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Colofon

Inleiding

Dit is het technisch rapport van het thema-onderzoek Effectief mbo-2. Het
belangrijkste doel van dit technisch rapport is een transparante verantwoording van
de methodologische opzet en van de bewerkingen bij de bevindingen. In deel I en
deel II van het eindrapport leggen wij de nadruk op het antwoord op de
onderzoeksvraag en de betekenis ervan voor het onderwijs.
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1

Opzet van het onderzoek

In dit hoofdstuk beschrijven wij eerst de aanleiding van dit onderzoek en de
onderzoeksvraag. Vervolgens gaan we in op de dataverzameling en tot slot op de
data-analyse.
1.1

Aanleiding en onderzoeksvraag
Zowel het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als de Inspectie van het
Onderwijs signaleren dat een te groot deel van de studenten in niveau-2-opleidingen
het risico lopen dat ze de opleiding niet afronden met een startkwalificatie of dat ze
na de opleiding moeite hebben om op de arbeidsmarkt een vaste baan te vinden. In
de beleidsdocumenten valt een groot deel van deze groep, vanwege hun
schoolloopbaan, onder de groep jongeren in een kwetsbare positie１. Deze
constateringen vormen de aanleiding om bij deze opleidingen te onderzoeken wat de
onderwijsbehoeften van deze studenten zijn en wat er nodig is om deze studenten
te begeleiden naar een diploma en een baan.
In bijlage 1 schetsen wij kort het onderwijssucces voor studenten in niveau-2opleidingen in 2018. Deze uitstroomgegevens van 2018 laten zien dat iets meer dan
een kwart van de studenten die zijn ingeschreven in niveau-2-opleidingen, geen
diploma haalt. Bijna tien procent verlaat de opleiding voortijdig. Toch zijn er ook
opleidingen die er juist wel in slagen om studenten te begeleiden naar een niveau-2
diploma.
Onderzoeksvraag
Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag voor dit themaonderzoek: Wat hebben
studenten in mbo niveau-2-opleidingen nodig om de opleiding succesvol te
doorlopen, hoe proberen opleidingen tegemoet te komen aan deze
onderwijsbehoeften en met welk resultaat?
Deze algemene vraag verdelen wij in drie vragen, namelijk:
1. Wat hebben studenten in mbo-2-opleidingen nodig om de opleiding
succesvol te doorlopen? (Volgens henzelf en volgens de functionarissen van
de opleidingen)
2. Hoe proberen opleidingen tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften
van de studenten?
3. Wat is het resultaat van de aanpak van de opleidingen?
In bijlage 2 geven wij meer details over de onderzoeksvraag en de onderzoeksopzet.

De bevindingen van een oriënterend onderzoek naar bovengenoemde onderzoeksvraag, zijn het
uitgangspunt geweest voor de opzet van dit onderzoek op grotere schaal. In bijlage 3 van dit technisch
rapport vermelden wij kort de bevindingen van het oriënterend onderzoek en de veronderstellingen die
uitgangspunt waren voor de opzet van dit grootschaliger onderzoek.
1.2

Dataverzameling
Het onderzoek is alleen uitgevoerd bij goed presterende niveau-2-opleidingen van
instellingen met een goed Startersresultaat２ op niveau-2-opleidingen.
１ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2017). Loopbaanmonitor jongeren in kwetsbare positie. Een cohort
jongeren in een kwetsbare positie uit 2010/11 cijfermatig in beeld gebracht. Den Haag: Directie Middelbaar
Beroepsonderwijs, OCW
Regeerakkoord 2017-2021. Vertrouwen in de toekomst
SER. (2017). Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2 Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs. Den
Haag: SER

２ Startersresultaat: het aandeel van nieuwe instromers in de instelling in een bepaald jaar dat in het eerste jaar
gediplomeerd is uitgestroomd of het volgende jaar nog binnen de instelling studeert.
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1.2.1

De steekproef
Het onderzoek is uitgevoerd bij dertig verschillende unieke niveau-2-opleidingen
(van in totaal 17 kwalificatiedossiers (bc-codes)) van tien mbo-instellingen verspreid
over het land. De instellingen en opleidingen zijn gericht geselecteerd op grond van
hun hoog studiesucces bij niveau-2-opleidingen in de periode 2015-2018. Wij
hebben de steekproef getrapt geselecteerd. De eerste stap betreft de selectie van
instellingen. Als criterium voor de selectie van instellingen hebben we genomen een
driejaarsgemiddelde van tenminste 85% op het Startersresultaat van de niveau-2opleidingen. De tweede stap betreft de selectie van opleidingen van deze
instellingen. De selectie van de opleidingen is gebeurd op het niveau van de bccode, met het criterium ‘hoog studiesucces’. Volgens de norm die de
Onderwijsinspectie hanteert betekent dat een Startersresultaat van tenminste 79%,
een Jaarresultaat３ van tenminste 82% en een Diplomaresultaat４ van tenminste
79%. Daarnaast volgen op de meest recente peildatum, tenminste 15 studenten de
opleiding. In bijlage 4 zijn de opleidingen opgenomen die hebben deelgenomen aan
het onderzoek. Wij vermelden de instellingen niet.
Van deze tien instellingen hebben in totaal 497 studenten (307 eerstejaars en 190
laatstejaars; 174 BBL en 323 BOL), 134 teamleden５ en 20 opleidingsmanagers,
vragenlijsten ingevuld. Bij vijf instellingen en acht opleidingen hebben we een
uitgebreider onderzoek op locatie uitgevoerd. Een deel van de directeuren of andere
managers van de opleidingen heeft daarnaast deelgenomen aan een apart directieoverleg.
De meeste van de opleidingen６die hebben deelgenomen aan dit onderzoek, hebben
overwegend studenten met een vmbo-b vooropleiding. Geen enkele opleiding heeft
overwegend studenten met een vmbo-k vooropleiding. Op ongeveer de helft van de
opleidingen zijn er enkele studenten met een entreeopleiding. Er zijn nauwelijks
studenten afkomstig van praktijkonderwijs of van een vso-school. Meer informatie is
te vinden in bijlage 5. Een vergelijking met de totale populatie niveau-2-opleidingen
is op basis van deze gegevens niet te maken. Wat we wel zien, is dat ook in de
gehele populatie niveau-2-opleidingen iets meer dan de helft van de studenten de
vooropleiding vmbo-b heeft en een kleiner deel van de studenten een vooropleiding
vmbo-k of praktijkonderwijs heeft (zie bijlage 1).

1.2.2

Representativiteit van de steekproef
Dit onderzoek is uitgevoerd bij instellingen met goed presterende niveau-2opleidingen in de periode 2015-2018. Hoe verhoudt deze steekproef zich tot alle
instellingen en opleidingen en tot andere goed presterende instellingen en andere
goed presterende opleidingen?
De instellingen
De populatie voor dit onderzoek is goed presterende instellingen en opleidingen.
Het criterium dat wij hebben gehanteerd voor de selectie van de instellingen (de
eerste stap) betekent dat deze instellingen tenminste één goed presterende niveau2-opleiding of opleidingsgroep hebben. Als we spreken van een goed presterende
niveau-2-opleiding kan dit dus gaan om één kwalificatie (crebo) of een
kwalificatiedossier (bc-code), die een hoog studiesucces hebben volgens de normen
van de Onderwijsinspectie. Wij stellen vast dat 35 van de 63 mbo instellingen７,
ROC, AOC en Vakinstellingen, in 2015-2018 tenminste één niveau-2-opleiding heeft
３ Jaarresultaat: het aantal gediplomeerden in een bepaald jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden
plus de ongediplomeerde instellingsverlaters in hetzelfde jaar.
４ Diplomaresultaat: het aantal gediplomeerde instellingsverlaters in een jaar als percentage van alle
instellingsverlaters in hetzelfde jaar.
５ Onder teamleden verstaan wij in dit rapport naast de docenten ook functionarissen die ondersteunende zorg- en
stageactiviteiten uitvoeren, zoals zorgcoördinatoren, schoolloopbaanbegeleiders en stagecoördinatoren.
６ De opleidingen hebben in de vragenlijst aangegeven wat de vooropleidingen van hun studenten zijn.
７ Van de 63 mbo-instellingen, biedt slechts één mbo-instelling geen niveau-2 opleiding aan.
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(bc-code of crebo), met hoog studiesucces. Dat is iets meer dan de helft van alle
mbo-instellingen. De onderzoekspopulatie bestaat daarom uit 35 mbo-instellingen.
Van deze 35 mbo-instellingen zijn er voor dit onderzoek８ 13 geselecteerd. De
geselecteerde instellingen hebben een SR>85. Dat is een steekproef met 37% van
de populatie en daarmee een behoorlijk aandeel van het totale aantal mboinstellingen met goed presterende opleidingen.
De opleidingen
De populatie opleidingen bestaat uit niveau-2-opleidingen die een hoog studiesucces
hebben volgens de norm van de Onderwijsinspectie. In de steekproef zitten 17 van
de 38 goed presterende niveau-2-opleidingen (bc-code). Dat is 45% van de
populatie goed presterende niveau-2-opleidingen (bc-code). Voor de steekproef is
dat een behoorlijk aandeel van de hoog presterende niveau-2-opleidingen.
1.2.3

Onderzoeksonderdelen
De dataverzameling bestaat uit vier onderdelen, namelijk:
Een bevraging van functionarissen en studenten met behulp van
vragenlijsten.
Een onderzoek op locatie dat bestaat uit vraaggesprekken met studenten en
functionarissen van dezelfde opleidingen, met behulp van een
semigestructureerde vragenlijst.
Een directiebijeenkomst met directeuren en andere managers van de
geselecteerde opleidingen, met als instrument drie stellingen. Daarnaast
werd het gesprek geleid aan de hand van enkele onderwerpen.
Een bijeenkomst met een selecte groep beleidsonderzoekers en
beleidsfunctionarissen. Het gesprek werd geleid aan de hand van enkele
onderwerpen.

1.2.4

Onderzoeksinstrumenten nader belicht
Om de verschillende onderzoeksonderdelen uit te voeren, hebben we gebruik
gemaakt van drie soorten onderzoeksinstrumenten.
Vragenlijsten
Voor de schriftelijke bevraging hebben wij twee vragenlijsten samengesteld, één
voor de studenten en één voor functionarissen. Beide doelgroepen hebben de
vragenlijst digitaal ingevuld. De vragenlijst voor de studenten bestaat voornamelijk
uit gesloten vragen. De vragenlijst voor de functionarissen bestaat voor de helft uit
gesloten vragen en voor de helft uit open vragen. Met de open vragen geven de
functionarissen een nadere toelichting op de antwoorden. De functionarissen konden
zelf bepalen welke vragen voor hun functie van toepassing is. Enkele vragen waren
alleen bedoeld voor de managers van de opleiding. Deze vragen geven ons ook
inzage in het schoolbeleid. Bijlage 6 geeft inzage in de verdeling van de vragen over
de functionarissen.
Vraaggesprekken
De onderzoeken op locatie bestonden uit semigestructureerde vraaggesprekken met
studenten en met verschillende functionarissen. Wij hadden over het algemeen vier
gespreksrondes:
Een gespreksronde met vakdocenten, mentoren, schoolloopbaanbegeleiders,
zorgcoördinatoren;
Een gespreksronde met stagebegeleiders en praktijkopleiders;
Een gespreksronde met het management;
Een gespreksronde met studenten.
Stellingen

８ Drie van deze dertien instellingen waren betrokken bij het vooronderzoek.
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Tijdens de directiebijeenkomst hebben wij de directeuren en andere managers van
de geselecteerde opleidingen (ook van het oriënterend onderzoek), drie stellingen
voorgelegd. Deze stellingen waren voornamelijk bedoeld om een inschatting te
maken van de waarde van de onderzoeksbevindingen.
De volgende stellingen zijn voorgelegd:
1. Studenten in niveau-2-opleidingen hebben er vaak geen vertrouwen in dat
ze met succes het diploma kunnen halen.
2. Bijna alle studenten in een niveau-2-opleiding hebben behoefte aan een
specifieke aanpak.
3. Bij niveau-2-opleidingen is er alleen een kans van slagen als de
samenwerking tussen school en stagebieders hecht en intensief is.
1.3

Data-analyse
Wij maken gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses.
Met behulp van kruistabellen is het mogelijk een beeld te geven van verschillen
tussen de instellingen en opleidingen. Het aantal studenten is echter verschillend per
opleiding en loopt uiteen van 5 tot 133 studenten. Dit maakt het lastig om een
betrouwbaar beeld te geven van verschillen tussen opleidingen. Daarom duiden wij
geen verschillen tussen instellingen en opleidingen.

1.3.1

Kwantitatieve analyse
Voor informatie uit de gesloten vragen gebruiken we rechte tellingen: aantallen en
percentages.
Groeperen van antwoorden
Bij de kwantitatieve analyse zijn soms verschillende antwoordmogelijkheden
gegroepeerd om antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Dit hebben wij gedaan
om naast de rechte tellingen een rangorde aan te brengen in de sterkte (intensiteit)
van een onderwijsbehoefte of van een aanpak. De sterkte wordt bepaald door het
aantal keren dat een antwoord is aangekruist. Bij de weergave van de resultaten
maken wij zichtbaar hoe antwoorden zijn gegroepeerd.

1.3.2

Kwalitatieve analyse
De open vragen van de vragenlijsten en van de gesprekken, analyseren we
kwalitatief. In sommige gevallen volgen op de kwalitatieve analyse rechte tellingen.
De kwalitatieve analyse bestaat uit enkele stappen. Eerst zijn de antwoorden van
alle functionarissen op een vraag in een overzicht gezet. Daarna zijn vergelijkbare
antwoorden van eenzelfde kleur voorzien. Zo ontstaan er in feite clusters van
antwoorden met verschillende kleuren die wij als legenda in het overzicht opnemen.
In bijlage 7 is een voorbeeld van zo’n legenda opgenomen. Op basis van de clusters
zijn rode draden uit de antwoorden gehaald. Om de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te verhogen zijn de rode draden steeds door
meerdere personen benoemd. In enkele gevallen hebben wij het voor komen van
geclusterde antwoorden (per instelling) geturfd.
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1.3.3

Weergave van de antwoorden
Wij kiezen ervoor om de bevindingen in marges te vermelden. Op die manier
verkleinen wij de ruimte aan foute uitspraken. In onderstaande afbeelding
vermelden wij de marges die wij hanteren om een bevinding te duiden. Deze
afbeelding gebruiken wij ook in het rapport om de bevindingen te duiden.
Figuur 1: Legenda categorieën bij percentages
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Resultaten

De bedoeling van de volgende hoofdstukken is om inzage te geven in hoe we van de
ruwe data tot de figuren in het rapport voor dit themaonderzoek zijn gekomen. Dit
leidt uiteindelijk samen met de gegevens uit de vraaggesprekken en bijeenkomsten
tot het antwoord op de onderzoeksvragen, te vinden in het rapport Effectief mbo-2,
Samenwerkend resultaat behalen.
Wij doen dit door de bevindingen in figuren weer te geven met daaronder de
bewerking van de gebruikte gegevens en meer gedetailleerde informatie. Voor meer
informatie over onze interpretatie van de gegevens verwijzen wij naar de
rapportdelen I en II.
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2

Onderwijsbehoeften van de studenten

2.1

Wat zeggen de studenten dat ze nodig hebben

2.1.1

Motief van de studenten voor deze niveau-2 opleidingen volgens henzelf
In onderstaande figuur geven wij de informatie over de motivatie van studenten
voor de opleiding die zij volgen.
Figuur 2: Motief voor de opleiding volgens de studenten zelf

De bovenstaande figuur is gebaseerd op de antwoorden op de vragen 5, 6 en 7 uit
de vragenlijst voor studenten. Deze vragen met de gegeven antwoorden zijn
hieronder weergegeven. De categorie Diploma noodzakelijk voor eigen streven komt
tot stand door de drie antwoordmogelijkheden op vraag 5 en de twee
antwoordmogelijkheden op vraag 6. De betreffende antwoorden zijn in het rood (1)
weergegeven. Opgeteld gaat dit om 79% van de studenten (bij vraag 5) en 82%
van de studenten (bij vraag 6). De overige categorieën in bovenstaande figuur
komen overeen met de antwoordmogelijkheden op vraag 7.
5. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Beantwoord door N (studenten) = 497 (100%)
Legenda
(1) Rood = noodzakelijk voor eigen streven
(2) Grijs = niet noodzakelijk voor eigen streven
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
(1) Ik wil graag een diploma, de opleiding maakt niet uit 47 - 9%
(1) Ik wil graag dit beroep doen later 179 - 36%
(1) Ik wil graag naar niveau-3 of niveau-4 168 - 34%
(2) Het moest voor mijn werk 13 - 3%
(2) Ik heb de studiefinanciering nodig 2 - 0%
(2) Ik wist niets beter 24 - 5%
(2) Ik moet op school zitten totdat ik 18 ben 14 - 3%
Anders, namelijk 50 - 10%
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6. Hoe belangrijk is het diploma voor je?
Beantwoord door N (studenten) = 497 (100%)
Legenda
(1) Rood = noodzakelijk voor eigen streven
(2) Grijs = niet noodzakelijk voor eigen streven
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
(2) Gewoon 81- 16%
(1) Heel belangrijk om door te leren 197 - 40%
(1) Heel belangrijk voor het werk dat ik het liefst wil 210 - 42%
(2) Helemaal niet belangrijk 9 - 2%
7. Wat wil je na het behalen van het diploma gaan doen?
Beantwoord door N (studenten) = 497 (100%)
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Meteen gaan werken 115 - 23%
Eerst nog een opleiding doen 234 - 47%
Weet ik niet 98 - 20%
Anders, namelijk 50 - 10%

2.1.2

Vertrouwen in succes opleiding met het diploma en een baan
In onderstaande figuur geven wij de informatie over het vertrouwen dat studenten
hebben in het afronden van hun opleiding en het vinden van een passende baan.
Figuur 3: Vertrouwen in een succesvolle opleiding volgens de studenten zelf

De bovenstaande figuur is gebaseerd op de vragen 8 en 9 uit de vragenlijst voor
studenten. Vraag 8 gaat over het vertrouwen in het behalen van de opleiding. De
groene (1) antwoordmogelijkheden tellen op tot de categorie Vertrouwen in behalen
diploma en de blauwe (2) en rode (3) antwoordmogelijkheden tellen op tot de
categorie Twijfelt of geen vertrouwen in behalen diploma. Vraag 9 gaat over het
vertrouwen in het vinden van een passende baan. De groene (1)
antwoordmogelijkheden tellen op tot de categorie Vertrouwen in vinden van een
passende baan en de blauwe (2) en rode (3) antwoordmogelijkheden tellen op tot
de categorie Twijfelt of geen vertrouwen in vinden van een passende baan.
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8. Denk je dat je het diploma van deze opleiding gaat halen?
Beantwoord door N (studenten) =497 (100%)
Legenda
(1) Groen
(2) Blauw
(3) Rood
(4) Grijs

=
=
=
=

vertrouwen
twijfel
geen vertrouwen
overig

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
(1) Ja, gemakkelijk 177 - 36%
(1) Ja, maar ik moet er hard voor werken 237 - 48%
(2) Misschien, als ze mij op school helpen 30 - 6%
(2) Misschien, als ik nog meer mijn best doe 50 - 10%
(2) Nee, want ik vind de opleiding niet leuk 2 - 0%
(3) Nee, want de opleiding is te moeilijk 1 - 0%
9. Denk je dat je straks werk vindt dat bij dit diploma past?
Beantwoord door N (studenten) = 497 (100%)
Legenda:
(1) Groen
(2) Blauw
(3) Rood
(4) Grijs

=
=
=
=

vertrouwen
twijfel
geen vertrouwen
overig

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
(1) Ik heb al werk 187 - 38%
(1) Gemakkelijk met dit diploma 88 - 18%
(2) Misschien, als ik goed zoek 83 - 17%
(2) Misschien bij mijn stageplek 29 - 6%
(3) Waarschijnlijk niet 12 - 2%
(4) Ik wil dit soort werk niet 58 - 12%
(3) Weet ik niet 40 - 8%

2.1.3

Wat de student zegt nodig te hebben om het diploma te halen
Wij verdelen de antwoorden van de studenten in pedagogische behoeften en
didactische behoeften. Samen zijn dat de onderwijsbehoeften van de studenten. De
pedagogische behoeften hebben te maken met gedragsbeïnvloeding en de
didactische behoeften hebben te maken met het verwerven van de inhoud van de
lessen. Deze onderwijsbehoeften geven de studenten aan in vragen over wat ze
nodig hebben voor onderwijssucces en vragen over wat hun onderwijssucces kan
belemmeren. Er kunnen ook behoeften zijn die meer te maken hebben met sociaalmaatschappelijke vraagtukken. Deze sociaal-maatschappelijke behoeften komen
minder sterk naar voren in het onderzoek, maar geven wij wel kort weer.
Pedagogische behoeften
Figuur 4 geeft het aandeel studenten bij de verschillende pedagogische behoeften
die ze vermelden weer. Deze figuur is gebaseerd op de vragen 10 en 17 uit de
vragenlijst voor studenten.
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Figuur 4: De pedagogische behoeften die de studenten aangeven in beeld

We hebben studenten gevraagd aan te geven wat ze nodig hebben om het diploma
van hun opleiding te halen en wat ze tegen zou kunnen houden om het diploma van
hun opleiding te halen. De studenten konden meerdere antwoorden kiezen. Om
meerdere antwoordcategorieën samen weer te kunnen geven in de figuur, hebben
we het percentage aankruisingen ten opzichte van het totaal aantal aankruisingen
berekend. De eerste twee categorieën in de figuur zijn gebaseerd op de rode (1)
antwoordmogelijkheden bij vraag 10. De laatste twee categorieën in de figuur zijn
gebaseerd op de rode (1) antwoordmogelijkheden bij vraag 17. Uit de eerste twee
categorieën samen, halen wij dat 54% van de keuzes van de studenten aanduidt dat
zij wat zij nodig hebben voor onderwijssucces primair bij zichzelf zoeken. Dat zijn de
twee rode (2) antwoordmogelijkheden samen op het totaal van 806 keuzes.
10. Wat heb je nodig om het diploma van deze opleiding te kunnen halen?
(Meerkeuze)
Beantwoord door N (studenten) =497 studenten (100%)
N (totaal aantal gemaakte keuzes) = 806
Legenda:
(1) Rood

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Groen
Blauw
Paars
Grijs
Bruin

= student legt het bij zichzelf: 436 keer; 436:806=54% van de keuze:
waarvan 53% (=265:497) van de studenten zegt dat ze meer ‘vertrouwen in
zichzelf dat ze de opleiding aankunnen’, nodig hebben en 34% zegt dat ze
meer ‘ hun best moeten doen’.
= hulp docent/mentor: 118; 118:806=15% aankruisingen
= stage aspect: 45; 45:806=6%
= niets: 142; 142:806=18%, waarvan ‘ik kan het zelf’ =8%
= sociaal maatschappelijk: 41; 41:806=5%
= Meer tijd: 24 (3%)

Antwoordmogelijkheid Aantal – percentage student per antwoordmogelijkheid
(percentage per totaal aantal gemaakte keuzes)
(1) Vertrouwen in mezelf dat ik deze opleiding aankan 265 – 53% (33%)
(1) Meer mijn best doen 171 – 34% (21%)
(2) Meer hulp van de docenten 89 - 18% (11%)
(3) Meer hulp van mijn stagebegeleider op school 21 - 4% (3%)
(3) Meer hulp van mijn praktijkbegeleider op stage 24 - 5% (3%)
(2) Meer hulp van mijn mentor/SLB’-er 29 - 6% (4%)
(2) Meer hulp bij privéproblemen 20 - 4% (2%)
(2) Meer hulp van thuis 21 - 4% (3%)
(6) Meer tijd om langer over de opleiding te doen 24 - 5% (3%)
(4) Niets, ik kan het zelf 64 – 13% (8%)
(4) Niets, ik word al goed geholpen 78 – 16% (10%)
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17. Wat kan jou tegenhouden om het diploma te halen? (Meerkeuze)
Beantwoord door N (studenten) = 497 (100%)
N (totaal aantal gemaakte keuzes) = 739
Legenda
(1) Rood
= motivatie; nodig is motiveren: 202 ; 202:739=27%
(2) Groen
= goede uitleg: 93; 93:739= 13%
(3) Blauw
= lessen aantrekkelijk / boeiend maken: 110; 110:739=15%
(4) Groen + blauw = didactische aanpak: 28%
(5) Grijs
= Sociaal-maatschappelijk: 41; 41:739=6%
(6) Bruin
= opleiding is te moeilijk: 6%
(7) Paars
= stage-gerelateerd: 3%
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage student per antwoordmogelijkheid
(percentage per totaal aantal gemaakte keuzes)
(6) De opleiding is te moeilijk 45 - 9% (6%)
(1) Ik heb geen zin 86 - 17% (12%)
(1) Ik doe niet goed mijn best 84 - 17% (11%)
(1) Vrienden zijn belangrijker 32 - 6% (4%)
(3) Ik vind de lessen saai 110 - 22% (15%)
(2) De lessen worden slecht uitgelegd 49 - 10% (7%)
(2) Ik begrijp de lessen niet 44 - 9% (6%)
(7) Ik kan geen stageplek vinden 12 - 2% (2%)
(7) Ik vind de stage te moeilijk 7 - 1% (1%)
(5) Ik heb te veel problemen thuis 16 - 3% (2%)
(5) Ik kan het niet betalen 6 - 1% (1%)
(5) Ik kan werk en school niet goed combineren 19 - 4% (3%)
Anders, namelijk 44 - 9% (6%)
Niets 185 - 37% (25%)

Didactische behoeften
Figuur 5 geeft het aandeel studenten weer dat belemmeringen noemt die leiden tot
behoefte aan een didactische aspect.
Deze vraag is gebaseerd op de vraag aan studenten wat hen tegen kan houden om
het diploma te halen (vraag 17). De categorie saaie lessen is gebaseerd op de
antwoordmogelijkheid Ik vind de lessen saai, in het blauw (3) weergegeven in
bovenstaande tabel. De categorie Uitleg van de lessen is gebaseerd op de groene
(2) antwoorden. De categorie Opleiding is te moeilijk en stage-aspect is gebaseerd
op respectievelijk de rode (1) en de paarse (7) antwoordmogelijkheden in
bovenstaande tabel.
Figuur 5: Het aandeel studenten dat belemmeringen noemt die duiden op behoefte aan
bepaalde didactische aspecten

Behoefte aan hulp
Figuur 6 geeft het aandeel keuzes van de studenten voor de verschillende soorten
hulp in relatie tot het totaal aantal gemaakte keuzes Deze figuur is gebaseerd op de
antwoorden die zijn gegeven op de vraag wat studenten nodig hebben (vraag 10).
De categorie Hulp van docenten/mentor/slb-er is gebaseerd op de groene (2)
antwoordmogelijkheden van vraag 10. Hulp bij stage is gebaseerd op de blauwe (4)
antwoordmogelijkheden. De overige categorieën komen overeen met
antwoordmogelijkheden van de vraag wat studenten nodig hebben.
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Figuur 6: Behoefte aan hulp die de studenten noemen in beeld

2.1.4

Intensiteit pedagogische behoeften versus didactische behoeften
De intensiteit van pedagogische en didactische behoefte ontstaat door de
verschillende aspecten in bovenstaande overzichten naast elkaar te zetten. Het
betreft hoe vaak de studenten een pedagogisch aspect of een didactisch aspect
noemen in relatie tot het totaal aantal keren dat zij een onderwijsbehoefte noemen.
Dit noemen wij de intensiteit of de sterkte van de pedagogische en didactische
behoeften. Ook de intensiteit van de sociaal-maatschappelijke behoeften is in de
laatste categorie weergegeven.
Figuur 7: Vergelijking intensiteit pedagogische en didactische behoeften die de studenten
aangeven

2.1.5

Wat de student zegt nodig te hebben om een passende baan te krijgen
Onderstaande figuur geeft de onderwijsbehoeften van studenten weer met
betrekking tot het vinden van een passende baan.
Figuur 8: Onderwijsbehoeften met betrekking tot het vinden van een baan

Figuur 8 is gebaseerd op vraag 18 die gaat over wat studenten kan tegenhouden om
werk te vinden dat past bij het diploma dat ze gaan halen. De antwoorden die zijn
gegeven op deze vraag staan in onderstaande tabel. De studenten hebben 537 keer
een antwoord aangekruist. Dit is daarom het totale aantal waarmee wij rekenen om
de antwoorden te vergelijken. De categorie Motivatie voor werken is gebaseerd op
de drie rode (1) antwoordmogelijkheden. De categorie Negatief zelfbeeld is
gebaseerd op de twee paarse (3) antwoordmogelijkheden. Het werk niet aankunnen
is gebaseerd op de twee blauwe (4) antwoordmogelijkheden. De categorie Niet
genoeg banen tot slot is gebaseerd op de gelijknamige antwoordmogelijkheid, in
groen (2) weergegeven in onderstaande tabel.
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18. Wat kan jou tegenhouden om werk te vinden dat past bij jouw
diploma? (Meerkeuze)
Beantwoord door N (studenten) = 497 (100%)
N (totaal aantal gemaakte keuzes) = 537
Legenda
(1) Rood
(2) Groen
(3) Paars
(4) Blauw
(5) Grijs

= motivatie voor werken: 50, 50:537=9,3%
= beschikbaarheid van banen: 48, 48: 537=8,8%
= negatief zelfbeeld: 43, 43 : 537=8%
= vaardigheid: 23, 23:537=4%
= niets 324, 324 : 537 = 60,3%)

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage student per antwoordmogelijkheid
(percentage per totaal aantal gemaakte keuzes)
(3) Ik word nergens aangenomen 38 - 8% (7%)
(4) Ik kan het werk niet 13 - 3% (2%)
(1) Ik heb geen zin in werken 18 - 4% (3%)
(1) Ik doe niet goed mijn best om werk te vinden 23 - 5% (4%)
(1) Vrienden zijn belangrijker 9 - 2% (2%)
(4) Mijn stage gaat niet goed 10 - 2% (2%)
(2) Er zijn te weinig banen in dit werk 48 - 10% (9%)
(3) Ik word gediscrimineerd 5 -1% (1%)
Anders, namelijk 49 - 10% (9%)
(5) Niets 324 - 65% (60%)

2.2

Wat zeggen de functionarissen dat de studenten nodig hebben
In deze paragraaf bekijken wij de behoeften van de studenten vanuit de blik van de
functionarissen. Daarnaast gaan wij na of de functionarissen dezelfde wensen en
onderwijsbehoeften bij de studenten ervaren als hetgeen de studenten zelf noemen.

2.2.1

Beeld van de functionarissen over kenmerken van de studenten
In onderstaande figuur staat de conclusie die wij trekken op basis van de informatie
die de functionarissen geven in de vragenlijsten. In de figuur gaat het om het
aandeel functionarissen dat aangeeft dat dit kenmerk voor een groot deel tot alle
studenten geldt.
Figuur 9: Aandeel functionarissen over een groot deel of nagenoeg alle studenten

De vijf kenmerken van studenten in de bovenstaande figuur hebben we bevraagd in
vijf verschillende vragen die wij in onderstaand overzicht presenteren. De rood (1)
gekleurde antwoordcategorieën tellen op tot het percentage functionarissen dat in
de bovenstaande figuur is weergegeven. Het gaat dus alleen om het percentage
functionarissen dat vindt dat de uitspraak geldt voor een groot deel van de
studenten en (bijna) alle studenten.
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Studenten in niveau-2 opleidingen hebben een duidelijke structuur nodig
N (onderwijsfunctionarissen) =138
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle en een groot deel van de
studenten structuur nodig hebben
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 85 - 62%
(1) Een groot deel van de studenten 49 - 36%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 3 - 2%
(2) Een klein deel van de studenten 1 - 1%
(2) (Bijna) geen student 0 - 0%
Weet niet 0- 0%
Studenten in mijn niveau-2 opleidingen hebben vertrouwen dat ze het diploma van
deze opleiding halen
N (onderwijsfunctionarissen) =138
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle en een groot deel van de
studenten er vertrouwen in hebben dat ze het diploma halen
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 47 - 34%
(1) Een groot deel van de studenten 79 - 57%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 6 - 4%
(2) Een klein deel van de studenten 1 - 1%
(2) (Bijna) geen student 1 - 1%
Weet niet 4 - 3%
Welk deel van de studenten van de niveau-2-opleidingen doen volgens u hun best om
het diploma te behalen?
N (onderwijsfunctionarissen) =135
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle en een groot deel van de
studenten hun best doen om het diploma te halen
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 25 - 19%
(1) Een groot deel van de studenten 76 - 56%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 22 - 16%
(2) Een klein deel van de studenten 9 - 7%
(2) (Bijna) geen student 0 - 0%
Weet niet 3 - 2%
Studenten in mijn niveau-2 opleidingen hebben vertrouwen dat ze na deze opleiding
een baan krijgen
N (onderwijsfunctionarissen) =138
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle en een groot deel van de
studenten er vertrouwen in hebben dat ze na de opleiding een baan krijgen
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 52 - 38%
(1) Een groot deel van de studenten 47 - 34%
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(2) Ongeveer de helft van de studenten 15 - 11%
(2) Een klein deel van de studenten 10 - 7%
(2) (Bijna) geen student 2 - 1%
Weet niet 12 - 9%
Studenten in mijn niveau-2 opleidingen hebben overwegend een negatief zelfbeeld
N (onderwijsfunctionarissen) = 138
Legenda
(1) Rood

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle en een groot deel van de
studenten overwegend een negatief zelfbeeld hebben
(2) Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 1 - 1%
(1) Een groot deel van de studenten 21 - 15%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 39 -28%
(2) Een klein deel van de studenten 48 - 35%
(2) Bijna) geen student 20 - 14%
Weet niet 9 - 7%

2.2.2

Beeld van de functionarissen over de wens voor het vervolg na de opleiding
Onderstaande figuur beeldt het aandeel functionarissen uit dat een bepaalde wens
voor vervolg na de opleiding ziet bij een groot deel tot alle studenten. In de figuur is
het aandeel functionarissen weergegeven dat aangeeft dat een groot deel tot alle
studenten deze vervolgwens hebben.
Figuur 10: Wens van nagenoeg alle studenten over het vervolg na de niveau-2 opleiding
volgens de functionarissen

De verschillende vervolgwensen van studenten in de bovenstaande figuur hebben
we in vier verschillende vragen bevraagd bij de functionarissen. De rood (1)
gekleurde antwoordcategorieën tellen op tot het percentage functionarissen dat in
de bovenstaande figuur is weergegeven. Het gaat dus alleen om het percentage
functionarissen dat vindt dat de uitspraak geldt voor een groot deel van de
studenten en (bijna) alle studenten.
Welk deel van uw studenten in niveau-2 opleidingen wil na dit diploma direct gaan
werken?
N (onderwijsfunctionarissen) = 135
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle en een groot deel van de
studenten na de niveau-2 opleiding direct wil gaan werken
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 17 - 13%
(1) Een groot deel van de studenten 36- 27%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 24 - 18%
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(2) Een klein deel van de studenten 44 - 33%
(2) (Bijna) geen student 7 - 5%
Weet niet 7 - 5%
Welk deel van uw studenten in niveau-2 opleidingen wil na dit diploma direct verder
gaan met een opleiding op een hoger niveau?
N (onderwijsfunctionarissen) = 135
Legenda
(1) Rood

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle en een groot deel van de
studenten na deze niveau-2 opleiding direct verder wil met een opleiding op
een hoger niveau.
(2) Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 7 - 5%
(1) Een groot deel van de studenten 40 - 30%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 34 - 25%
(2) Een klein deel van de studenten 41 - 30%
(2) (Bijna) geen student 6 - 4%
Weet niet 7 - 5%
Welk deel van uw studenten in niveau-2 opleidingen wil na dit diploma direct verder
gaan met een andere opleiding op niveau-2?
N (onderwijsfunctionarissen) = 135
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle en een groot deel van de
studenten na deze niveau-2 opleiding, direct verder wil met een andere
opleiding op niveau-2.
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 0 - 0%
(1) Een groot deel van de studenten 3 - 2%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 2 - 1%
(2) Een klein deel van de studenten 13 - 10%
(2) (Bijna) geen student 90 - 67%
Weet niet 27 - 20%
Welk deel van uw studenten in niveau-2 opleidingen wil na dit diploma eerst een
paar jaar werken en daarna verder gaan met een opleiding op een hoger niveau?
N (onderwijsfunctionarissen) = 135
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle en een groot deel van de
studenten na deze niveau-2 opleiding, eerst een paar jaar wil gaan werken
en daarna verder wil met een opleiding op een hoger niveau
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 0 - 0%
(1) Een groot deel van de studenten 1 - 1%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 4 - 3%
(2) Een klein deel van de studenten 36 - 27%
(2) (Bijna) geen student 53 - 39%
Weet niet 41 - 30%

2.2.3

Beeld van de functionarissen over de behoefte aan specifieke didactische aanpak
Onderstaande figuur geeft het aandeel van de functionarissen weer dat aangeeft dat
de betreffende didactische aanpak nodig is voor nagenoeg alle studenten.
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Figuur 11: Aandeel functionarissen dat specifieke didactische aanpak nodig vindt voor
nagenoeg alle studenten

Figuur 11 is gebaseerd op vraag 21a uit de vragenlijst voor functionarissen. Hierin is
gevraagd wat studenten in de niveau-2 opleidingen nodig hebben om het diploma te
behalen. De verschillende categorieën zijn gebaseerd op de aparte vragen over dit
onderdeel. Het aandeel dat in de figuur is weergegeven betreft de rode (1)
antwoordmogelijkheden. In de berekening van dit aandeel zijn de respondenten die
hebben aangegeven dat de vraag niet van toepassing is voor hun functie niet
meegenomen. De N verschilt hierdoor per vraag.
21a. Voor welk deel van de studenten in de niveau-2 opleidingen gelden de
volgende uitspraken? Om het diploma te halen hebben de studenten in
mijn niveau-2 opleidingen het volgende nodig.
Noot: de ‘n=’ per vraag verschilt. Dit komt doordat de antwoordcategorie ‘n.v.t’ is weggelaten
in de berekening van de percentages.
Extra uitleg voordat ze de leerstof snappen
N (onderwijsfunctionarissen) =131
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle studenten behoefte heeft
aan extra uitleg voordat ze de leerstof snappen
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 19 - 15%
(2) Een groot deel van de studenten 46 – 35%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 38 – 29%
(2) Een klein deel van de studenten 26 – 20%
(2) (Bijna) geen student 2 - 1%
Het aanbieden van de leerstof in kleine stappen
N (onderwijsfunctionarissen) =129
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle studenten behoefte heeft
aan het bieden van de leerstof in kleine stappen
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 28 - 22%
(2) Een groot deel van de studenten 56 – 43%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 30 – 23%
(2) Een klein deel van de studenten 14 – 11%
(2) (Bijna) geen student 1 – 1%
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Het uitleggen van de leerstof in de echte praktijk
N (onderwijsfunctionarissen) =115
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle studenten behoefte heeft
aan uitleg van de leerstof in de echte praktijk
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 20 - 17%
(2) Een groot deel van de studenten 42 – 37%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 18 – 16%
(2) Een klein deel van de studenten 23 – 20%
(2) (Bijna) geen student 12 – 10%
Leerstof concreet en zichtbaar maken met praktijkvoorbeelden
N (onderwijsfunctionarissen) = 124
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle studenten behoefte heeft
aan leerstof concreet en zichtbaar maken met praktijkvoorbeelden
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 42 - 34%
(2) Een groot deel van de studenten 57 – 50%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 19 – 15%
(2) Een klein deel van de studenten 5 – 4%
(2) (Bijna) geen student 1 – 1%
Extra lessen Nederlandse taal
N (onderwijsfunctionarissen) = 88
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle studenten behoefte heeft
aan extra lessen Nederlandse taal
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 6 - 7%
(2) Een groot deel van de studenten 12 – 14%
(2) Ongeveer de helft van de studenten 20 – 23%
(2) Een klein deel van de studenten 36 - 41%
(2) (Bijna) geen student 14 - 16%
Extra lessen rekenen
N (onderwijsfunctionarissen) = 90
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= aandeel functionarissen dat denkt dat (bijna) alle studenten behoefte heeft
aan extra lessen rekenen
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 8 - 9%
(1) Een groot deel van de studenten 21 – 23%
(1) Ongeveer de helft van de studenten 21 – 23%
(2) Een klein deel van de studenten 31 - 34%
(2) (Bijna) geen student 9 – 10%
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2.2.4

Beeld van de functionarissen over de zorgbehoefte bij de studenten
Onderstaande figuur geeft het aandeel functionarissen weer dat verschillende
zorgbehoeften ervaart bij tenminste de helft van de studenten.
Figuur 12: Aandeel functionarissen dat zorgbehoefte ervaart bij tenminste de helft van de
studenten

Bovenstaande figuur is gebaseerd op de vier vragen die in de tabellen hieronder zijn
weergegeven. Deze vragen komen overeen met de categorieën in de tabel. De
antwoordmogelijkheden Ongeveer de helft van de studenten, Een groot deel van de
studenten en (Bijna) alle studenten tellen op tot de percentages die in de figuur zijn
weergegeven. Ook hier verschilt de N per vraag, omdat de antwoordmogelijkheid
niet van toepassing voor mijn functie niet is meegenomen.
21a. Voor welk deel van de studenten in de niveau-2 opleidingen gelden de
volgende uitspraken? Om het diploma te halen hebben de studenten in
mijn niveau-2 opleidingen het volgende nodig.
Noot: de ‘n=’ per vraag verschilt. Dit komt doordat de antwoordcategorie ‘n.v.t’ is weggelaten
in de berekening van de percentages.
Extra ondersteuning vanwege gedrag
N (functionarissen) = 127
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= Aantal functionarissen dat denkt dat de helft van de studenten of meer
extra ondersteuning nodig heeft vanwege gedrag
= Een klein deel tot bijna geen van de studenten

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 6 - 5%
(1) Een groot deel van de studenten 19 – 15%
(1) Ongeveer de helft van de studenten 34 – 27%
(2) Een klein deel van de studenten 53 – 42%
(2) (Bijna) geen student 15 – 12%
Extra ondersteuning vanwege psychische problemen
N (functionarissen) = 120
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= Aantal functionarissen dat denkt dat de helft van de studenten of meer
extra ondersteuning nodig heeft vanwege psychische problemen
= Een klein deel tot bijna geen van de studenten

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 2 - 1%
(1) Een groot deel van de studenten 14 – 12%
(1) Ongeveer de helft van de studenten 13 – 11%
(2) Een klein deel van de studenten 71 – 59%
(2) (Bijna) geen student 20 – 17%
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Extra ondersteuning vanwege een moeilijke privé-situatie
N (functionarissen) = 122
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= Aantal functionarissen dat denkt dat de helft van de studenten of meer
extra ondersteuning nodig heeft vanwege een moeilijke privésituatie
= Een klein deel tot bijna geen van de studenten 60+22=82 (67%)

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 1 - 1%)
(1) Een groot deel van de studenten 20 – 16%
(1) Ongeveer de helft van de studenten 19 – 16%
(2) Een klein deel van de studenten 60 – 49%
(2) (Bijna) geen student 22 – 18%
Extra ondersteuning vanwege financiële problemen
N (functionarissen) = 112
Legenda
(1) Rood
(2) Grijs

= Aantal functionarissen dat denkt dat de helft van de studenten of meer
extra ondersteuning nodig heeft vanwege financiële problemen
= Een klein deel tot bijna geen van de studenten 51+39=90 (80%)

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
(1) (Bijna) alle studenten 0 - 0%
(1) Een groot deel van de studenten 8 – 7%
(1) Ongeveer de helft van de studenten 8 – 7%
(2) Een klein deel van de studenten 57 - 51%
(2) (Bijna) geen student 39 – 35%
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3

Aanpak voor afstemming op de onderwijsbehoeften

In dit hoofdstuk gaan we in op de figuren over de afstemming van de aanpak door
functionarissen op de onderwijsbehoefte van studenten. Dit doen we zowel vanuit de
kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens.
3.1.1

Pedagogische aanpak voor afstemming op onderwijsbehoeften van de studenten
In onderstaande figuur brengen we het aandeel functionarissen in beeld dat in hoge
mate werkt aan drie verschillende aspecten van een pedagogische aanpak.
Figuur 13: Het aandeel functionarissen dat in hoge mate werkt aan het zelfvertrouwen en het
zelfbeeld van de studenten en dat structuur biedt

Figuur 13 is gebaseerd op drie vragen uit de vragenlijst voor functionarissen. In
deze vragen hebben we gevraagd in welke mate de functionarissen het
zelfvertrouwen en het zelfbeeld bevorderen en in welke mate ze structuur bieden.
Het percentage functionarissen dat in hoge mate heeft aangegeven is weergegeven
in de figuur. Dat percentage is in de tabel vetgedrukt.
15. In welke mate probeert u het zelfvertrouwen bij uw niveau-2
studenten te bevorderen?
Beantwoord door N (functionarissen) = 138
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
In hoge mate 100 - 72%
In meer of mindere mate 35 - 25%
In mindere mate 2 - 1%
Nauwelijks 1 - 1%
17. In welke mate probeert u een positief zelfbeeld bij uw niveau-2
studenten te bevorderen?
Beantwoord door N (functionarissen) = 138
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
In hoge mate 92 - 67%
In meer of mindere mate 45 - 33%
In mindere mate 1 -1%
Nauwelijks 0 - 0%
19. In welke mate probeert u een duidelijke structuur te creëren voor uw
niveau-2 studenten?
Beantwoord door N (functionarissen) = 138
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
In hoge mate 81 - 59%
In meer of mindere mate 49 - 36%
In mindere mate 4 - 3%
Nauwelijks 0 - 0%
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Didactische aanpak voor afstemming op onderwijsbehoeften van de studenten
Onderstaande figuur betreft een indicatie op instellingsniveau van het aandeel
functionarissen bij de wijze waarop zij de lesinhoud overbrengen om af te stemmen
op de onderwijsbehoeften van de studenten.
Figuur 14: Wijze waarop functionarissen op niveau van de instellingen ervoor zorgen dat
studenten de lesinhoud begrijpen

Figuur 14 is gebaseerd op onderstaande tabel. In deze tabel is per instelling
aangegeven of de betreffende didactische aanpak in de open antwoorden door ten
minste één van de functionarissen wordt genoemd.
Legenda:
H
= herhalen
M-OP
= maatwerk bij onderwijsprogramma
M-DH
= maatwerk bij didactisch handelen maatwerk
OP
= onderwijsprogramma
DH
= didactisch handelen
KS
= kleine stappen
PT
=praktijk verbinden met theorie
SW-zt = samenwerken met zorgteam
Letters a t/m j zijn de verschillende instellingen
Instelling
en

3.1.2

A
B
C

M-OP;
M -DH

M-OP:
M-OP:
M-DH

D
E

PT-OP;
PT- DH

PT-OP;
PT-DH
Volgens mt

M-OP:
M-DH
M-OP:
M-DH

PT-OP;
PT-DH
PT-OP;
PT-DH

G

Volgens mt

PT-DH

H

M-OP:

I

M-OP:
M-DH
M-OP:
M-DH

PT-OP
PT-DH
PT-DH

F

J

PT-OP

H- OP;
H-DH

KS-DH

SW-zt

Volgens mt
H-OP;

KS-DH

Sw-zt

H-OP;

KS-DH

Sw-zt
Sw-zt

H-DH

KS-DH

Sw-zt

KS-DH

Sw-zt

Sw-zt
KS-DH

Sw-zt
Sw-zt

H-OP;
H-DH

KS-DH

Sw-zt
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Totaal

Maatwerk:
M-OP:
7/10
M –DH:
(5/10)
Een vorm
van
maatwerk:
8/10

3.1.3

Verbinden theorie
met praktijk:
PT-OP: (5/10);
PT- DH: (6/10)
Een vorm van
verbinden theorie
met praktijk: 8/10

Herhalen:
HOP: (3/10)
;
H-DH:
(2/10)

Kleine
stappen
KS-DH:
6/10

Samenwerken
met zorgteam bij
ondersteuningsbe
hoefte:
9/10

Een vorm
van
herhalen:
5/10

Stage
De mate waarin opleiding en stagebedrijf in hoge mate van elkaars aanpak op de
hoogte zijn, brengen wij in figuur 15 in beeld.
Figuur 15: Aandeel opleidingen met hoge mate van afstemming met het stagebedrijf

De categorieën in figuur 15 zijn gebaseerd op de vragen 26a, 27a en 28 uit de
vragenlijst voor functionarissen. Het percentage functionarissen dat de
antwoordmogelijkheid in hoge mate heeft ingevuld is weergegeven in de figuur.
In de tabel gaat het om de vetgedrukte antwoorden.
28. In welke mate zorgt u voor afstemming tussen de aanpak van uw opleiding en de
aanpak op stage?
Noot: de ‘n=’ per vraag verschilt. Dit komt doordat de antwoordcategorie ‘n.v.t’ is weggelaten
in de berekening van de percentages.
Enkele-keuze
Beantwoord door N (functionarissen) = 110
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
In hoge mate 41 - 37%
In meer of mindere mate 59 - 54%
In mindere mate 10 - 9%
Nauwelijks 0 - 0%
26a. In welke mate zijn de stagebedrijven op de hoogte van hoe uw
opleiding ervoor zorgt dat de studenten een goede beroepshouding
ontwikkelen?
Beantwoord door N (functionarissen) = 121
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
In hoge mate 48 - 40%
In meer of mindere mate 61 - 50%
In mindere mate 8 - 7%
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Nauwelijks 4 - 3%
27a. In welke mate bent u op de hoogte van hoe de stagebedrijven ervoor
zorgen dat de studenten een goede beroepshouding ontwikkelen?
Beantwoord door N (functionarissen) = 117
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage functionarissen
In hoge mate 38 - 32%
In meer of mindere mate 67 - 57%
In mindere mate 8 - 7%
Nauwelijks 4 - 3%
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4

Het behaalde resultaat

In dit hoofdstuk vermelden wij het resultaat van de aanpak van de opleidingen. Dit
drukken wij met name uit als een soort outcome, het gevolg voor de tevredenheid
van de studenten. Het resultaat als waargenomen studiesucces is niet in dit
hoofdstuk opgenomen, omdat dat een voorwaarde was voor het betrekken van
opleidingen bij dit onderzoek.
4.1

Volgens de studenten

4.1.1

Tevredenheid studenten over de opleiding
De volgende figuur betreft het aandeel van de studenten dat delen van het
onderwijsproces voldoende tot heel goed vindt.
Figuur 16: Aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met

11. Kruis bij de vragen steeds aan wat jij vindt: heel goed/voldoende/mag
beter of kruis 'n.v.t.' aan als dit niet van toepassing is op jou.
Hoe vind jij op deze opleiding……
Noot: de ‘n=’ per vraag verschilt. Dit komt doordat de antwoordcategorie ‘n.v.t’ is weggelaten
in de berekening van de percentages.
... de praktijklessen?
N (student) = 451
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de praktijklessen
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 133 - 29%
Voldoende 243 - 54%
Mag beter 75 - 17%
... de lessen Nederlands?
N (student) = 478
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de lessen Nederlands
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 96 - 20%
Voldoende 275 - 58%
Mag beter 107 - 22%
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... de lessen rekenen?
N (student) = 473
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de lessen rekenen
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 103 - 22%
Voldoende 253 - 54%
Mag beter 117 - 25%
... de lessen burgerschap?
N (student) = 456
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de lessen burgerschap
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 110 - 24%
Voldoende 276 - 61%
Mag beter 70 - 15%
... de stage?
N (student) = 371
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de stage
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 183 - 49%
Voldoende 160 - 43%
Mag beter 28 - 8%
12. Kruis bij de vragen steeds aan wat jij vindt: heel goed/voldoende/mag
beter. Hoe vind jij op deze opleiding ...
... de mentorlessen?
N (student) = 497
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de mentorlessen
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage
Heel goed 150 - 30%
Voldoende 305 - 61%
Mag beter 42 - 8%
... de begeleiding als je een probleem hebt?
N (student) = 497
Legenda
Rood = aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de begeleiding
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 147 - 30%
Voldoende 294 - 59%
Mag beter 56 - 11%
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... de uitleg van lessen?
N (student) = 490
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de uitleg van de lessen
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 105 - 21%
Voldoende 278 - 57%
Mag beter 107 - 22%
... de hulp die alle docenten jou geven?
N (student) = 497
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de hulp die docenten
geven
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 147 - 30%
Voldoende 296 - 60%
Mag beter 54 - 11%
... het vertrouwen van docenten in jou?
N (student) = 478
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met het vertrouwen van
docenten
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 182 - 37%
Voldoende 268 - 54%
Mag beter 47 - 9%
... de sfeer in de klas?
N (student) = 497
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de sfeer in de klas
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 205 - 41%
Voldoende 229 - 46%
Mag beter 63 - 13%
... de regels voor gedrag?
N (student) = 478
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de lessen Nederlands
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 132 - 27%
Voldoende 313 - 63%
Mag beter 52 - 10%
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13. Gaan alle docenten van jouw opleiding op dezelfde manier om met
regels en afspraken?
N (studenten) = 497
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de lessen Nederlands
Grijs
= overige
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage
Ja 222 - 45%
Nee 158 - 32%
Weet ik niet 117 - 24%

4.1.2

Tevredenheid studenten over de stage
We hebben de studenten ook specifiek naar de stage gevraagd (vragen 15 en 16).
Studenten zijn tevreden over de verschillende aspecten van de stage, zoals de
begeleiding, de uitleg van werk en de regels op stage. Het grootste deel van de
studenten vindt dat ze op stage leren wat ze nodig hebben voor het beroep dat ze
gaan doen.
15. Wat gaat goed op stage en wat mag beter? Kruis bij de vragen steeds
aan wat jij vindt: heel goed/voldoende/mag beter. Hoe vind jij ...
N (studenten)=322
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de persoonlijke
begeleiding op de stage
Grijs
= overige
... de persoonlijke begeleiding op jouw stage?
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 185 - 57%
Voldoende 123 - 38%
Mag beter 14 - 4%
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de uitleg van het werk
op de stage
Grijs
= overige
... de uitleg van het werk op jouw stage?
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 182 - 57%
Voldoende 131 - 41%
Mag beter 9 - 3%
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met het vertrouwen in
hem/haar op de stage
Grijs
= overige
... het vertrouwen in jou op jouw stage?
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 193 - 60%
Voldoende 111 - 34%
Mag beter 18 - 6%
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Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de sfeer op de stage
Grijs
= overige
... de sfeer op jouw stage?
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 191 - 59%
Voldoende 115 - 36%
Mag beter 16 - 5%
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de regels op de stage
Grijs
= overige
... de regels op jouw stage?
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 189 - 59%
Voldoende 125 - 39%
Mag beter 8 - 2%
Legenda
Rood
= aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is met de hulp die zij krijgen
op hun stage
Grijs
= overige
... de hulp die je krijgt op jouw stage
Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Heel goed 191 - 59%
Voldoende 117 - 36%
Mag beter 14 - 4%
16. Leer je op stage wat je nodig hebt voor het beroep?
N (studenten) = 322
Rood
Grijs

= aandeel studenten op de stage leert wat nodig is voor het beroep
= overige

Antwoordmogelijkheid Aantal - Percentage studenten
Ja 261 - 81%
Nee 13 - 4%
Niet altijd 39 - 12%
Weet ik niet 9 - 3%
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Bijlage I: Kwantitatieve gegevens over niveau 2 mbo bekostigd

1 Aantal studenten in het mbo
Voor een indruk van de grootte van de studentenpopulatie in een opleiding niveau 2
en de grootte van de opleidingen dienen de volgende cijfers. Er is te zien dat de
omvang van niveau 2 afneemt: het aantal studenten is gedaald van 113.000 in 2013
naar 86.000 in 2018. In verhouding neemt niveau 2 ook af: van 22 naar 17 procent.
Dit heeft ook te maken met de stijging van het aantal jongeren in een opleiding op
niveau 4.
Aantal ingeschreven studenten (op 1-10) verdeeld naar niveau
Tabel 1: Aantal studenten in mbo
2013/2014
%

n

2014/2015
%

n

2015/2016
%

n

2016/2017
%

n

2018/2019
Vlp

2017/2018
%

N

%

n

N1

4,1

20855

2,9

14465

2,7

13237

2,7

13175

2,9

14606

3,3

16503

N2

22,1

112893

20,3

99786

18,8

91008

17,7

86964

17,2

85323

17,0

86074

N3

27,2

139383

26,9

132060

27,0

130544

26,6

130900

26,1

129580

24,9

126336

N4

46,6

238823

49,9

245204

51,5

249159

53,0

260811

53,8

266750

54,9

278546

100,0

511954

100,0

491515

100,0

483948

100,0

491850

100,0

496259

100,0

507459

Totaal

bron: 1-cijfer MBO
Kenmerkend in het mbo is de tweedeling in leerweg: volgen de studenten hun
opleiding overwegend in het onderwijs (de bol) of is het aandeel werkend leren (de
bbl) hoog?
Tabel 2: Instroom in niveau 2 naar leerweg
2012/
2013/
2014/
2013
2014
2015
BOL Voltijd
49,0
59,4
66,9

2015/
2016
66,9

2016/
2017
64,6

2017/
2018
64,3

2018/
2019 vlp
59,8

BBL

46,3

36,3

31,6

32,0

34,2

33,8

38,5

BOL Deeltijd

1,2

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Examendlnr.

3,5

4,0

1,5

1,1

1,2

1,9

1,7

Totaal n

53763

47988

40300

37953

36999

36285

35896

2

Vooropleiding en plaatsing

Wat zijn de eerder gevolgde opleidingen voordat gestart wordt met het mbo op
niveau 2? Dit is te zien in de volgende tabel.
Tabel 3 Instroom niveau 2 naar vooropleiding (kan eerder zijn gevolgd, met tussenpauze)
2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019 vlp

onbekend, Eng
str, Bacc, Eur sch

3,3

3,2

2,7

3,1

2,9

3,1

praktijkonderwijs

3,3

3,6

3,5

3,9

4,1

4,4

geen vmbo dip

10,8

9,6

9,0

9,0

9,5

10,2

vmbo BL dip,
vm2, LWT

43,3

52,1

55,6

55,8

56,6

53,7

vmbo KL dip

12,0

12,8

12,2

10,2

9,1

8,1
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vmbo GL dip

1,1

1,1

1,0

0,9

0,7

0,8

vmbo TL dip

5,6

5,6

5,6

4,5

4,0

3,9

havo/vwo z dip

0,8

0,6

0,6

0,5

0,5

0,6

havo/vwo m dip

1,3

1,2

1,1

0,8

0,7

1,1

18,6

10,1

8,6

11,2

11,7

14,1

27 en ouder of
vbo
Totaal n

47988

40300

37953

36999

36285

35896

NB de entree wordt hier niet onderscheiden als aparte vooropleiding
In totaal komt 68,3 procent binnen op een niveau 2 opleiding met een logische
vooropleiding. Verreweg het grootste deel is gediplomeerd in de
basisberoepsopleiding, eventueel via een vm2-traject of leerwerktraject. Het
aandeel vanuit het praktijkonderwijs is maar 4 procent van de totale instroom in
niveau 2. Iets minder dan elf procent is ongediplomeerd vanuit het vmbo binnen
gekomen.
De top-drie van vooropleidingen is:
1. gediplomeerd vmbo-basis
2. gemengd voortraject, gelet op oudere leeftijd
3. ongediplomeerd vmbo
In totaal stroomt iets minder dan twee derde direct door van vo naar mbo niveau 2.
Vanuit welke onderwijssector dat gebeurt, is hieronder te zien. Degenen die niet
direct door zijn gestroomd, maken deel uit van de groep ‘indirecte instroom of
onbekend’.
Tabel 4: Directe instroom in niveau 2 vanuit diverse onderwijssectoren
2014/2015
%
direct uit
SO
direct uit
VO
direct uit
PRO
direct uit
VAVO
direct uit
NBI MBO
direct uit
NBI
VO/VAVO
indirecte
instroom
of
onbekend
Totaal

n

2015/2016
%

n

2016/2017
%

n

2017/2018
%

N

2018/2019
vlp
%

n

3,0

1198

3,2

1229

3,3

1219

3,2

1157

3,1

1103

62,3

25114

65,2

24742

63,3

23428

63,9

23171

61,1

21948

2,1

831

2,0

773

2,1

774

2,4

864

2,6

930

0,4

142

0,4

160

0,3

112

0,4

139

0,5

180

0,2

93

0,3

126

0,3

101

0,3

95

0,3

108

0,0

5

0,0

3

0,0

4

0,0

4

0,0

4

32,1

12917

28,8

10920

30,7

11361

29,9

10855

32,4

11623

100,0

40300

100,0

37953

100,0

36999

100,0

36285

100,0

35896

Onderwijssectoren die veelal aansluiten op niveau 2 zijn het VO (drie vijfde), SO
(3%) en praktijkonderwijs (3%). Het vavo heeft weinig aansluiting op het mbo, wat
komt doordat de meeste leerlingen in het vavo havo of vwo volgen.
4 Resultaten: diploma’s, vsv en opstroom
Hieronder is te zien dat bijna driekwart van de studenten die uitstromen vanuit een
niveau 2 opleiding lukt om een diploma op tenminste niveau 2, de startkwalificatie,
te halen.

Pagina 34 van 45

Tabel 5: gediplomeerde*) uitstroom naar inschrijfniveau
2013/2014
%

n

2014/2015
%

n

2015/2016
%

n

2016/2017
%

N

2017/2018
Vlp
%

N

N1

66,4

12227

60,2

6953

56,7

6049

55,2

5465

51,9

5294

N2

73,7

40687

75,3

33075

74,2

27745

73,9

26568

72,3

25813

N3

85,3

44893

87,4

43204

86,9

39932

86,5

39572

85,5

38857

N4

86,7

78645

86,7

79869

86,6

77165

87,1

85638

86,0

84863

Totaal

81,9

176452

83,5

163101

83,2

150891

83,6

157243

82,4

154827

*) met gediplomeerd wordt hier elk mbo-diploma bedoeld; dit wijkt af van de
nieuwe definitie in het toezicht waar een niveau 1 diploma als ongediplomeerd wordt
beschouwd.
Het afgelopen jaar is bij alle mbo-niveaus het aandeel gediplomeerden gedaald.
In het huidige onderzoek hebben we de functionarissen in de vragenlijst gevraagd
hoe de uitstroom van het laatste schooljaar eruit zag. Hieruit blijkt dat doorstroom
zonder diploma naar een andere niveau-2 opleiding volgens 45% van de
functionarissen bij een enkeling voorkomt en volgens de overige functionarissen niet
bij hun opleiding. Werk zonder startkwalificatie komt volgens 70% van de
functionarissen bij een enkele student voor en volgens de overige 30% niet bij hun
opleiding. Dit beeld lijkt positiever dan de landelijke uitstroomcijfers.
Voortijdig schoolverlaten
betreft jongeren, die nog geen 22 zijn op 1 oktober van het betreffende cursusjaar
(22_jarigen worden in de loop van het cursusjaar 23, terwijl vsv berekend wordt tot
de leeftijd van 23). Bij niveau 2 stijgt het percentage sinds 2016/2017. De stijging
doet zich ook voor bij de niveaus 3 en 4.
Tabel 6: vsv percentage stelsel, uitgesplitst naar niveau
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018
vlp

N1

%
32,5

n
10579

%
31,7

n
9095

%
28,6

n
8319

%
27,3

n
8750

%
23,0

n
9712

N2

10,1

81748

9,1

77602

8,9

72844

9,5

69384

9,8

68172

N3

3,9

91884

3,4

92091

3,5

92772

4,0

93911

4,1

91911

N4

3,2

195883

2,9

200972

3,0

204549

3,4

215205

3,7

219969

In het huidige onderzoek hebben we de functionarissen in de vragenlijst gevraagd
een inschatting te maken van het percentage studenten van de niveau-2 opleidingen
dat is gestopt met de opleiding. 90% van de functionarissen geeft aan dat dat
tussen de 0% en 5% ligt. De overige 10% geeft aan dat dat percentage tussen de
6% en 10% ligt. Dit beeld lijkt positiever dan het landelijke vsv-percentage.
5

Uitstroom naar werk, getallen per subgroep

Figuur 1 toont het percentage van de gediplomeerden uit niveau 2 dat werkzaam is.
Het gaat om de studenten die in cursusjaar 2016-2017 zijn gediplomeerd en in
oktober 2017 voor tenminste 12 uur per week werken.
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%

Figuur 1: Niveau 2 gediplomeerden (in cursusjaar 16-17) in de arbeidsmarktpopulatie die
werknemer zijn en tenminste 12 uur per week

Gediplomeerden met 12 uur per week werk
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werken in oktober 2017, per subgroep*
* Voor sommige subgroepen ontbreken de gegevens (bron:cbs)

Voor sommige subgroepen is het percentage dat direct aan de slag is gegaan heel
hoog, zoals bij procestechniek, stukadoren en afbouw en weg- en railtransport.
Bij brood en banket is het aandeel dat direct werk heeft gevonden aanzienlijk lager.
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Bijlage II: onderzoeksvragen

Algemene onderzoeksvraag
‘Wat hebben studenten in mbo-2 opleidingen nodig om de opleiding succesvol te
doorlopen, hoe proberen opleidingen tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften
van de studenten en met welk effect?’
Deelvragen bij de algemene vraag
Deze algemene vraag is te ontleden in drie deelvragen, namelijk:
4. Wat hebben studenten in mbo-2 opleidingen nodig om de opleiding
succesvol te doorlopen?
5. Hoe proberen opleidingen tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften
van de studenten?
6. Wat is het effect van de aanpak van de opleidingen op het succes van de
studenten voor wat betreft het behalen van het diploma, doorstroom naar
een opleiding op hoger niveau en/of krijgen van een vaste baan?
De te toetsen bevindingen hebben betrekking op dezelfde algemene
onderzoeksvraag zodat wij ook de te toetsen veronderstellingen kunnen groeperen
rondom deze deelvragen. Zo ontstaan er bij de deelvragen een aantal subvragen.
Subvragen bij de deelvragen
Deelvraag 1
Wat hebben studenten in mbo-2 opleidingen nodig om de opleiding succesvol te
doorlopen?
Subvragen bij deelvraag 1 (over de studenten) zijn:
a. Welke wensen hebben de studenten ten aanzien van de opleiding? Welke
onderwijsbehoeften noemen ze om de opleiding succesvol af te ronden?
b. Hoe ervaren studenten hun mogelijkheden om het diploma niveau-2 te
behalen en een vaste baan te krijgen? Wat hebben ze hiervoor nodig van
zichzelf en van de opleiding?
c. Wat hebben de studenten volgens de docenten nodig om het diploma te
behalen?
d. Hoe ervaren docenten de motivatie, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen bij
de studenten om het diploma te behalen en een vaste baan te krijgen?
Deelvraag 2
Hoe proberen opleidingen tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de
studenten?
Het antwoord op deelvraag 2 hebben wij zowel van studenten als van de
functionarissen (docenten, zorgcoördinatoren, stagecoördinatoren en teamleiders),
en het management van de opleiding.
Subvragen (over de inzet van het team) zijn:
a. Ervaren de docenten het als noodzakelijk om de studenten te motiveren om
het diploma te behalen? Indien ja, hoe doen ze dat?
b. In hoeverre is er sprake van eenduidig handelen binnen het team? (Weten
de docenten van elkaar hoe ze denken over de onderwijsbehoeften van de
studenten? Weet de docent hoe de andere docenten van het team de
studenten motiveren voor het diploma?)
Subvraag over kenmerken teamleden is:
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a.

Waarom vindt de docent het belangrijk om goed onderwijs te geven aan de
mbo-2 student? In hoeverre worden ze gedreven door passie voor het
beroep en compassie voor de student?

Andere
a.
b.
c.

subvragen zijn:
Hoe is de opleiding (fysiek) georganiseerd?
Hoe wordt het team aangestuurd?
Hoe betrekt het bestuur de behaalde resultaten van de opleiding in het
instellingsbeleid en de streefdoelen?
d. Op welke wijze is de samenwerking met stagebedrijven geregeld?

Deelvraag 3
Wat is het effect van de aanpak van de opleidingen op het succes van de studenten
voor wat betreft het behalen van het diploma, doorstroom naar een opleiding op
hoger niveau en/of krijgen van een vaste baan?
Bij deze deelvraag onderzoeken wij niet gericht een verband tussen de aanpak van
de opleiding en de behaalde successen in diplomering, doorstroom en het werven
van een plek op de arbeidsmarkt. Wij vragen wel naar het succes van de opleiding
volgens de functionarissen zelf.
Subvraag bij deze deelvraag 3 is daarom:
a. Wat noemen de functionarissen (docenten, zorgcoördinatoren, teamleiders),
het management en de studenten zelf als het succesvolle resultaat van de
aanpak van de functionarissen?
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Bijlage III: Bevindingen veldoriëntatie

Bevindingen uit de dieptegesprekken bij zes goede voorbeelden MBO-2
Wens student:
• Diploma halen (6:6) en doorgaan naar een vervolgopleiding. Zelden noemen studenten
voor op de korte termijn een baan als wens. De vervolgopleiding zien ze als voorwaarde
voor een goede baan . (Behalve helpende zorg).
Wat hebben de studenten o.a. nodig volgens de opleidingen.
• Meer zelfvertrouwen, positief zelfbeeld (5:6);
• Structuur (3:6).
Noot: (het team kent doorgaans de individuele student, maar heeft zelden een analyse van
de onderwijs- en pedagogische behoeften van de huidige groep zoals samengesteld.)

Wat doen de zes opleidingen?
Onderwijsleerproces en pedagogisch
klimaat:

Kenmerken organisatie en
kwaliteitscultuur:

• Veel aandacht voor de student, intensieve
pedagogische en didactische begeleiding
(6:6);
• Intensieve ondersteuning (zorg) waar
nodig;
• Veel maatwerk (6:6) (soms ook meer tijd);
• Betekenisvol leren: lessen zijn verbinding
tussen theorie en praktijk) (6:6);
• Het team werkt aan talentontwikkeling/
realiseren droom van de student (5:6);
• Studenten snel positieve werkervaring laten
opdoen (5:6); Hiervoor
• Sterke samenwerking met bedrijven (6:6);
• Zorgen voor toekomstbestendig opleiden
(4:6);
• Veel samenwerking met bedrijfsleven;
• Maken ouders medeverantwoordelijk (3:6)

• Kleinschaligheid (kleine teams en kleine
groepen studenten) (4:6);
• Verbinding opleiding en studenten
MBO-2 en MBO-3 (5:6);
• Eenduidig handelen team/ duidelijke
afspraken en regels en alle teamleden
houden zich eraan (4:6);
• Team is sterk gemotiveerd en gedreven
voor het beroep (5:6);
• Management is nadrukkelijk betrokken
en geeft sturing aan het team /
Duidelijke samenhang aanpak team en
beleid (5:6)

Studenten ervaren als goed dat:
• Team en/of stagebedrijf structuur geven (3:6);
• Team veel hulp, ondersteuning/begeleiding geeft. Denkt mee en heeft oog voor ze (6:6);
• Team en/of stagebedrijf geven zelfvertrouwen en motiveren (5:6);
Resultaat:
• Als studenten de opleiding blijven volgen, dan halen ze allemaal het diploma (5:5);
• Tenminste 50% van de mbo-2 studenten gaat door met een opleiding op N-3 of hoger.
• Er ontstaat een sfeer van sociale veiligheid met veel vertrouwen in de docenten;
Noot:
Enkele studenten stoppen in de eerste weken al met de opleiding (motief: persoonlijke
problemen of gebrek aan motivatie). Deze opleidingen volgen niet systematisch of de
studenten succes hebben in de vervolgopleiding of een baan.
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Bijlage IV: Steekproef

Overzicht 1: Instelling en opleidingen die hebben deelgenomen aan de tweede fase van het
onderzoek

Instelling
A*

B
C
D
E*
F*
G
H*
I*
J
Instellingen:
10

Opleidingen bc-code
bc324 Metaalbewerken
bc359 Verkoop*
bc355 Timmeren*
bc325 Metselen
bc301 Dienstverlening
bc372 Werktuigkundige installaties (montage)
bc290 Brood en Banket Singel College Breda
bc353 Tegelzetten Markiezaat College Bergen op
Zoom
bc 391 Agro productie, handel en technologie
bc 392 Dierverzorging
bc 342 Vers: vakmanschap en industrie*
bc 376 Afval, milieu, beheer en onderhoud
openbare ruimte*
bc 047 Goederenvervoer
bc 165 Beveiliger*
bc 279 Ondersteunende administratieve beroepen*
bc 301 Dienstverlening*
bc 372 Werktuigkundige installaties (montage)*
bc 307 Haarverzorging
bc 279 Ondersteunende administratieve beroepen
Opleidingen kwalificatiedossiers (bc-codes):
17

Aantal
opleidingenkwalificaties
(crebo)
5

4
2
5
1
2
1
2
5
3
Kwaliteit
(crebo
(hks)): 30

* De letters staan voor de instellingen waarvan de opleidingen aan het onderzoek hebben
meegedaan. Bij de instellingen en opleidingen met een * hebben we een uitgebreider
onderzoek op locatie uitgevoerd.
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Bijlage V: Instroom bij de onderzochte opleidingen

De onderzochte opleidingen hebben in de vragenlijst aangegeven waar de studenten
in hun opleidingen vandaan komen. In deze bijlage geven we per vooropleiding aan
hoe groot het aandeel van de studenten volgens de onderzochte opleidingen is.
Vmbo-b
Op alle opleidingen betrokken bij dit onderzoek zijn er studenten die afkomstig zijn
van vmbo-b. Het aantal varieert van de meerderheid op een groot deel van de
opleidingen tot de helft en slechts enkele op sommige opleidingen.
Vmbo-k
Ongeveer de helft van de opleidingen heeft enkele studenten afkomstig van vmbo-k.
Bij nagenoeg geen van de onderzochte opleidingen is de meerderheid van de
studenten afkomstig van vmbo-k. Een klein deel heeft zelfs geen studenten
afkomstig van vmbo-k. Op een ander klein deel is de helft van de studenten
afkomstig van vmbo-k.
Entreeopleiding
Op slechts een klein deel van deze opleidingen heeft de meerderheid van de
studenten een entree-vooropleiding. Op een ander klein deel heeft ongeveer de helft
van de studenten een entreeopleiding. Ongeveer de helft van de opleidingen heeft
enkele of geen student van een entreeopleiding.
Vso
Een groot deel van deze opleidingen heeft geen studenten die afkomstig zijn van het
vso. Een klein deel heeft enkele voormalige vso-studenten.
Praktijkonderwijs
Op ongeveer de helft van deze opleidingen is een klein deel van de studenten
afkomstig van het praktijkonderwijs en op de andere helft is geen student afkomstig
van het praktijkonderwijs.
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Bijlage VI: Overzicht vragen per functionaris; themaonderzoek
Effectief MBO-2

Overzicht 1: Overzicht vragen per functionaris in de vragenlijst functionarissen
Vragen

Docent

Mentor

Naw-gegevens
Welke Vakken
Welke Leerweg
Motivatie: %-std doen
hun best om het
diploma te behalen?
Motivatie: Uitspraken
over motivatie %studenten voor het
vervolg: n-hoger &
werken
Vraag naar uitleg
waarom studenten een
bepaalde vervolgwens
hebben
Is er beleid om
studenten te motiveren
voor uitstroom hoger
niveau en hoe
Uitspraken over
Zelfbeeld en
zelfvertrouwen bij %studenten
Probeert de opleiding
het zelfvertrouwen,
zelfbeeld en structuur
te verbeteren en hoe
Onderwijsbehoeften
student
Zijn er afspraken
binnen het team om
studenten te helpen
met hun
onderwijsbehoeften?
Welke afspraken zijn
er?
Noem de drie
belangrijkste
zorgactiviteiten bij de
N2 studenten?
Analyse van de
kenmerken van n2populatie?
Zijn de stagebedrijven
op de hoogte van het
p-d-aanpak van de
opleiding?
Is de opleiding op de
hoogte van de p-daanpak van de
stagebedrijven?
Zorgen voor verbinding
van p-d-aanpak
opleiding en

X
X

X
X

X

X

Studieloop
baan
begeleider
X

Zorgcoördinator
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stagecoördinator
X

Teamlei
der
X

X

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Vragen

stagebedrijven
Zorgen voor een
andere vorm van
verbinding tussen
opleiding en
stagebedrijf?
Wat doet u om
verbinding tussen de
opleiding en het
stageberdrijf te
realiseren?
Type aanleverend
onderwijs
Maximale
klassengrootte
Beleid dat team
onderwijs afstemt op
behoefte student?
Waardering van de
afstemming
Wat ziet u als het
belangrijkste succes
van uw team
Effect extra
ondersteuning op
behalen diploma
Uitstroom van het
afgelopen schooljaar
voor wat betreft de
diplomering en de
vervolgroute
Passie voor het
beroep?
compassie voor de
studenten

Docent

Mentor

Studieloop
baan
begeleider

Zorgcoördinator

Stagecoördinator

Teamlei
der

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Bijlage VII: Voorbeeld legenda kwalitatieve analyse

Hieronder staat een voorbeeld van een legenda voor de kwalitatieve analyse. De
legenda betreft de categorieën die wij op basis van de antwoorden van de
functionarissen hebben gemaakt. Elke categorie krijgt een kleur. Op basis van de
verschillende kleuren is de rode draad uit de open antwoorden gehaald. Bij sommige
analyses hebben wij de gegevens gekwantificeerd op instellingsniveau. Dit is ook in
onderstaand voorbeeld te zien.
23. Welke afspraken zijn er binnen het team om de wijze waarop de lessen worden
uitgelegd af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de student
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geen (duidelijke) afspraak – 9/10
Korte instructies; kleine stappen – 6/10
Veel praktijkvoorbeelden gebruiken – 6/10
Doelgericht uitleg geven – 1/10
Indien nodig individueel uitleg – 5/10
Samen of in groepsverband laten werken – 1/10
De studenten zoveel mogelijk actief maken – 1/10

8. Herhalen – 2/10
Rode draad:
Over het algemeen zijn er binnen instellingen geen afspraken gemaakt over de
manier van lesgeven. Bij 9 van de 10 instellingen zien we dat terug. Er wordt
vaker genoemd dat er onderling overleg en afstemming plaatsvinden, maar dit
leidt niet tot concrete afspraken.
Wat uit de antwoorden vaak naar voren komt is dat er veel sprake is van
maatwerk en individuele uitleg. Docenten geven korte instructies, waarin de
stof in kleine stappen wordt uitgelegd. Daarnaast wordt er door de
functionarissen van zes verschillende instellingen genoemd dat de verbinding
met de praktijk wordt gelegd.
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