
Presentatie onderzoeksverslag 

Plaatje 1 

Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica 

Heikoop en ik ben docent aan de opleiding 

Communicatie van de Hogeschool Rotterdam. Mijn 

presentatie is opgebouwd met behulp van pecha kucha, 

een methode die vooral gebruikt wordt in de creatieve 

industrie en waarbij 20 plaatjes in  steeds 20 seconden  

aan u voorbij trekken. 

Plaatje 2 

Als introductie is dit plaatje illustratief voor studie-uitval. 

Afhankelijk van het rendement zijn er meer of minder 

studenten over. Soms net Wie is de mol? Of 10 kleine 

negertjes van Agatha Christie. Het verband met mijn 

scriptie is snel gelegd…. 

Plaatje 3 

Binnen de maatschappij is studie-uitval en succes al 

heel lang een topic issue. In het geval van mijn 

onderzoek betreft het een specifieke groep studenten 

binnen de opleiding Communicatie, waarover docenten 

het gevoel hadden dat deze groep anders was, dus ook 

op een andere manier benaderd zou moeten worden. 

Het rendement lag beduidend lager. Om welke groep het 

gaat?  

 

 



Plaatje 4 

Het gaat hier om de groep studenten die op grond van 

hun vooropleiding op het mbo de versnelde route mogen 

volgen op de opleiding Communicatie. In het onderzoek 

wordt op een aantal factoren ingegaan, die onder te 

verdelen zijn in 4 thema’s voor het theoretisch kader 

en/of onderzoek onder de doelgroep. 

Plaatje 5 

Thema 1: Profiel van de studentenpopulatie op macro, 

meso en microniveau. Landelijke hbo-instroom wordt 

vergeleken met de HR instroom en de opleiding 

Communicatie.  En tenslotte wordt de primaire 

onderzoeksgroep met deze drie niveaus vergeleken.  Er 

is sprake van veelal een dubbel risico, ik kom hier later 

op terug. 

Plaatje 6 

Thema 2: Voor het profiel van de individuele student zijn 

de volgende aspecten van belang: 

Achtergrondkenmerken  waaronder etniciteit,  persoons- 

en gedragskenmerken bijvoorbeeld wilskracht. 

Wilskracht is van grote invloed op het uiteindelijk 

behalen van studiesucces.  

 

 

 



Plaatje 7 

Thema 3: De factoren in het onderwijs zelf spelen ook 

een rol. Denk aan structurele feedback, de cruciale rol 

van de docent, binding aan de opleiding, verwachting 

van de student en  ondersteuning. De motivatie wordt 

hierdoor beïnvloed, indirect ook het studiesucces.  

Plaatje 8 

Thema 4: Trends en ontwikkelingen binnen het 

onderwijs worden in het theoretisch kader onderzocht. 

Welke trends zijn bruikbaar om mede het studiesucces 

te vergroten? Activerend opleiden, werkplekleren, 

projectmatig leren en digitale ontwikkelingen worden 

nader bekeken.  De rol van de docent wordt hierbij 

eveneens bekeken.  

Plaatje 9 

 Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag levert 

deze informatie de volgende punten op:  

• Risicostapeling bij specifieke studenten, vooral niet-

westerse mbo-studenten;  

• meer studiesucces bij persoonlijke aandacht;  

• een cruciale rol voor docent / slb-coach;  

• activerend opleiden maakt de kans op studiesucces 

groter.  

 

 



Plaatje10 

In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van diepte-

interviews bij 4de jaars (april 2012) om te achterhalen 

welke onderwerpen relevant waren om te kwantificeren.  

Totaal werden negen 4de jaars studenten ondervraagd, 

verspreid over  diverse kenmerken. Zo ontstond een 

goed indicatief beeld. 

Plaatje 11 

Als tweede instrument heb ik een enquête gehouden 

onder de primaire onderzoeksgroep: mbo-4-M&C 

student, die in september 2012 is ingestroomd. Als 

vergelijking heb ik de eerste jaars regulier ook 

uitgenodigd, als ook de vwo versnelde route en de 4e 

jaars. Totale respons bedroeg 148 studenten.   

Plaatje 12 

Zoals al eerder gezegd wijkt het profiel van Co af van 

HR en landelijk. Relatief grote groei, 40% mbo en 

daarvan is bijna 50% niet westers. In de primaire 

onderzoeksgroep  is 45% van de mbo groep niet 

westers.  Er is dus meer kans op dubbele risico’s en 

cumulatie van problemen.  

 

 

 

 



Plaatje 13 

Voor de onderzoeksvraag kan de conclusie getrokken 

worden dat de primaire onderzoeksgroep zich significant 

vaker binnen de risicogroepen van studie-uitval bevindt. 

Dat rechtvaardigt om het programma hierop aan te 

passen.  De onderlinge verschillen tussen de 

onderzoeksgroepen op kenmerken is niet groot en 

beïnvloeden het studiesucces niet doorslaggevend. 

Plaatje 14 

De primaire onderzoeksgroep geeft aan meer 

ondersteuning nodig te hebben. Zowel op Nederlands, 

Engels en studievaardigheden. Daarnaast is er sprake 

van meer culturele diversiteit. 

Er is naar verwachtingen gevraagd bij de primaire 

onderzoeksgroep  en naar ideeën om het studiesucces 

te vergroten. Dat bracht geen bijzondere feiten naar 

boven.  

Plaatje 15 

In dit stroomschema is te zien dat er sprake is van een 

stapeling van risico’s voor studie-uitval en dat dit zich 

vooral voordoet in de primaire onderzoeksgroep. Reden 

dus om hier extra aandacht aan te geven om het 

studiesucces bij deze groep te vergroten. 

 

 



Plaatje 16 

Afschaffen van de versnelde route leidt tot meer 

studiesucces. Meer ondersteuning in 

studievaardigheden van groot belang, juist voor deze 

groep.  Meer culturele diversiteit vraagt om meer 

specifieke vaardigheden van de slb-coach. 

Plaatje 17 

De rol van de docent/ slb-coach is van cruciaal belang, 

daarbij ook aandacht voor bovengenoemde culturele 

diversiteit. Daarnaast zijn vooral het geven van 

structurele feedback, activerend opleiden, projectmatig 

werken en werkplekleren van belang uit de theorie. 

Daarbij speelt binding met de opleiding een grote rol en 

is juist bij de primaire onderzoeksgroep extra van 

belang. 

Plaatje 18  

De beginsituatie is veranderd, want de versnelde route 

voor mbo-studenten is niet meer toegestaan. Het 

onderzoek heeft echter uitgewezen dat de primaire 

onderzoeksgroep eigenlijk niet gebaat is bij een 

zwaarder programma, omdat voor studievaardigheden 

juist een extra slag gemaakt moet worden. Daarnaast is 

er een kans op stapeling van risico’s, waardoor de 

studievoortgang eerder in gevaar komt.  

 

 



Plaatje 19 

Conclusies voor meer studiesucces:  

• De reguliere route  is voor deze studenten een 

betere optie met accenten op structurele slb-

coaching door goed toegeruste docenten.  

• Meer expliciete aandacht voor ontbreken van 

cultureel kapitaal en achtergrondkenmerken.  

• Binding met de opleiding moet worden verbeterd.  

• Feedback van belang voor managen verwachtingen 

en verbeteren van het zelfinzicht.   

• Extra bedacht zijn op stapeling van risico’s.  

Plaatje 20 

Adviezen:  

• vragenlijst gebruiken voor intakegesprek.  

• Opvolging door slb-coach waarborgen.  

• Aandacht voor verwachtingen van en naar 

studenten,  

• voorkomen dat er tegen barrières wordt 

aangelopen,  

• extra en expliciete aandacht dat het risico groter is. 

• Aandacht voor ontwikkelen sociaal en cultureel 

kapitaal.  

• Sturing van het eigen leerproces geeft duurzame 

gedragsverandering (kans is groter). 

 



Plaatje 21 

Discussie: het expliciet maken van risicogroepen door 

een vragenlijst is stigmatiserend en helpt de student niet 

verder in zijn kans op succes.  

Of alleen mbo studenten in een klas op hbo niveau 

vergemakkelijkt de begeleiding. 

Vragen? 

 

 


