan? 
Andere suggesties voor hele schoolperiode (specificeren 
wanneer) 

 

 

Tot slot: afronden 

Ruimte voor slotopmerkingen + bedanken.  
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Bijlage 9 Enquête voor de eerste- en vierdejaars 

STUDIESUCCES VERGROTEN 

Beste student,  
 
Ik doe voor mijn Master Leren en Innoveren onderzoek naar de factoren die van invloed 
kunnen zijn op studiesucces. En op welke wijze het onderwijs hier aan een bijdrage kan 
leveren. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder eerste- en vierdejaarsstudenten. De enquête is 
volledig anoniem. Wees zo open en eerlijk mogelijk! 
 
Graag uiterlijk 21 oktober a.s. invullen want dan ga ik met de analyse beginnen. 
Ik wil je alvast hartelijk danken voor je medewerking. 
 
Monica Heikoop 
Docent opleiding Communicatie 

 

STUDIESUCCES VERGROTEN 

Vraag 1 t/m 4 omvat jouw persoonlijke gegevens. 

 
Vraag 1. Persoonlijke gegevens 

m  v 
 Leeftijd? 
 Geboorteland? 
 Land vader? 
 Land moeder? 
 
Vraag 2. Wat is je vooropleiding? 
 MBO M&C niveau 4 of andere opl. die toegang geeft tot de verkorte MBO route  

O MBO andere opl. 
O Havo 
O VWO 
O 21plustoets 
O andere HBO 

 
Vraag 3. Waar heb je vooropleiding gevolgd? 
 O Albeda 

O Zadkine 
O Grafisch Lyceum Rotterdam 
O Hogeschool Rotterdam 
O elders MBO waar? 
O elders VWO/HAVO  waar? 
O elders HBO  waar? 
 

Vraag 4. Hoe kijk je terug op het leren op de middelbare school, vond je het leren makkelijk of 
moeilijk? 
 
makkelijk  O O O O O  moeilijk 

 
In vraag 5 t/m 7 wordt gevraagd naar een aantal factoren, die invloed kunnen hebben op je 
studiesucces. Het gaat er om dat je een schatting maakt en het antwoord dat het dichtst 
bijkomt aanvinkt. 
 
Vraag 5. Hoe belangrijk vind je je studie?  

 
niet belangrijk O O O O O O O O O O heel belangrijk  
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Vraag 6. Hoeveel uur besteed je gemiddeld aan de volgende activiteiten per week? 
  0 uur < 20 uur 20-30 uur 30-40 uur > 40 uur 

studie O O O O O  
werk O O O O O 
familie/gezin O O O O O 
partner/vriend(in) O O O O O 
vrije tijd, sport  O O O O O 
eigen kind O O O O O 
 

Vraag 7. Geef aan welke inkomstenbronnen je hebt voor het betalen van je studie en 
levensonderhoud. 

  0% 1-10% 11-25% 26-50% 51-75% 76-100% 
stufi O O O O O O  
ouders.verzorgers O O O O O O 
lening DUO O O O O O O 
bijbaan/werk O O O O O O 
 

De vragen 8 t/m 10 hebben betrekking op persoonskenmerken en motivatie. Denk niet te lang 
na over de antwoorden,er is geen sprake van goed of fout! 
 
Vraag 8. Kies vijf kernwoorden uit die jou het best beschrijven. 
 

O Ambitieus 
O Assertief 
O Bedachtzaam 
O Behulpzaam 
O Besluitvaardig 
O Betrouwbaar 
O Creatief 
O Daadkrachtig 
O Eigenwijs 
O Energiek 
O Enthousiast 
O Integer 
O Innovatief 
O Leergierig 
O Loyaal 
O Meelevend (empathisch) 
O Nieuwsgierig 
O Passievol 
O Perfectionist 
O Prestatiegericht 
O Probleemoplossend 
O Sociaal 
O Spontaan 
O Sportief 
O Staat open voor nieuwe ervaringen 
O Taakgericht 
O Twijfelaar 

 
Vraag 9. Geef op onderstaande schaal aan wat het beste bij jou past. 

Weinig 
zelfvertrouwen  O O O O O  veel zelfvertrouwen 
pessimist  O O O O O  optimist 
Geconcentreerd  O O O O O  snel afgeleid 
chaotisch  O O O O O  Gestructureerd 
Werkt graag 
samen (teamplayer) O O O O O  Werkt graag alleen 
Introvert  O O O O O  extravert 
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rustig/gereserveerd  O O O O O  emotioneel/betrokken 
denker  O O O O O  doener 
opgeven  O O O O O  doorzetten  

 
Vraag 10. Wat is jouw motivatie om de HBO opleiding Communicatie te gaan volgen? (max5)  
 

O status 
O meer geld verdienen 
O diploma halen (goede cijfers, beloning voor inspanning) 
O niet wat maar dat je leert 
O goed toekomstperspectief (rijkdom, welvaart, succes) 
O vrienden en sociale gebeurtenissen (feesten en gezelligheid) 
O invloed van derden (ouders, vrienden, familie) 
O eer van de familie hooghouden 
O meer bereiken dan je ouders 
O meer kans op de arbeidsmarkt/leuke baan 
O bekend/beroemd worden 
O zelfontplooiing 
O nieuwe kennis opdoen 
O uitdaging tot iets nieuws 
O doel stellen en er komen 
O nieuwsgierigheid, leergierigheid 
O meer uit jezelf halen 
O overtuigd van eigen kunnen 
O het werkveld spreekt erg aan 
O interesse voor de onderwerpen in de studie 
O anders te weten……. 

 
Vraag 11 t/m 15 hebben betrekking op jouw weg naar en binnen de opleiding Communicatie. 
 
Vraag 11. Wat heb je gedaan om je voor te bereiden op de HBO opleiding Communicatie? 
 
 O niets, ik wacht het wel af 
 O op de website gekeken 
 O open dag bezocht 
 O proefstuderen gevolgd (1 dag) 
 O met studenten gesproken die nu de opleiding volgen 
 O een cursus op het MBO gevolgd ter voorbereiding op het HBO 
 O met de decaan / mentor gesproken van het MBO 
 O met mensen uit het werkveld gesproken 
 
Vraag 12. Kun je kort omschrijven wat je van de opleiding Communicatie verwacht? 

 
Vraag I3. Wat moet opleiding Communicatie bieden om je studie met plezier en succes te 

volgen? 
 

Vraag 14. Waar kan de opl. Communicatie ondersteuning in geven om de kans op studiesucces 
voor jou zo groot mogelijk te maken? 

  ja nee 
 Op het gebied van Engels en/of Nederlands  O O  

Op het gebied van studievaardigheden en / of plannen  O O 
Op persoonlijk gebied (ontwikkeling, talenten 
ontdekken, privé omstandigheden)  O O 
Ik heb geen ondersteuning nodig  O O 
 

Vraag I5. Geef hier eventueel een toelichting op de vorige vraag (welke ondersteuning jouw 
studiesucces zou vergroten).  
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Vraag 16 t/m 18: ALLEEN VOOR de studenten MBO in de verkorte route en vierdejaars verkorte 
route MBO. 
 
Vraag 16. Er leven een aantal ideeën bij docenten en management van de opleiding 

Communicatie om het studiesucces van MBO M&C niveau 4 studenten in de verkorte 
route te vergroten. Welke van onderstaande ideeën spreken jou het meeste aan? 
Geef maximaal drie mogelijkheden. 

 
O Voorafgaande aan de start van de opleiding een assessment aan de hand van een 

door de student aan te leveren portfolio 
O Een intensieve eerste periode (van september-november) waarin de belangrijkste 

theoretische kernvakken centraal staan en waar door middel van tentamens en 
assessment aangetoond moet worden dat de student tempo en stof aan kan. Word 
hier niet aan voldaan, dan volgt instroom in de reguliere route. 

O Afschaffen van de verkorte route, waardoor ook de studenten met de vooropleiding 
MBO4 M&C beginnen in de reguliere route. 

O In de eerste periode wordt de student intensief begeleid op het gebied van 
studievaardigheden, Engels en Nederlands en door middel van toetsing wordt 
bepaald of een verkorte route voor de student haalbaar is. 

O Er komt een verplicht voorbereidingstraject op het MBO, dat met goed gevolg moet 
worden afgelegd. 

O Op basis van een portfolio dat voor de start van de opleiding wordt ingeleverd, 
wordt bepaald welke vrijstellingen worden verleend in de versnelde route. De 
vrijstelling worden niet meer automatisch verstrekt. Op basis daarvan wordt mede 
bepaald of de student toegang krijgt tot de verkorte route 

O Er hoeft niets veranderd te worden, de schifting komt vanzelf in het eerste jaar. 
 
Vraag 17.  Licht je vorige antwoord toe, welke ideeën je het meest aanspreken, kort toe. 

 
Vraag 18. Wat zijn jouw ideeën om het studiesucces te vergroten?  
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Bijlage 10 Overzicht achtergrondkenmerken 

lening bij DUO /eerstejaars 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 12 13,5 16,2 16,2 

0% 49 55,1 66,2 82,4 

0-10% 2 2,2 2,7 85,1 

10-25% 2 2,2 2,7 87,8 

25-50% 3 3,4 4,1 91,9 

50-75% 2 2,2 2,7 94,6 

75-100% 4 4,5 5,4 100,0 

Total 74 83,1 100,0   

Missing System 15 16,9     

Total 89 100,0     

 

bijbaan/werk /eerstejaars 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 6 6,7 8,1 8,1 

0% 24 27,0 32,4 40,5 

0-10% 9 10,1 12,2 52,7 

10-25% 9 10,1 12,2 64,9 

25-50% 9 10,1 12,2 77,0 

50-75% 6 6,7 8,1 85,1 

75-100% 11 12,4 14,9 100,0 

Total 74 83,1 100,0   

Missing System 15 16,9     

Total 89 100,0     

 

lening bij DUO /vierdejaars 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0% 35 59,3 70,0 70,0 

0-10% 1 1,7 2,0 72,0 

10-25% 3 5,1 6,0 78,0 

25-50% 7 11,9 14,0 92,0 

50-75% 1 1,7 2,0 94,0 

75-100% 3 5,1 6,0 100,0 

Total 50 84,7 100,0   

Missing 0 4 6,8     

System 5 8,5     

Total 9 15,3     

Total 59 100,0     

 

bijbaan/werk /vierdejaars 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0% 3 5,1 5,7 5,7 

0-10% 4 6,8 7,5 13,2 

10-25% 10 16,9 18,9 32,1 

25-50% 13 22,0 24,5 56,6 

50-75% 12 20,3 22,6 79,2 

75-100% 11 18,6 20,8 100,0 

Total 53 89,8 100,0   

Missing 0 1 1,7     

System 5 8,5     

Total 6 10,2 
 

  

Total 59 100,0     
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Bijlage 11 Overzicht persoonskenmerken 
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Bijlage 12 Overzicht gedragskenmerken 

eerstejaars 

vooropleiding 

MBO Havo overige totaal 

Mean Mean Mean Mean 

geen zelfvertrouwen - veel 
zelfvertrouwen 

4,03 3,38 3,57 3,68 

pessimist - optimist 4,21 3,66 3,57 3,86 

geconcentreerd - snel afgeleid 3,00 3,45 2,86 3,15 

chaotisch - gestructureerd 3,32 2,97 3,71 3,25 

teamplayer - single player 2,76 2,83 3,07 2,85 

introvert – extravert 3,17 3,41 3,07 3,25 

gereserveerd/rustig –  
emotioneel betrokken 
 

3,34 3,14 3,36 3,26 

denker - doener 3,34 3,14 2,93 3,18 

opgeven - doorzetten 4,52 4,10 4,43 4,33 

 

vierdejaars 

vooropleiding 

MBO Havo overige totaal 

Mean Mean Mean Mean 

geen zelfvertrouwen - veel 
zelfvertrouwen 

3,64 3,69 3,38 3,63 

pessimist – optimist 4,07 3,84 3,38 3,83 

geconcentreerd - snel afgeleid 3,00 2,97 2,50 2,91 

chaotisch - gestructureerd 3,71 3,32 3,50 3,45 

teamplayer - single player 3,00 2,74 3,38 2,91 

introvert - extravert 3,29 3,52 3,25 3,42 

gereserveerd/rustig –  
emotioneel betrokken 

3,07 3,39 2,88 3,23 

denker - doener 3,07 3,00 3,13 3,04 

opgeven - doorzetten 4,36 3,97 4,50 4,15 
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Bijlage 13 Overzicht motivatieredenen 

eerstejaars 

  motivatie MBO HAVO overige 
e
x
te

rn
 

status 9 1 2 
geld verdienen 22 6 3 
diploma halen/niet wat maar dat je leert 17 9 4 
toekomstperspectief 23 19 10 
vrienden en sociale gebeurtenissen / invloed van 
ouders 3 0 1 
eer van de familie 1 0 0 
meer bereiken dan ouders 1 2 0 
meer kans op de arbeidsmarkt 21 16 8 
bekend/beroemd worden 0 0 0 

in
te

rn
 

zelfontplooing 9 12 5 
nieuwe kennis 14 13 5 
uitdaging nieuws 7 11 3 
doel stellen  7 7 3 
nieuws/leergierigheid 7 10 4 
meer uit jezelf 16 10 3 
overtuigd eigen kunnen 5 3 5 
werkveld spreekt erg aan 7 12 9 
interesse voor onderwerpen in studie 5 12 5 

   totaal 174 143 70 

 

vierdejaars 

  motivatie MBO HAVO overige 

e
x
te

rn
 

status 0 1 0 

meer geld verdienen 4 7 1 

diploma halen 3 11 3 

toekomstperspectief 11 16 3 

vrienden en sociale gebeurtenissen 2 9 0 

eer van de familie 0 0 0 

meer bereiken danouders 0 1 1 

meer kans op de arbeidsmarkt 9 16 5 

bekend/beroemd 0 1 0 

in
te

rn
 

zelfontplooing 6 11 3 

nieuwe kennis opdoen 6 10 3 

uitdaging tot iets nieuws 4 5 5 

doel stellen en er komen 2 5 0 

nieuwsgierigheid, leergierigheid 4 9 1 

meer uit jezelf halen 7 11 3 

overtuigd van eigen kunnen 3 6 1 

het werkveld spreekt erg aan 4 12 5 

interesse voor onderwerpen in de studie 4 17 4 

  totaal 69 148 38 
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Bijlage 14 Overzicht antwoorden op open vragen 

Eerstejaars 
Kun je kort omschrijven wat je van de opleiding Communicatie verwacht? 
Afwisselende creatieve opleiding 

Afwisselende studie 

Brede opleiding met veel kansen 

Creatief, afwisselend, schrijven, reclame, marketing 

Dat ik er iets van kan opsteken en het kan toepassen in mijn leven. Kennis opdoen. 

Dat ik er veel van leer en dat ik aan het eind precies weet wat ik wil gaan doen. 

Dat ik leer hoe ik communicatiespecialist word 

Dat ik uiteindelijk een goede baan als communicatie adviseur kan krijgen 

Dat ik veel over het vak zal leren 

Dat je goed wordt voorbereid voor het communicatievak en dat je zonder enige problemen kan instromen in een 
eventuele baan. 

dat onze wensen en behoeften die wij hebben voor de opleiding ook aangepast worden aan de opleiding 

Dat we dieper ingaan op het vak communicatie. En dat we goed worden voorbereid voor het werkveld. 

Dat ze mij dingen leren die ik later kan toepassen tijdens mijn werk 

De basis van het vak heb ik op het mbo meegekregen. Ik hoop en verwacht hier dieper op in te gaan. 

De juiste vakken die ik voor mijn toekomstige baan kan benutten. 

een brede opleiding met veel verschillende vakken, en aan het einde van de opleiding heb ik keuze uit veel 
verschillende beroepen waar communicatie centraal staat. 

Een brede opleiding zodat ik later kan beslissen welke richting op wil. 

Een goede voorbereiding voor op de werkvloer. 

Een leuke opleiding waarvan ik veel van kan leren en die echt een toegevoegde waarde heeft voor me 
toekomstige beroep. 

Een leuke, uitdagende studie die veel mogelijkheden biedt in het bedrijfsleven. 

Een meer strategische benadering van projecten waarin word gekeken wat een keuze voor invloed heeft op 
imago van een onderneming 

Een opleiding waar ik mijn kwaliteiten goed tot uitting kan brengen. 

Een opleiding waar ik veel kan leren. 

Een opleiding waarmee je op veel werkplekken terecht kunt 

Een uitdagende opleiding die mij de kennis kan geven op het gebied van Communicatie en Marketing. 

Een uitdagende opleiding, waarin ik veel leer 

Erg leuk. De eerste periode is bijna voorbij en ik ben er nog even enthousiast over als toen ik met de opleiding 
begon. 

Het leren van taken van een communicatiemedewerker, en het voorbereiden op een baan in de communicatie. 

Het leren van verschillende communicatievormen en hoe ik die kan toepassen. 

Het lijkt me een interessante opleiding waarbij je meer leert dan alleen droge stof en veel kanten mee op kan 
later. 

Ik denk dat ik het een hele leuke opleiding zal gaan vinden en veel meer over de communicatie te wezen zal 
komen. Er komt veel meer kijken dan alleen de communicatie, er zit namelijk veel meer omheen. Ik ben erg 
nieuwsgierig en sta er open voor om dat te gaan ontdekken. 

Ik had werkelijk geen idee wat ik moest verwachten. 

ik verwacht bij deze opleiding veel diversiteit qua onderwerpen en veel gelegenheid tot zelfontplooiing. 

Ik verwacht dat als ik de opleiding communicatie succesvol heb afgerond. Ik voldoende kennis heb opgedaan 
zodat ik aan het werk kan in het werkveld wat ik zou willen. 

Ik verwacht dat de opleding heel allround is. 
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Ik verwacht dat er kennis wordt gemaakt met vele facetten van het vak. Daarnaast zal je naast een hoop 
theoretische stof ook veel in de praktijk uitvoeren. 

Ik verwacht dat het een brede opleiding is dat ik later een brede beroepsveld heb. Dus, dat ik van alles en nog 
wat kan doen. 

Ik verwacht dat het veel teamwork zal zijn, veel praktijk en dat ik goed weet hoe het bedrijfsleven in elkaar zit. 

"Ik verwacht dat ik de nodige kennis over dit werkveld te horen krijg. \r 

Wat kan ik er allemaal mee? Dat verwacht ik van deze opleiding" 

Ik verwacht dat ik goed voorbereid word op het communicatiewerkveld. 

Ik verwacht dat ik na het afronden van deze opleiding aan de slag kan in de wereld van Communicatie. 

Ik verwacht dat ik uitgebreid zal leren over de verschillende onderdelen van communicatie en wat daarbij allemaal 
belangrijk is. 

Ik verwacht dat ik veel kan opsteken van deze opleiding en dit later kan toepassen op verschillende aspecten in 
mijn leven. 

ik verwacht dat ik veel leer. 

Ik verwacht dat tijdens de opleiding Communicatie mijn kennis verbreed wordt. 

Ik verwacht een creatieve, leuke maar vooral brede opleiding. 

Ik verwacht met deze opleiding genoeg te leren om mijn droombaan te kunnen gaan uitvoeren. 

Ik verwacht op de opleiding meer te leren en mijn kennis die ik al heb opgedaan op het MBO ook op deze 
opleiding toe te passen en uit te breiden. 

Ik verwacht op dit moment heel weinig, omdat ik veel afgestudeerden ken die nu zonder werk zitten of continu 
door moeten solliciteren. Ik blijf nog steeds positief en ik wil dan kunnen verwachten dat de leraren mij kunnen 
helpen om een goede stage en studie af te ronden zodat mijn kansen op de arbeidsmarkt wat worden vergroot. 

Ik verwacht van de opleiding Communicatie dat er dieper op verschillende aspecten van communicatie in wordt 
gegaan. 

Ik verwacht van de opleiding communicatie dat ik kan samenwerken, mijn creativiteit kwijt kan, organiseren, 
ondernemen en de afwisseling krijgvan theorie en praktijk. 

Ik verwacht van een hbo opleiding dat de studenten worden getraind om zelfstandig te werken. Van de opleiding 
communicatie verwacht ik dat het mij opleidt tot een professional op het gebied van elke vorm van communicatie. 

Ik verwacht veel te leren en mezelf te ontplooien 

Ik verwacht veel te leren op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld Communicatie en Marketing. Ik verwacht 
vooral veel dingen te leren die ik misschien wel begrijp, maar nog niet kan toepassen in de praktijk. 

Ik wil uiteindelijk graag aan de slag als accountmanager. Ik hoop dat wanneer ik afgestudeerd ben van deze 
opleiding ik genoeg voorbereid ben voor dit vak. 

In het eerste jaar verwacht ik dat het een pittig jaar gaat worden, waarin veel geleerd gaat worden. Tweede jaar 
verwacht ik dat het iets rustiger wordt, muv stageperiode. Maar daar heb ik enorm veel zin in. In het derde jaar 
verwacht ik weer een druk jaar met de minor en afstuderen. 

Leuke, interessante opleiding 

Leuke, leerzame studie. Zowel theorie als praktijk gericht. 

Meer kennis op doen en specialiseren. 

Meer te leren over waarom er zoveel soorten communicatie zijn en waar dat dan goed voor is en welke je her 
beste kan gebruiken voor de verschillende activiteiten 

Mijzelf ontplooien als communicatiemedewerker 

na het behalen van mijn diploma verwachtig ik een goede baan te vinden omdat Communicatie heel erg breed is. 

niks 

Over allerlei onderwerpen leren die ik in de toekomst nog hebben in werk(verslaggever) 

Veel communicatie technieken leren en de toepassingen op de juiste momenten, mensen en bedrijven. 

Veel diepe stof over de heden daagse communicatie 

Veel informatie over communicatie in zijn algemeenheid en dingen ontdekken die ik nog niet wist. 

Veel leuke en afwisselende vakken waarmee ik uiteindelijk een interessante baan kan krijgen in het 
Communicatievak 

Veel onderzoek doen, veel samenwerken, meer bezig zijn met dingen doen als dingen leren. 
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Veel teamwerk, leuke en leerzame vakken. 

verl projecten maken zowel groeps en individueel 

verwacht een leuke opleiding wat me veel te bieden heeft. 

 

Wat moet de opleiding Communicatie bieden om je studie met plezier en succes ... 
Afwisseling, interessante vakken 

Als de docenten wat meer persoonlijk betrokken zijn met de studenten zorgt dit voor een wat gezelligere sfeer. 

Begeleiding wanneer dat nodig is en behulpzame docenten die goed les kunnen geven. 

Begrijpbare lessen 

Begrip 

"Creativiteit\r 

Afwisselend" 

Dat er vanuit de opleiding qua plezier misschien meer feesten of evenementen georganiseerd moeten worden. Zo 
leer je niet alleen je eigen klas kennen, maar ook andere communicatiestudenten. Qua succes goede en 
betrokken leraren en goede ondersteuning qua projecten en in de lessen. 

De opleiding communicatie moet de studenten een goede werkomgeving bieden (computer lokalen, genoeg 
stopcontacten, WIfi) en dat leerlingen ook een eigen inbreng hebben binnen de school. 

De opleiding moet dan veel creativiteit bieden en veel dingen in de praktijk. Dat vind ik de leukste manier om te 
leren, omdat je dan lekker bezig bent met opdrachten. 

De opleiding moet structuur bieden en uitdagend zijn. 

de stdue moet gevarieerd zijn niet duidelijk. 

Diversiteit, creativiteit en wat pit. 

Duidelijk communiceren met de leerlingen. 

een duidelijk overzicht van verschillende vakken en wat je hiermee uiteindelijk kan bereiken na je studie. 

Een goed geregeld en gestructureerd programma, aansluitend op het gebied waar ik mij op wil richten. (non-
profit) 

Een goede mix van leren en doen. Dat de stof die je in theorie krijgt in de lessen in praktijk kan brengen bij 
projecten. 

een opleiding waar een goede afwisseling is van theorie en praktijk 

Een redelijk rooster, goede uitleg. 

een theoretischere benadering waarin in vier jaar veel kennis over het vakgebied aan de orde komt. Ook is het 
essentieel dat er de mogelijkheid is om je te onderscheiden van anderen door bijvoorbeeld keuzenvakken te 
kunnen volgen. 

Geen idee ! 

Geen strenge aanwezigheid. 100% gaat een beetje te ver. 80% is nog haalbaar. Leuke afwisselende vakken. 
Geen moeilijke projecten. 

Genoeg begeleiding en dat je de geleerde theorie toepast, zodat je het idee hebt dat je er ook echt wat aan hebt 
en je snapt het dan beter. 

Goede begeleiding tijdens de opleiding. 

Goede begeleiding, enthousiaste docenten, leuke projecten, duidelijke lesstof. 

Goede docenten en leuke en creatieve opdrachten. 

goede en bruikbare informatie 

Het moet afwisselend zijn, vooral veel praktische opdrachten. 

Het moet vooral leerzaam zijn. 

Ik vind het niet erg om hard te werken maar er moet ook tijd zijn voor leven buiten school. En op dit moment kan 
ik dit goed combineren 

Ik wil graag dat als ik me best doe dat ik ook goede cijfers haal, dit gebeurt vaak niet. 

Interessante onderwerpen aansnijden, actief lesgeven en motiveren. 

Keuzevakken, afwisseling van vakken. 

Leuke klasgenoten en aardige en behulpzame leraren. 
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leuke leraren, een prettige locatie waar je rustig aan je projecten kan werken. 

Leuke opdrachten en projecten die actueel zijn. 

Leuke vakken, leuke sfeer, en goede scholing 

Leuke workshops, praktijk opdrachten, veel creatieve dingen en afwisselende stof. 

Meer begrip van de leraren op prive situaties. En geen strenge aanwezigheid, want meestal is het 100%, maar 
dat is niet altijd haalbaar. En dat veroorzaakt stress, want dan ben je bij elke les aanwezig geweest en de laatste 
les ben je ziek vervalt alles wat j gedaan hebt en telt het niet. Dan krijg je het gevoel alsof je alles voor niks hebt 
gedaan. 

Meer in de praktijk bezig zijn als theorie leren. 

Meer projecten en minder tentames 

Mijn ambities zijn mijn talenten ontdekken en mijzelf de komende jaren te ontplooien. Ik hoop dat de opleiding mij 
de mogelijkheden biedt om mijn ambities te verwezenlijken. 

Niet teveel werkdruk, leuke activiteiten 

Ook praktijkopdrachten, niet alleen maar droge stof 

Praktijk en theorie in balans 

Praktijk oefeningen die een beeld geven over eventuele toekomistige baan. Zo kan je zien of je ditecht wilt doen. 

Praktijkopdrachten en waar nodig ondersteuning 

Ruimte voor creativiteit en variatie in de vakken. Niet de hele dag hetzelfde want dat gaat snel vervelen. 

Ruimte voor eigen inbreng (denk aan invulling van de vakken etc.) 

Steun tijdens het door staan van de vele theorieën 

Talentontwikkeling 

uiteraard hoop ik na deze studie voldoende te hebben geleerd om zo de communicatiewereld met succes in te 
stromen. 

Veel afwisseling in de vakken zelf zodat het niet eentonig wordt. 

veel afwisseling vind ik belangrijk. En veel opdrachten en projecten daar leer ik het meeste van. 

veel afwisseling zodat het niet gaat vervelen 

Veel afwisseling, veel praktijk 

Veel kansen om de stof goed te beheersen en mogelijkeheid om kennis op te doen in de werkwereld. 

veel praktijkgerichte opdrachten 

Veel praktijkgerichte vakken. Projecten etc. 

Veel praktijklessen en leuke projecten. 

Veel uitdaging, het niet makkelijk maken 

Veel variatie 

veel verschillende lesmethodes. niet alleen maar moeten lezen en luisteren 

veelzijdige vakken, die interessant en leerzaam zijn. 

verschillende sprekers uit het bedrijfsleven laten komen, die een spreekuur houden in de lesuren of buiten de 
lesuren. 

 

Geef hier eventueel een toelichting op de vorige vraag (welke ondersteuning... 
Door extra goed op Engels en Nederlands te letten. Ga je ook beter schrijven en het spreken, wat toch wel een 
must is in het communicatievak! 

Doordat ik heel druk ben in mijn sociale leven (kinderen, werk) is het soms niet altijd makkelijk om alles in te 
plannen. Timemanagement is niet altijd makkelijk om zelf te leren. Bovendien ben ik chaotisch en kan ik soms 
door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast is het ontdekken van je talenten altijd goed. 

"Engels en Nederland,omdat ik straks nodig heb in mijn baan.\r 

Ontikkeling,vooal algemene ontwikkeling is een van de balangrijkste punt die ik moet beheersen." 

Engels is een vak waar ik altijd al slecht in ben geweest. Alle extra opdrachten voor engels zouden mij hierbij 
kunnen helpen. 

Engels, omdat ik geen goede begeleiding heb gehad bij dit vak, waardoor ik veel niet heb geleerd. 
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engelse bijles 

Er zijn geen vakken waar ik een 10 bij haal . Dus alles zou nog wel verbeterd kunnen worden met bijles 

geen verdere toelichting 

het gaat hier erbij om dat we wel als studenten worden opgemerkt en niet als nummer worden behandeld. 

Het is belangrijk dat je helder en duidelijk kan communiceren en daarnaast de juiste competenties bezit. 

Ik heb overal ja aangevinkt, omdat je nooit klaar ben met leren. 

Ik wil graag ontdekken waar mijn talenten liggen. En ontdekken in welk werkveld ik het liefste wil werken. 

Ik zou meer ondersteuning nodig hebben op financieel gebied bijvoorbeeld bij Marketing in de 3e periode. 

Ik zou ondersteuning kunnen gebruiken qua planning,omdat ik vrij chaotisch ben dus die ondersteuning is altijd 
welkom. En qua zelfontplooiing ook wel, want ik wil graag weten wat past bij zo goed mogelijk bij mij 

Meer duidelijkheid verschaffen over de te leren stof wat betreft de tentamens. 

Nederlands heb je altijd nodig. Als ik daarbij ondersteuning krijg zal ik daar veel baat bij hebben. 

Nederlandse keuzevakken. 

ondersteuning in presenteren in het engels 

Op het gebied van Engels zou ik nog wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Ik heb er niet echt heel erg 
moeite mee, maar het zou wel beter kunnen. Plannen is voor mij geen probleem, ik zat op een daltonschool dus 
ik ben heel zelfstandig opgeleid als het om plannen gaat. Misschien zou ik wat meer uit me kunnen hal 

Op het gebied van studievaardigheden en/of plannen 

soms ben ik een beetje chaotisch en is het fijner om goed te kunnen plannen. En Engels spreken vind ik altijd nog 
wat moeilijk 

vooral mijn engelse taalvaardigheden kunnen verbeterd worden. 

 

MBO-verkort 
Licht je vorige antwoord, welke ideeën je het meest aanspreken, kort t... 
Als jij met succes en dus je diploma hebt behaald binnen dezelfde sector alleen op mbo niveau, dan vind ik dat je 
recht hebt op het verkorte traject. 

Bijles krijgen voor de vakken waar je nog niet zo goed in bent lijkt mij wel een heel goed plan. 

Door een portfolio op te stellen kan je bepaalde vaardigheden voorafgaand al aantonen. 

Er hoeft niet veel veranderd te worden, omdat het aansluit op de MBO studie 

Geen van deze ideeën spreken mij aan. Omdat mensen die deze opleiding graag willen volgen hier zelf de 
motivatie al voor hebben. 

Het begeleiden tijdens de opleiding. Omdat dit het leren voor mij een stuk makkelijker maakt.Ook is het begin van 
het jaar het gedeelte dat ik de meeste informatie oppik. 

Het idee dat er in de eerste periode de studenten intensief begeleid worden op het gebied van 
studievaardigheden Engels en Nederlands. Omdat dit de basis talen zijn om de studie met goed succes te 
behalen. 

Het is niet het HBO wat strenger op moet treden. Het is het MBO dat strenger op moet treden. Ze geven op het 
MBO gratis diploma\'s weg. Meer dan de helft van mijn klas had hun diploma helemaal niet mogen halen, maar ze 
hadden ineens bepaalde verplichte cijfers niet verplicht gemaakt. Als ze nou is een keer wat aan dat MBO gaan 
doen, dan zijn de leerlingen sowieso al veel beter voorbereid op het HBO. Ik heb het hier overigens wel over 
Albeda, want ik heb ook een andere MBO opleiding gedaan die veel zwaarder en strenger was. 

Ik merk toch dat de veel van de vakken wel aansluiten maar met moeite weer opgehaald moet worden. 

Ik vind dat de eerste paar weken van de eerste periode wel heel heftig waren. Je komt al op het hbo en dan heb 
je niet normaal veel huiswerk. Ik denk dat het beter is om dit wat langzamer erin te brengen 

Ik vind dat je het leerlingen niet al te moeilijk moet maken om de verkorte route te doen. Het zegt al genoeg dat 
ze een vooropleiding marketing en communicatie hebben gevolgd. Juist degene die het wel aankunnen worden 
beperkt. We moeten het al in 3 jaar doen, om dit nu verder uit te breiden door middel van portfolio\'s etc kan de 
leerling te veel gaan worden. Je komt er vanzelf wel achter wie het aankan en wie niet. 

Ik vind het wel best zo. 

Ik vind zoals het nu is gewoon goed. Als je al een vooropleiding hebt gehad is het onnodig om er 4 jaar over te 
doen, omdat je de basis van alles al hebt. 

Nvt 
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Op het MBO wordt er niet voldoende geinformeerd en gecoached over het HBO. Je word praktisch aan jezelf 
over gelaten en je moet alles zelf regelen en informatie vinden. 

Portfolio inleveren en op basis daarvan kijken of de student goed genoeg is voor de verkorte route. 

Studenten die uit de MBO komen moeten de keuze hebben om te kiezen voor de verkorte route en niet zomaar er 
ingegooid worden. 

Vindt het wel goed zo 

Voor sommigen mensen is het MBO te makkelijk en halen dit met twee vingers in hun neus. Ze hoeven er niks 
voor te doen en vallen door de mand op het HBO. Dat is voor hun vervelend en voor de uitval van studenten ook 
op het HBO. 

Wanneer een student de intensieve periode niet aan kan, hebben zij nog de kans om naar de reguliere route over 
te stappen. Dit verkleint ook de \'uitval\' aan studenten. 

 

Wat zijn jouw ideeën om het studiesucces te vergroten? 
Aanwezig zijn en een leerschema maken. 

Belonen met meer punten voor de projecten. 

Bijblijven, geinteresseerd zijn in je lesstof. Je moet willen leren en willen weten waar alles over gaat. Zo maak je 
jezelf enthousiast en kan je met een veel groter gemak je studie afronden. 

De opleiding uitdagend en leuk houden. 

"door meer praktijkopdrachten te geven. 

studenten van te voren goed aangeven wat zij moeten leren." 

Door middel van een goede planning mijn deadlines te halen. 

Doormiddel van doorzettingsvermogen en plezier. 

Geen enkel idee ik vind het helemaal prima. 

Geen idee 

Geen misleidende informatie op de website plaatsen wat betreft vrijstellingen voor de MBO-leerlingen. 

Goede planning maken en alle lessen zoveel mogelijk volgen. Op schema blijven 

Ik wil mijn tijd goed investeren in alle opdrachten en tentamens. 

Meer leren en meer tijd in me studie steken 

Nvt 

Om mijn studiesucces te vergroten ga ik vooral veel tijd steken in het leren. 

Studenten meer begeleiden tijdens de eerste maanden van de opleiding en de studenten die van het MBO komen 
extra te begeleiden. 

Veel tijd aan school besteden. Ervoor zorgen dat ik bijna tot niet afwezig ben tijdens de lessen. En goed meedoen 
tijdens de lessen 

Zorg voor voldoende variatie en uitdaging om de school/studie interessant te houden. 

 
Vierdejaars 
Kun je kort omschrijven wat je toen van de opleiding Communicatie verwacht? 
Brede studie met veel mogelijkheden 

Creatief bezig zijn. Veel schrijven en etc. 

Creatieve leuke opleiding, met veel raakvlakken voor mijn interesses. Niet economisch en erg breed. 

creativiteit en een uitdaging 

Dat het een goed haalbare studie was, waar ik veel leerde presenteren, communiceren in verschillende lagen van 
een organisatie en waar ik meer leerde over communiceren met verschillende soorten mensen. 

Dat ik het leuk vond en dat is zo. 

Dat ik mijn creativiteit kwijt kon op een HBO-opleiding. 

De vakken zijn prcies zoals ik had verwacht, alleen niet dat er van alles misgaat en je overal zelf achteraan moet 
blijven gaan om iets voor elkaar te krijgen wat normaal van zelfsprekend zou zijn. 

Destijds verwachtte ik dat ik mij veel op het schrijven kon richten en de journalistieke kant. Ook verwachtte ik veel 
over de reclame te leren. 



71 
De weg van uitval naar succes 

 

Diepgaande studie die verschillende aspecten van het vak biedt, zowel op theoretisch als praktisch vlak. 

Een brede opleiding waar veel leuke vakken worden gegeven op het communicatiegebied en waar ik mijn 
creativiteit in kwijt kan. 

Een brede studie en daardoor veel mogelijkheden. 

Een commerciële opleiding met veel aandacht voor taal/tekstschrijven. 

Een leuke afwisselende opleiding. Waar ik mijn kennis en kunde van de vooropleiding en mijn werkervaring in kon 
meenemen. 

Een leuke en creatieve studie 

Een opleiding die alle facetten van Communicatie levert en ook vooral inzoomt op marketing, Veel schrijven. 

Een opleiding die zich bezig houdt met verschillende aspecten op het gebiede van organiseren, schrijven, 
ontwerpen en een stuk marketing. 

"Een opleiding met veel sociale mensen (Zowel leraren als leerlingen). 

Een breed skala van vakken." 

Een opleiding waarin je dingen leert verkopen. 

Een praktijkopleiding dat veel informatie geeft over je later te werk kan gaan in het desbetreffende werkgebied. 

Een verrijking van mijn persoonlijke kennis. Ik dacht dat ik veel zou gaan leren over het strategisch inzetten en 
uitvoeren van campagnes op een hoger niveau dan uitvoerend. 

Erg lang geleden maar ik verwachtte een open (qua creativiteit) opleiding gericht op het communiceren van 
bedrijven/ merken/ mensen. 

Geen 

Goede afwisseling tussen creatieve en theoretische vakken. Voldoende praktijkvoorbeelden. Hands-on 
mentaliteit. 

Groot sociaal aspect en veel schrijven 

Had niet echt goed beeld. Maar veel marketing en communicatie. 

het verboden woord: brede studie 

Hoe maak je advertenties/reclames, hoe schakel je met creatieve mensen/ontwerpbureau, persbericht, pers 

Ik dacht dat de opleiding alleen ging over directe communicatie richting de doelgroep. Ik had niet echt een beeld 
van wat ik daadwerkelijk kon worden. Dat beeld kreeg ik pas in het derde jaar. 

Ik ging er blanco in 

Ik had geen verwachtingen. 

Ik had verwacht dat we zouden leren hoe we producten en/of diensten het best kunnen verkopen. Daarnaast had 
ik verwacht dat we zouden leren hoe we een bedrijf kunnen vertegenwoordigen. 

Ik heb het eerst in Groningen gevolgd en dacht dat het op HRO wel ongeveer hetzelfde zou zijn. 

ik verwachte heel veel evenement organisatie. 

Ik verwachte veel praktijk les en veel docenten uit het vakgebied. 

Ik verwachtte dat ik veel in groepjes moest werken, omdat iedereen dat zei over het HBO. Daarnaast verwachtte 
ik niks. 

Ik verwachtte dat ik zou leren hoe bedrijven zich naar moeten profileren. 

Ik verwachtte een economisch gerichte opleiding waar creativiteit in voorkwam. 

Ik verwachtte een opleiding gericht op de communicatie van een bedrijf. Te denken aan persberichten, mailing, 
intranet. 

Ik verwachtte toen een brede opleiding, met veel keus tot specificeren en mogelijkheden om mijzelf te 
ontwikkelen. 

Ik verwachtte van de opleiding dat het puur ging om de communicatie tussen organisaties in. Dit is in 
werkelijkheid breder ingesteld. 

Ik wist eigenlijk niet heel goed wat ik moest verwachten en liet het op me afkomen 

Ik zag MBO als uitvoerend. Meer praktisch. Er was wel theorie, maar ik verwachtte bij Communicatie veel dieper 
daarop in te gaan. Dat is ook gebleken. Ik hoopte dat het minder schools was, maar daar is het tegendeel van 
waar. 

Interessant, boeiend, soms wel moeilijk 
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Interessante, creatieve opleiding. 

Marketing, in- en externe communicatie 

Meer communicatie dan marketing 

mijn toenmalige vriendje en een vriendin deed deze studie al, dus ik had ook gewoon in hun boeken gekeken e.d. 
hierdoor wist ik precies wat mij te wachten stond. 

Veel creatief omgaan met mensen 

Veel marketing weinig rekenen veel creatief denken zonder goed of fout 

weinig verwachtingen. Studietest gedaan ervoor en er kwam communicatie uit. 

 

Geef hier eventueel een toelichting op de vorige vraag (welke ondersteuning... 
Een persoonlijk gesprek met een student. Laat hem/haar vertellen wat hij graag naast de reguliere lessen zou 
willen leren. En als dit in het programma past daar een paar lessen aan besteden, met meer studenten die dit 
graag willen. 

Hbo communicate op de hr is heel goed geregeld. Ik had zel meer willen leren over de maatschappij en 
communicatie, schrijven en concrete communicatie werkzaamheden. Ik werk nu als communicatiemedewerker en 
ik heb écht zel moeten leren hoe ik een brochure maak en/of uitbesteed. Communicatie mag ook socialer worden 
ingestoken: debateren, omgaan met andere meningen etc. 

Ik ben ambitieus genoeg van mezelf om ook uit deze opleiding het maximale te halen. 

Ik vind dat er op scholen veel meer aandacht besteed moet worden aan Nederlands. Er worden ontzettend veel 
spelfouten gemaakt in het dagelijks leven en ik vind dat dit veranderd moet worden. Daarnaast heb ik mezelf 
tijdens de studie ontwikkeld en ik heb ook een aantal talenten ontdenkt. 

"Ik vind wij niet extra les in Nederlands krijgen. Als communicatieprofessional is het ontzettend belangrijk dat je de 
taal beheerst. Wij krijgen dezelfde eis als alle andere opleidingen en dat vind ik bizar. Daarnaast vind ik dat de 
Nederlandse toets eigenlijk zou moeten dienen als toelating voor de opleiding. Het is naar mijn mening zeer 
belangrijk dat je tenminste het havo-niveau NL beheerst. 

Engels kan wat mij betreft op deze manier worden afgeschaft. Het niveau lijkt hetzelfde als ik in het derde leerjaar 
havo heb gehad en er wordt vrij weinig ingespeeld op ons vakgebied. De talen zijn overigens ook de enige 
vakken waar ik iets over te klagen heb;-)!" 

Ik zou ondersteuning wel fijn vinden. Of in ieder geval iemand waar je bij terecht zou kunnen. 

Je moet overal zelf achteraan. Er wordt niet veel vanuit de opleiding geregeld en nooit in 1x goed. 

Mijn studiesucces zou vergroot worden als leraren meer begrijpen dat studenten naast hun studie ook een leven 
hebben. Denk aan sport, baan, partner en familie. Vaak werd er zo veel van ons gevraagd dat je af en toe in een 
week niet meer aan sociaal contact of sport toe kwam. Ook wordt er van ons geeist dat we alles op tijd inleveren, 
en vervolgens gaan leraren ver over de marge met de nakijktijd. Ik zou meer ondersteuning willen in hoe je dit 
aanpakt. 

persoonlijke ondersteuning als er iets niet gaat zoals het hoort op HR. Zoals cijfers die niet worden ingevuld, 
sheets die niet op n@atschool komen, N2tschool dat niet werkt zoals bij anderen, inhalen van bepaalde vakken, 
etc. 

Talen is geen probleem. Plannen wel en dat heb ik geleerd door stages. Meer uit mijn persoon halen, niet echt, 
was ik door vooropleiding wel redelijk achter. Soms heb ik ondersteuning nodig, maar dan door advies. 

Vaker SLB momenten met minder massale opdrachten, zodat er een geleidelijker groei mogelijk is. Nu is het zo 
als je strand dat je moet wachten op een gesprek wat soms wel weken kan duren. Een wekelijks moment zou 
veel beter kunnen inspelen op problemen en creëert een betere band tussen student en coach. 

Vooral het werken in groepsverbanden, klasgenoten en leuke leraren hebben mij geholpen, ook in moeilijke 
tijden. 

Wat ik in de vorige vraag aangaf: Nederlands mag meer terug komen 

 
Licht je vorige antwoord, welke ideeën je het meest aanspreken, kort t... 
Als de studenten het niet aankunnen of toch een andere kant opwillen, kan dit in het eerste jaar. Het gaat naar 
mijn mening prima. De mensen die het niet aankunnen vallen vanzelf af. 

Eerst de test of de verkorte route voor de student wel haalbaar is. 

HBO blijft een overtreffende trap van het MBO. Waarom zou je de route verkorten als je je geheugen weer iets op 
kunt frissen? 

Het laatste idee spreekt mij het meest aan. Hierdoor blijven de meest gemotiveerde studenten over. 
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Het lijkt me een logische oplossing om de vrijstelling niet automatisch te verschaffen maar op basis van de kennis 
van de student. Ook is het een goed idee om de student in de eerste periode goed te ondersteunen om de 
veranderingen goed te kunnen opvangen. Verder hoeft er niet veel veranderd te worden, de minder gemotiveerde 
studenten vallen toch aan het eind van het jaar door de mand. Dit mag van mij zelfs nog strenger gehandhaafd 
worden. 

Het lijkt me logischer om de verkorte route af te schaffen omdat ik zelf gemerkt heb dat er een vrij groot gat zit 
tussen MBO en HBO, gezien de kwaliteit van onderwijs maar ook de theoretische kennis. Nog beter zou het zijn 
om de studenten vooraf te testen of ze de werkdruk en het hogere niveau aan kunnen van de verkorte route. 

Ik vind het goed dat er gecheckt wordt of de student daadwerkelijk geschikt is voor de korte route. Het is fijner om 
gelijk de reguliere route te nemen i.p.v. er later in gestopt worden omdat de versnelde route niet werkte. 

Kennis van de Nederlandse taal is, over het algemeen, heel laag bij de studenten. 

Korte scanning lijkt me vereist. Het niveau mag namelijk wel omhoog. 

MBO studenten stoppen er vaak mee, omdat ze het niveau niet gewend zijn. ZIj moeten de mogelijkheid krijgen 
om er eerder achter te komen dat het of teveel is, of dat zij zeker weten dat ze het aan kunnen. 

MBO\'s hebben naar mijn mening geen extra aandacht nodig/ extra opdrachten te vervullen t.o.v. reguliere 
studenen. Ze hebben namelijk een voorsprong in het communicatievak. Voorbeeld door eerdere stages en 
projecten. Persoonlijk vind ik mijn Nederlands en spelling beter dan die van de reguliere studenten. Hier is 
namelijk gedurende de MBO-opleiding veel aandacht aan besteed. 

Mensen die het niet aankunnen raak je snel genoeg kwijt in het eerste jaar, is mijn mening. 

"Niet intensief begeleiden in de eerste periode, maar wel toetsing voor Nederlands en Engels en waar nodig 
verplichte extra cursus Engels en/of Nederlands te volgen. Wordt geloof ik nu al zo gedaan? Wanneer 
onvoldoende voor de Nederlandse instaptoets, verplicht keuzevak Nederlands volgen, werkt naar mijn mening 
goed. 

De schifting komt ook wel vanzelf, ik denk dan eerder dat er mensen blijven zitten die eigenlijk helemaal niet in 
het Communicatievak thuishoren. Die eigenlijk niet goed doorhebben waar ze aan beginnen.. Maar aan de 
andere kant, communicatie is zo breed, die vinden dan waarschijnlijk ook wel hun eigen weg. Misschien missen 
sommige de \'interesse\' voor het vak. Ikzelf vind het heel erg leuk, het past bij mij, ik zie dingen op straat en tv en 
relateer het aan communicatie. Niet iedereen heeft dat denk ik, daarom misschien minder interesse en minder 
inzet, wat leidt tot mindere studieresultaten." 

Zelf heb ik ook een \'cursus\' gevold op het mbo waardoor ik kennis heb gemaakt met het hbo. Je krijgt inzicht in 
het niveau, de opdrachten en de manier van werken. Daarnaast vind ik het instromingstraject goed zoals het nu 
gaat, in de loop van het jaar wordt het duidelijk wie het wel en niet aan kan. 

 

Wat zijn jouw ideeën om het studiesucces te vergroten? 
Begeleiding en meer input wat betreft de inhoud van de stof bij de student zelf. 

Buiten reguliere uren gastcolleges, workshops en brainstormsessies organiseren voor studenten die hier behoefte 
aan hebben (van alle klassen). Ik ben namelijk van mening dat iedereen zijn/haar eigen succes kan maken, 
zolang hij/zij daar de motivatie voor heeft. Al het andere komt pas op de tweede plaats. 

De VWO-route afschaffen. Deze hebben absoluut nog geen werkervaring in de branche of theoretische 
voorkennis van de onderwerpen die centraal staan bij de studie. 

Hoe ik de verkorte route heb gedaan. Bikkel jaar waarin je even moet knallen, maar dan heb je ook wat! 

Ik denk dat er meer gelet moet worden op individualiteit, vaak liften studenten gewoon mee op een ander. Ik denk 
dat dat de kunst moet zijn om die eruit te halen en die hun eigen talenten en kansen te laten inzien. 

Inzet 

Meer over het communicatievak bijbrengen, meer inspireren en laten zien waar ze terecht kunnen komen. 

Minder stundenten in één klas en interactieve lessen. Hiermee bedoel ik ik dus geen sheets voorlezen! Want dat 
kunnen wij zelf ook.. 

Motivatie, doorzetten en eerlijke docenten, die studenten die laks zijn en niks doen, aanpakken. Deze 
ongemotiveerde studenten halen het ook altijd en dan vraag ik me af hoe kan dat? 

Rekening houden met leefomstandigheden van studenten. Of het nou gaat om studenten die een kind verzorgen, 
of studenten die uit huis wonen en zichzelf moeten onderhouden. 
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Bijlage 15 Intakeformulier mbo-4(-M&C-)studenten, te gebruiken 
door docent.  

Persoonlijke gegevens en opleiding: 

Naam  

Geslacht  

Leeftijd  

Welke opleiding heb je in het mbo afgerond?  Mbo 4 M&C; anders, te weten … 
Vertraging gehad op het mbo?  Nee/Ja, ….. 

Waar heb je deze opleiding gevolgd?   

Heb je tussen je examen aan het mbo en de start 
van het hbo nog gewerkt (geen bijbaan!)?  

Nee/ja, …. 

 

Persoonlijke omstandigheden (in verlengde van startmeter (of vervanger daarvan): � 

achtergrondkenmerken 

Aankruisen wat van toepassing is, toelichting invullen waar gevraagd. 

Woonsituatie Thuiswonend/op kamers/ zorg voor gezin 

Reistijd: < 30 minuten; 30-60 minuten; > 60 minuten 

Etniciteit: wordt er thuis Nederlands gesproken? Ja/nee,…. 

Eerste in het gezin die naar het hbo gaat? Ja/nee,….. 

Eigen gezondheid:  goed/voldoende/matig/veel problemen 

Werk naast studie: hoeveel uur  
 reden om te werken 
 

<10 uur; 10-20 uur; >20 uur 
Noodzakelijk om studie te kunnen betalen / voor 
de extra’s 

Andere mogelijke aandachtspunten die 
studievertraging zouden kunnen geven: 
(aankruisen als van toepassing) 

1. zorg voor een kind 
2. zwanger  
3. verplichtingen thuis bv door ziekte 

ouders 
4. dyslexie  
5. faalangst  
6. achterstand in taal, omdat bv thuis geen 

Nederlands wordt gesproken . 
7. niet weten hoe je moet studeren. 
8. Anders: 

 

 

Motivatie doorstroom naar het hbo:  

Wat is je motivatie geweest om verder te 
studeren op het hbo? (aankruisen wat uit het 
gesprek naar voren komt) 
 
 
 
 

1. De beroepen op het hbo lijken mij aantrekkelijker 
2. In wist niet wat ik wilde na het mbo 
3. Ik wil nog niet gaan werken 
4. Ik was erg goed op het mbo en wil daarom 

doorstuderen 
5. Ik wil hoger op 
6. Andere mogelijkheden, die genoemd kunnen 

worden:  

• Status binnen de eigen gemeenschap/peergroep 

• Meer geld verdienen 

• Toekomstperspectief 

• Vrienden en sociale gebeurtenissen 

• Eer van de familie 

• Meer bereiken dan ouders 

• Meer kans op de arbeidsmarkt 

• Bekend/beroemd 

• Zelfontplooiing 
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• Nieuwe kennis opdoen 

• Doel stellen en er komen 

• Nieuwsgierigheid, leergierigheid 

• Meer uit jezelf halen 

• Overtuigd van eigen kunnen 

• Het werkveld spreekt erg aan 

• Interesse voor onderwerpen in de studie 

 

Wat zijn volgens jou belangrijke voorwaarden voor 
succes in het hbo? (antwoord(en) vd student 
aankruisen) 

� Inzicht in motivatie 

1. diploma willen halen 
2.  Wens baan op hbo-niveau 
3.  Ideeën over aansluitende banen 
4. aansluiten bij eigen interesse 
5. Positief zelfbeeld 
6. Anders, ….. 

 

 

Wat is volgens jou nodig voor succes in een 
hbo opleiding? (antwoord(en) van de student 
aankruisen) 

� persoonskenmerken 

1. Zelfdiscipline 
2. Wilskracht (doorzettingsvermogen) 
3. Tijd zo veel mogelijk gebruiken voor het snel 

halen van diploma 
4. Hoge cijfers halen 
5. Genoeg energie in studie stoppen 
6. Niet de neiging hebben om verplichtingen uit 

te stellen 
7. In staat zijn de werkzaamheden voor de 

studie goed te plannen 

Welke eisen kun je nog meer bedenken?  
(antwoord(en) van de student aankruisen) 

� persoonskenmerken 

1. Abstract kunnen denken 
2. Tempo van begrip 
3. Analytisch kunnen denken 
4. Verbanden aan brengen 
5. Nederlands en Engels goed beheersen 
6. Weten hoe je moet studeren 
7. Anders:  

 

 

Hoeveel uren per week (incl tijd op school) schat je in 
nodig te hebben voor je studie? (Antwoord vd student 
aankruisen) 

� achtergrondkenmerken 

1. <10 uur 
2. 10-15 uur 
3. 15-20 uur 
4. > 20 uur 

 

Voorbereiding op het hbo vanuit het mbo 

Ben je op het mbo voorbereid op het hbo?  Ja / nee,.. 

Was er een doorstroomprogramma en wat hield dat in? Ja / nee,.. 

Werden er vakken in het mbo door het hbo 
georganiseerd? 

Ja / nee,.. 

Heb je bij je stage specifieke opdrachten meegekregen 
die je moesten voorbereiden op het hbo? 

Ja / nee,.. 

Werd je op het mbo voorbereid op een ander manier van 
leren op het hbo? 

Ja /nee,.. 

Waarom heb je voor de HR gekozen?  

Ben je al eerder ingeschreven geweest bij de HR? Zo ja 
waar en hoe lang? 

Ja/nee,.. 

Vrij naar: Werkboek versterking doorstroom van mbo naar hbo (2004) 
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In hoeverre ben je in staat tot:  Studievaardigheden 

Zelfstandig werken? Ov-m-v-rv-g 

Samenwerken? Ov-m-v-rv-g 

Kritisch te kijken naar eigen werk? Ov-m-v-rv-g 

Beheersing Nederlandse taal en Engels? Ov-m-v-rv-g 

Mondelinge vaardigheden (zoals presenteren, 
gespreksvoering)? 

Ov-m-v-rv-g 

Schriftelijke vaardigheden (rapport schrijven etc)? Ov-m-v-rv-g 

Informatie zoeken, selecteren en verwerken? Ov-m-v-rv-g 

Werken aan grote opdrachten? Ov-m-v-rv-g 

Je studie te plannen en grote hoeveelheden stof te 
bestuderen? 

Ov-m-v-rv-g 

Vragen te stellen aan docenten en medestudenten? Ov-m-v-rv-g 

Zelf verantwoordelijkheid te nemen over je eigen 
leerproces en studietijd? 

Ov-m-v-rv-g 

Opmerking: De mate dat studenten hiertoe in staat zijn, bepaalt mede de kans op succes. Hoe beter 

in staat hoe groter de kans op succes. Vrij naar: Zijlstra (2011). 

Aanvullend: Vragen te stellen tijdens studieloopbaangesprekken na p1, p2 en p3 en tijdens p4: 

Academische integratie: 

Wat zijn de studieprestaties (het aantal behaalde 
studiepunten)? 

 

Is er sprake van persoonlijke ontwikkeling? Heeft de 
student het gevoel dat hij/zij leert? 

Ja/nee,…. 

Heeft de student plezier in de studie, is de studie 
uitdagend genoeg? 

Ja/nee,…. 

Voelt de student zich thuis binnen de normen en 
waarden van de leeromgeving? 

Ja/nee,… 

Voelt de student zich thuis in de studentrol? Ja/nee,… 

 

Sociale integratie: 

Hoeveel vrienden heeft de student?  

Hoeveel contacten heeft de student binnen de 
opleiding met medestudenten en staf? 

 

Heeft de student het gevoel dat hij/zij gekend is 
binnen de opleiding? 

Ja/nee,… 

Heeft de student het naar de zin binnen de opleiding? Ja/nee, ….. 

Vrij naar: Zijlstra (2011) 

Opmerking: De antwoorden geven een indicatie van de academische en sociale integratie binnen de 

opleiding. Hoe hoger de integratie ingeschat kan worden, hoe lager het risico wordt op studie-uitval.  

 


