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Voorwoord

“Ik zeg altijd: Jullie weten niet half hoe goed jullie zijn.” Dat hoorden we een docent
van een mbo-2-opleiding vertellen over zijn studenten. Dat zijn veelal jongeren die
wel een moreel steuntje in de rug kunnen gebruiken. En deze docent heeft dat goed
door, en gebruikt die kennis om de studenten verder te helpen.
Met dit onderzoek brengen wij de wijze waarop de niveau-2-opleidingen het
studiesucces van de studenten bevorderen, in beeld. Hun aanpak is ook in het
voordeel van studenten in een kwetsbare positie. Veel van de mbo-2-studenten
hebben niet bepaald fluitend hun vorige scholen doorlopen, dus juist voor hen is de
opleiding erg belangrijk op weg naar een diploma. En vervolgens naar een baan. Ze
zijn daar ook goed gemotiveerd voor. Maar terwijl de niveau-2-opleidingen dus zo
cruciaal zijn, merken we dat de prestaties van de opleidingen gemiddeld teruglopen.
Anders gezegd: minder studenten halen dat broodnodige diploma. Hoe kunnen de
opleidingen dat verbeteren? Wellicht door te kijken naar wat de succesfactoren zijn
van collega-opleidingen bij wie het wel goed lukt.
Dat hebben wij in dit onderzoek gedaan: de succesfactoren vinden bij zestien goed
presterende opleidingen. Welke overeenkomsten zagen we tussen goed presterende
mbo niveau-2-opleidingen? De kern is in het kort: de docenten van deze opleidingen
stellen zich op de hoogte van de onderwijsbehoeften van hun studenten, en spelen
daar vervolgens goed op in. Zo hoorden wij zelf van studenten dat zij vaak wat
aanmoediging nodig hebben om door te zetten. En we hoorden over hun twijfels of
ze het wel aankunnen. De goed presterende opleidingen kennen zulke twijfels bij de
studenten en hun specifieke vorm van leren. Daar sluiten ze doelbewust op aan,
bijvoorbeeld door maatwerk mogelijk te maken. Of door extra aandacht voor de
aspecten van het onderwijs die niet direct over de inhoud gaan.
Dit onderzoek is deel van een reeks van drie themaonderzoeken over de
problematiek van jongeren in een kwetsbare positie. In de eerste twee onderzoeken
belichtten we de entree-opleidingen en de schoolloopbaan daarnaar toe. Net als bij
de entree-opleidingen zien we dat de succesvolle niveau-2-opleidingen een sterke
nadruk leggen op het pedagogisch aspect. En we zien net als bij de entreeopleidingen een grote inzet van bevlogen docenten.
Tegelijkertijd willen we benadrukken dat de kwaliteit niet van afzonderlijke docenten
afhankelijk mag zijn. Succes wordt vooral duurzaam behaald als de aanpak
onderdeel is van het opleidingsbeleid, onderdeel van een planmatige manier waarop
het hele team werkt. Net zoals blijkt uit de twee themaonderzoeken over
entreeopleidingen, kunnen ook deze goed presterende mbo-2-opleidingen zich nog
verder versterken en nóg beter leren kennen wat hun studenten nodig hebben. Zo
vertelden veel studenten ons dat ze na het diploma graag een vervolgopleiding
willen doen.
Goed uitzoeken en blijven monitoren wat de onderwijsbehoeften van de studenten
zijn, en daar een structurele aanpak op afspreken en toepassen. Daarin schuilt het
succes.

Esther Deursen
waarnemend Inspecteur-generaal van het Onderwijs
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Samenvatting

Jongeren in mbo niveau-2-opleidingen hebben minder kans op een startkwalificatie
en op een vaste baan dan wenselijk is. In beleidsdocumenten worden ze daarom
aangeduid als jongeren in kwetsbare posities. Het kabinetsbeleid streeft naar betere
kansen voor deze jongeren om een startkwalificatie te halen en een vaste baan te
vinden. Er zijn mbo niveau-2-opleidingen die, tegen de landelijke trend in,
studenten succesvol begeleiden naar een niveau-2-diploma. De Inspectie van het
Onderwijs heeft onderzocht wat bij deze opleidingen de succesfactoren zijn.
Uit een oriënterend onderzoek onder zes door ons geselecteerde niveau-2opleidingen vanwege hun intensieve aanpak, is gebleken dat zij hun
onderwijsaanpak doelbewust aansluiten op de onderwijsbehoeften van de studenten.
Bij dertig andere geselecteerde, goed presterende opleidingen van tien instellingen
verspreid over het land is vervolgens onderzocht of dit een succesfactor is. De
vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn: Wat hebben studenten in niveau-2opleidingen nodig om de opleiding succesvol te doorlopen, hoe proberen de
opleidingen tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en met welk resultaat?
Het onderzoek is verricht via vragenlijsten en gesprekken met studenten en
onderwijsfunctionarissen (docenten, mentoren, begeleiders, coördinatoren en
managers).
Een groot deel van de ondervraagde studenten zegt gemotiveerd te zijn om de
opleiding af te ronden met een diploma. Ongeveer de helft meldt daarna verder te
willen met een opleiding op niveau-3 of niveau-4. Ongeveer een kwart wil na het
niveau-2-diploma gaan werken.
Om het diploma te behalen, zeggen de meeste studenten dat ze het volgende nodig
hebben:
•
Versterkt vertrouwen in zichzelf: dat zij de opleiding aankunnen, en voor
sommige studenten ook het vertrouwen dat zij een baan kunnen vinden.
•
Aanmoediging om door te zetten.
•
Voor minder studenten geldt daarnaast dat zij behoefte hebben aan hulp bij
het begrijpen van de inhoud van de lessen. Dit geldt vooral voor de vakken
Nederlands en rekenen.
Het overgrote deel van de studenten is tevreden met zijn opleiding. Ze zijn vooral
tevreden met de stage, de praktijklessen en de hulp en ondersteuning die ze
krijgen. Ze zijn ook tevreden met de mogelijkheid voor maatwerk en vooral de
mogelijkheid om de opleiding te versnellen of te vertragen.
De ondervraagde onderwijsfunctionarissen kennen de onderwijsbehoeften van de
studenten voldoende. Dat geldt zowel voor de pedagogische behoeften (wat is nodig
voor een juiste werkhouding en gedrag om optimaal mee te doen) als de didactische
behoeften (wat is nodig om de leerstof te begrijpen). Zij kennen de intrinsieke
motivatie van de studenten om het diploma te halen en ook hun onzekerheid. De
opleidingsteams geven de studenten veel persoonlijke aandacht en werken aan het
versterken van hun zelfvertrouwen en zelfbeeld. Ze doen dit vooral via gesprekken
met individuele studenten. Een sterke band met studenten vinden zij een
belangrijke voorwaarde om te leren.
Daarnaast bieden de opleidingsteams op didactisch gebied vaak maatwerk en
differentiatie, in aansluiting op de behoefte van studenten om de lesinhoud te
begrijpen. Opleidingsteams vinden het ook belangrijk de opleiding te verbinden met
de praktijk. Daarnaast zorgen zij voor structuur, omdat de studenten duidelijkheid
nodig hebben.
De onderwijsfunctionarissen lijken minder goed op de hoogte van de
doorstroomwens van de studenten, en lijken - daardoor - hun aanpak er niet bewust
op af te stemmen.
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De succesfactor van goed presterende niveau-2-opleidingen blijkt inderdaad een
aanpak die aansluit op de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de
studenten. De onderwijsfunctionarissen moeten vooral bedenken dat de studenten
belang hechten aan het diploma én dat dit bij veel studenten gepaard gaat met
twijfels of zij de opleiding wel aankunnen. Zij moeten ook weten dat de studenten
behoefte hebben aan individuele steun en aanmoediging. De opleidingen noemen
verschillende aspecten van maatwerk als hun succesfactor: maatwerk in de
eigenlijke aanpak en organisatorische maatregelen die maatwerk mogelijk maken,
zoals kleine lesgroepen.
Wij doen de aanbeveling aan opleidingen om de kwaliteit (nog) sterker te maken
door:
•
•
•
•

Beleidsmatig(er) en planmatig(er) te werken met concrete afspraken op
teamniveau. De functionarissen werken intensief, maar bij de meeste
opleidingen werken ze niet met concrete teamafspraken voor hun aanpak;
meer oog te hebben voor de kwaliteit van de lessen Nederlands en rekenen;
bewuster aan te sluiten op de wens van studenten die willen doorstromen
naar een opleiding op hoger niveau;
beleid te maken voor de opvang in niveau-3 en niveau-4 van studenten uit
niveau-2-opleidingen. Deze opvang omvat nadrukkelijk een geleidelijke
begeleiding naar de vereiste zelfstandige werkhouding en
(school)taalbeheersing.

Wij doen ook een suggestie aan de MBO raad om niveau-2-opleidingen nog meer te
stimuleren uitwisselingsmomenten te organiseren (in al bestaande netwerken) om
kennis te delen en van elkaar te leren.
Dit onderzoeksrapport biedt tot slot handvatten voor opleidingsteams die als team
gezamenlijk en planmatig hun aanpak willen laten aansluiten op de
onderwijsbehoeften van de studenten.
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Inleiding１

In deze inleiding beschrijven wij in de probleemstelling de aanleiding voor dit
onderzoek. Daarnaast beschrijven wij het doel van het onderzoek. Aan het eind van
de inleiding vermelden wij in de leeswijzer hoe het rapport verder is ingedeeld.
Probleemstelling
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren in entreeopleidingen en niveau-2opleidingen in het mbo vaak in een kwetsbare positie zijn２als het gaat om het
behalen van het diploma of het vinden van een baan. Zo liet een loopbaanmonitor
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 20171 zien dat
studenten in niveau-2-opleidingen slecht scoren als het gaat om hun kansen op een
startkwalificatie en toetreding tot de arbeidsmarkt met een diploma. Ook de
Inspectie van het Onderwijs wijst in de Staat van het Onderwijs al enkele jaren op
achterblijvende resultaten van deze groep studenten. Uit de analyse van de
uitstroomgegevens van 2018 blijkt namelijk dat iets meer dan een kwart van de
studenten in niveau-2-opleidingen het diploma niet haalt. Bijna 10 procent verlaat
de opleiding voortijdig. En een kwart van de studenten die doorstroomt naar
vervolgonderwijs valt alsnog uit zonder opvolgend diploma. Om deze redenen zijn er
zorgen over de kansen van deze studenten om een diploma te behalen en een vaste
baan te vinden. Niet iedere niveau-2-opleiding laat dit beeld zien. De Inspectie van
het Onderwijs stelt namelijk vast dat er ook niveau-2-opleidingen zijn die er juist
wel in slagen om (nagenoeg) alle studenten succesvol te begeleiden naar het
diploma.
Een van de onderwerpen van het regeerakkoord (2017-2021)2 is dat het kabinet
zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen. Om die reden besteedt de minister van
OCW met verschillende beleidsmaatregelen extra aandacht aan de positie van de
jongeren in niveau-2-opleidingen. Ook de Sociaal-Economische Raad (SER)3 en de
Commissie Macrodoelmatigheid mbo (CMMBO)4 adviseerden extra aandacht aan
deze jongeren te besteden.
Projectdoelstelling
Het doel van dit themaonderzoek is om inzicht te krijgen in de succesfactoren van
mbo niveau-2-opleidingen die studenten begeleiden naar een diploma en het vinden
van een baan. Een bijkomend doel is om inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften
van deze studenten en erachter te komen in hoeverre de aanpak van de
opleidingsteams op deze behoeften is afgestemd. Om hier een antwoord op te
krijgen hebben wij onderzoek gedaan bij goed presterende mbo niveau-2opleidingen.
Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks van drie themaonderzoeken over de
problematiek van jongeren in een kwetsbare positie. In 20185 en 20206 heeft de
Inspectie van het Onderwijs twee themaonderzoeken uitgevoerd naar aspecten van
de entreeopleiding. Het huidige themaonderzoek is gericht op de kwaliteit van het
onderwijs van niveau-2-opleidingen.
De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de onderzoeksresultaten als input bij haar
agenderende en stimulerende taak, in dit geval voor onderwijs aan jongeren in een
kwetsbare positie.
Dit themaonderzoek is opgenomen in het Jaarwerkplan 2019 en 2020 van de
Inspectie van het Onderwijs met als titel ‘Effectief mbo-2’.
１ Bijlage 3 bevat de bronvermelding.
２ Onder jongeren in een kwetsbare positie in het mbo verstaat het beleid studenten (tot 23 jaar) in de entreeopleiding en
studenten in niveau-2-opleidingen die komen van het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of het vmbobasisberoepsgerichte leerweg, die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben om de startkwalificatie te halen.
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Dankwoord
Het onderzoeksteam wil veel dank uitspreken aan de betrokken
onderwijsfunctionarissen en de studenten. Zij hebben met hun openhartige houding
een waardevolle bijdrage aan dit onderzoek geleverd. Dat geldt ook voor de
deelnemers van de bijeenkomsten die wij rond het onderzoek hebben
georganiseerd.

Leeswijzer３
Dit rapport bestaat verder uit twee delen. In het eerste deel vermelden wij de
hoofdlijnen van de onderzoeksopzet, de conclusies van het onderzoek en een
bespreking naar aanleiding van de bevindingen. Ten slotte geven wij in dit deel
enkele aanbevelingen voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.
Het tweede deel van dit rapport bestaat uit een uiteenzetting van de
onderzoeksresultaten. Wij presenteren de resultaten niet als letterlijke antwoorden
op één vraag omdat onze bevindingen vaak uit een combinatie van antwoorden
bestaan. Wij geven de resultaten ook niet in percentages, maar in termen van
grootten: bijna allemaal, een groot deel, ongeveer de helft, een klein deel en bijna
geen.
Details over de onderzoeksopzet vermelden wij in een afzonderlijk technisch
rapport, deel III. Daarin geven wij een uitgebreide beschrijving van de
onderzoeksopzet en de technische verantwoording bij de bevindingen. Dit technisch
rapport is te downloaden vanaf de website van de Onderwijsinspectie.
Bij dit rapport hoort ook een brochure waarin de bevindingen bondig zijn
weergegeven. De brochure dient als inspiratie bij activiteiten van opleidingsteams
om planmatig teamgericht werken te stimuleren. De brochure kan ook als
ondersteuning dienen bij uitwisselingsactiviteiten van niveau-2-opleidingen om
kennis te delen en van elkaar te leren.

３Taalkundig vervangen wij de student soms door ‘hij’. Waar voor de student ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
Als wij het hebben over (onderwijs)functionarissen, bedoelen wij de docenten, de (studie)coaches of mentoren, de
studieloopbaanbegeleider (slb-er), de zorg- en stagecoördinatoren en de teamleider (opleidingsmanager). Als wij het
hebben over de managers van de opleiding dan bedoelen wij de teamleiders (opleidingsmanagers) en directeuren.
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Deel I

Conclusies, bespreking en aanbevelingen

Dit eerste deel start met de opzet van het onderzoek (hoofdstuk 1) om vervolgens
in hoofdstuk 2 de conclusies op de onderzoeksvraag te delen. Vervolgens bespreken
we in hoofdstuk 3 de betekenis van deze conclusies en geven we aan wat de
betekenis hiervan is voor de succesfactoren van deze goed presterende niveau-2opleidingen. Dit leidt tot enkele aanbevelingen voor het vergroten van de kansen
van jongeren in niveau-2-opleidingen.
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1

Opzet van het onderzoek

Wij beschrijven hier kort de onderzoeksopzet. De data-analyse beschrijven wij in
deel III, het afzonderlijke technisch rapport.
1.1

Werkwijze
Wij zijn het onderzoek gestart met een oriënterend onderzoek bij zes opleidingen
(vier regionale opleidingscentra (roc’s) en twee niet-bekostigde instellingen (nbi’s))
die door inspecteurs zijn aangewezen. Tijdens dat oriënterend onderzoek
onderzochten wij in hoeverre de aanpak van de opleidingen aansluit bij de behoeften
van de studenten. Daarnaast voerden wij een analyse uit op inspectierapporten om
erachter te komen welke onderwijspraktijken inspecteurs tijdens bezoeken aan
niveau-2-opleidingen signaleerden.
Uit het oriënterend onderzoek bleek dat de opleidingen met hun aanpak goed
aansluiten op de onderwijsbehoeften van de studenten. Dit wijst op een
succesfactor. De bevindingen van het oriënterend onderzoek vormden aanleiding om
het onderzoek op grotere schaal uit te voeren bij opleidingen die volgens de norm
van de inspectie goed presteren. Zo konden we nagaan of er bij opleidingen die
goed presteren inderdaad sprake is van een goede afstemming tussen de behoeften
van studenten en de onderwijsaanpak. De resultaten van dit oriënterend onderzoek
hebben we ook gebruikt om concrete onderzoeksvragen voor dit onderzoek op te
stellen.

1.2

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag van dit themaonderzoek is:
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?
Het is de bedoeling dat wij de succesfactoren afleiden uit de aanpak van de goed
presterende opleidingen.

1.3

Steekproef
Bij het onderzoek zijn tien bekostigde mbo-instellingen (roc’s en agrarische
opleidingscentra (aoc’s)) verspreid over het land betrokken. Bij deze tien
instellingen onderzochten we dertig verschillende niveau-2-opleidingen (kwalificaties
(crebocodes)) van zeventien opleidingsrichtingen (kwalificatiedossiers (bc-codes)).
De instellingen en de opleidingen zijn geselecteerd op basis van hun hoge
onderwijsresultaten, volgens de norm４ die de Inspectie van het Onderwijs in het
Onderzoekskader 20177 voor het mbo hanteert (het driejaarsgemiddelde in 2018).
In bijlage 1 vermelden wij de opleidingen (bc-codes) die betrokken waren bij dit
onderzoek. De meeste van deze opleidingen hebben overwegend studenten met een
vmbo-basis-vooropleiding. Geen enkele opleiding heeft overwegend studenten met
vmbo-kader als vooropleiding. De opleidingen hebben enkele of geen studenten met
een van de volgende vooropleidingen: entreeopleiding, praktijkonderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs.

1.4

Onderdelen en instrumenten
Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen, namelijk:
４ De inspectienorm voor hoog studiesucces bij mbo niveau-2-opleidingen is een Startersresultaat van ten minste 79
procent, een Jaarresultaat van ten minste 82 procent en een Diplomaresultaat van ten minste 79 procent.
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1. Een schriftelijke bevraging van studenten en onderwijsfunctionarissen５ van
de geselecteerde niveau-2-opleidingen. Hiervoor hebben wij een vragenlijst
voor studenten en een vragenlijst voor functionarissen gebruikt. De
vragenlijst voor de studenten bevat bijna alleen gesloten vragen. De
vragenlijst voor de onderwijsfunctionarissen bevat ongeveer evenveel
gesloten als open vragen. In totaal hebben 497 studenten en 154
onderwijsfunctionarissen de vragenlijsten ingevuld.
2. Een onderzoek op locatie dat bestaat uit interviews met studenten en
onderwijsfunctionarissen bij vijf van de tien geselecteerde instellingen.
Hiervoor hebben wij een semigestructureerde６ gespreksleidraad gebruikt.
3. Een directiebijeenkomst voor directeuren en (opleiding)managers van de
geselecteerde opleidingen.
4. Een bijeenkomst met een groep beleidsonderzoekers en
beleidsfunctionarissen.

５ Taalkundig vervangen wij de student soms door ‘hij’. Waar voor de student ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
Als wij het hebben over (onderwijs)functionarissen, bedoelen wij de docenten, de (studie)coaches of mentoren, de
studieloopbaanbegeleider, de zorg- en stagecoördinatoren en de teamleider (opleidingsmanager). Als wij het hebben over
de managers van de opleiding dan bedoelen wij de teamleiders (opleidingsmanagers) en directeuren.

６ Zie begrippenlijst voor uitleg van deze term.
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2

Conclusie

In dit hoofdstuk beantwoorden wij de onderzoeksvraag aan de hand van onze
onderzoeksbevindingen. De onderzoeksbevindingen staan in deel II.
2.1

Antwoord op de onderzoeksvraag
Onze onderzoeksvraag is: Wat hebben studenten van mbo niveau-2-opleidingen
nodig om de opleiding succesvol te doorlopen, hoe proberen opleidingen tegemoet
te komen aan deze onderwijsbehoeften en met welk resultaat?
De antwoorden op deze vraag bestaan uit drie onderdelen:
1. Allereerst vermelden we de behoeften van de student:
a. Volgens henzelf;
b. Volgens de onderwijsfunctionarissen.
2. Daarna vermelden we hoe de opleiding aansluit op die behoeften;
3. Tot slot vermelden we het resultaat van zo’n aanpak die is afgestemd op de
behoeften van studenten.
Onderzoeksvraag onderdeel 1a. Wat hebben studenten in deze niveau-2-opleidingen
volgens henzelf nodig?
De studenten benoemen verschillende onderwijsbehoeften om het diploma te
kunnen behalen. Daarnaast herleiden we hun onderwijsbehoeften uit zaken die ze
noemen die hen in dit streven kunnen tegenhouden (belemmeringen).
Wij concluderen dat de studenten onderwijsbehoeften７ hebben die zowel
pedagogisch als didactisch van aard zijn. De pedagogische onderwijsbehoeften zijn
sterker dan de didactische. De pedagogische en didactische behoeften die ze
noemen, hebben vooral betrekking op het volgen van het onderwijs op school, en
voor slechts een klein deel op het volgen van de stage.
De behoeften die studenten noemen, zijn niet los te koppelen van hun
(toekomst)wensen voor de opleiding. Een groot deel van de studenten geeft aan
graag de opleiding af te ronden met een diploma. Zij willen dit diploma behalen
vanwege een persoonlijk doel of vanwege passie voor het beroep. Ongeveer de helft
van de studenten wil direct verder met een opleiding op niveau-3 of niveau-4 en
ongeveer een kwart wil na het niveau-2-diploma direct gaan werken.
De meeste studenten hebben behoefte aan een pedagogische aanpak. Deze moet
gericht zijn op het vergroten van hun vertrouwen dat zij de opleiding aankunnen en
voor sommigen ook op het vertrouwen dat zij een baan kunnen vinden. Ook hebben
zij aanmoediging nodig om door te zetten.
Een kleiner aantal studenten noemt ook didactische behoeften. Deze behoeften
hebben te maken met alles wat nodig is om de leerstof te begrijpen. Zo zegt een
klein deel van de studenten dat lessen die slecht worden uitgelegd of lessen die zij
niet begrijpen belemmerend werken. Een klein deel van de studenten vindt ook dat
saaie lessen de kans op het behalen van het diploma belemmeren. Dit vertalen wij
in behoeften aan goede uitleg en boeiende lessen. In de gesprekken noemen de

７ Onder onderwijsbehoeften verstaan wij de behoeften van een student om het diploma te behalen, een baan te

vinden of de doorstroomwens succesvol te doorlopen. Onder deze onderwijsbehoeften vallen zaken waar de
opleiding invloed op kan hebben. Het kan gaan over diverse aspecten van het onderwijs. De belangrijkste
categorieën zijn pedagogische en didactische behoeften. Alles wat nodig is om de leerstof te begrijpen, vatten wij
samen onder de term ‘didactische behoeften’. Als het gaat om de juiste werkhouding, beroepshouding en gedrag
om optimaal mee te doen, vatten wij deze behoeften samen onder de term ‘pedagogische behoeften’. Daarnaast
kan een student zorgbehoeften en privéproblemen hebben die het volgen van de opleiding belemmeren. Ook die
zaken kunnen leiden tot pedagogische behoeften en vallen daarom daaronder. De opleiding kan hieraan een
bijdrage leveren door externe deskundigen in te schakelen.
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studenten met name de behoefte aan het beter begrijpen van de lessen Nederlands
en rekenen.
Daarnaast geven de studenten van deze opleidingen nauwelijks aan dat ze extra
ondersteuning nodig hebben voor het vinden van een baan. Als ze hier wel behoefte
aan hebben, dan betreft het vaker een pedagogische aanpak dan een didactische
aanpak. Bovendien noemen studenten nauwelijks dat ze extra begeleiding tijdens de
stage nodig hebben. Veel studenten zeggen over hun stage dat ze daar de kennis en
vaardigheden opdoen die ze nodig hebben voor het beroep.
Bijna geen student zegt dat de opleiding te moeilijk is. Ook behoeften als gevolg van
persoonlijke en sociaal-maatschappelijke problemen noemen ze nauwelijks.
Onderzoeksvraag onderdeel 1b. Wat hebben studenten in deze niveau-2-opleidingen
volgens de onderwijsfunctionarissen nodig?
Een groot deel van de functionarissen ervaart dat de meeste studenten hun best
doen om het diploma te behalen. Dat bevestigt de wens van de studenten om de
opleiding af te ronden met een diploma. Het lijkt er echter niet op dat alle
onderwijsfunctionarissen de toekomstwensen van de studenten kennen. Het aandeel
studenten dat volgens de onderwijsfunctionarissen verder wil leren of direct wil gaan
werken, is namelijk anders dan wat de studenten zelf vermelden. Bovendien is het
zicht van de functionarissen op de toekomstwensen van de studenten erg verdeeld.
Ongeveer de helft van de onderwijsfunctionarissen denkt namelijk dat een groot
deel tot alle studenten na de opleiding direct wil gaan werken. In werkelijkheid wil
ongeveer een kwart van de studenten direct na de opleiding gaan werken. Ongeveer
de helft van de studenten wil direct verder met een opleiding op niveau-3 of -4.
Opvallend is dat de functionarissen in drie ongeveer even grote groepen in te delen
zijn als het gaat om hun inschatting hoeveel studenten na de niveau-2-opleiding
door willen stromen naar een opleiding op hoger niveau. Een groep denkt dat bijna
alle studenten door willen stromen naar een opleiding op hoger niveau, een andere
groep denkt dat bijna geen studenten dit willen en de rest denk dat de helft van de
studenten dit wil.
Vooral tijdens de gesprekken die we met onderwijsfunctionarissen voerden gaven zij
aan dat de studenten veel persoonlijke aandacht en aanmoediging nodig hebben. De
onderwijsfunctionarissen denken verschillend over het zelfbeeld８ van de studenten.
Tijdens de gesprekken met de onderwijsfunctionarissen op vijf locaties is het
negatieve zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen９ van de studenten aan de orde
gekomen als iets dat vooral aan het begin van de opleiding merkbaar is. Deze
docenten zien dat gedurende de opleiding het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van
de student groeit en hij ambitie krijgt om verder te leren na de niveau-2-opleiding.
Bijna alle onderwijsfunctionarissen ervaren dat de meeste studenten duidelijke
structuur１０ nodig hebben.
Volgens de functionarissen hebben niet veel studenten ondersteuningsbehoeften op
het gebied van gedrag. Bovendien zegt een groot deel van de
onderwijsfunctionarissen dat slechts een klein deel tot geen studenten extra
ondersteuning nodig heeft vanwege psychische of financiële problemen of vanwege
hun privésituatie.
Een klein deel van de onderwijsfunctionarissen van deze niveau-2-opleidingen is van
mening dat (bijna) alle studenten behoefte hebben aan een specifieke didactische
aanpak. Het gaat dan om extra uitleg om de leerstof te snappen, het aanbieden van
de leerstof in kleine stappen, het uitleggen van de leerstof in de praktijk en het
concreet maken van de leerstof met praktijkvoorbeelden. Vooral deze laatste
８ Zelfbeeld is het beeld dat de student over zichzelf heeft: zijn ideeën, gedachten en overtuigingen over zichzelf.
９ Zelfvertrouwen is de mate waarin de student vertrouwen heeft in het eigen kunnen.
１０ Structuur betreft regelmaat zodat de student weet wat hij kan verwachten. Het gaat om duidelijke situaties en
regels.

Pagina 13 van 45

didactische aanpak, het concreet maken van de leerstof met praktijkvoorbeelden,
wordt door veel onderwijsfunctionarissen als een onderwijsbehoefte van de
studenten genoemd. Slechts een klein deel van de functionarissen zegt dat (bijna)
alle studenten behoefte hebben aan extra lessen Nederlands of extra lessen
rekenen. De meeste functionarissen ervaren dat slechts een klein deel van de
studenten die behoefte heeft.
Wij concluderen dat het beeld dat de functionarissen hebben van de
onderwijsbehoeften van de studenten voor een belangrijk deel overeenkomt met de
onderwijsbehoeften die de studenten zelf noemen. De onderwijsfunctionarissen zijn
dus redelijk goed op de hoogte van de onderwijsbehoeften van de studenten. Zij
lijken minder goed op de hoogte van de doorstroomwens van alle studenten. Dit kan
gevolgen hebben voor een juiste afstemming van de pedagogische en didactische
aanpak hierop. Daarnaast ervaren bijna alle onderwijsfunctionarissen dat de meeste
studenten duidelijke structuur nodig hebben. Of de functionarissen goed op de
hoogte zijn van behoeften van de studenten om de leerstof tot zich te nemen
(didactische behoeften), wordt niet duidelijk. Dat komt enerzijds omdat slechts
enkele functionarissen vinden dat een speciale didactische aanpak voor (bijna) alle
studenten nodig is. Anderzijds zijn het slechts een klein deel van de studenten dat
het signaal geeft dat ze behoefte hebben aan goede uitleg en begrijpelijke en
boeiende lessen.
Onderzoeksvraag onderdeel 2. Sluit de aanpak aan op de onderwijsbehoeften van de
studenten?
De aanpak van de onderwijsfunctionarissen sluit goed aan op de kenmerken en
onderwijsbehoeften van de studenten om het diploma te halen.
De onderwijsfunctionarissen kennen de intrinsieke motivatie van de studenten om
het diploma te halen, en zijn op de hoogte van de onzekerheid bij veel studenten of
zij de opleiding wel aankunnen. Dat is voor de teams aanleiding om de studenten
veel persoonlijke aandacht te geven en te werken aan een positieve beïnvloeding
van hun gedrag voor onderwijssucces. Ze richten zich vooral op het versterken van
het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de studenten. Daarnaast is de pedagogische
aanpak sterk gericht op gesprekken met individuele studenten om een band van
vertrouwen en veiligheid te creëren.
Naast een intensieve pedagogische aanpak, vaak gericht op de individuele student,
bieden de onderwijsfunctionarissen ook op didactisch gebied maatwerk en
differentiatie. Onderwijs op maat houdt zowel in dat de onderwijsfunctionarissen hun
uitleg afstemmen op de behoeften van de student als dat zij de leerstof in
verschillende tempo’s aanbieden. Dat wil zeggen dat ze ook op didactisch vlak oog
hebben voor de individuele student. Sommige opleidingen bieden expliciet ruimte
om de studie te versnellen of te vertragen. Zowel in de gesprekken als in de
vragenlijst geven de teams aan dat zij zorgen voor structuur omdat de studenten
duidelijkheid nodig hebben.
Daarnaast vinden de onderwijsfunctionarissen het belangrijk om de opleiding te
verbinden met de praktijk. In de praktijk kunnen de studenten immers hun waarde
tonen en daarmee hun zelfvertrouwen vergroten. De opleidingen en de
stagebedrijven houden regelmatig contact met elkaar over het functioneren van de
individuele student en over de praktijkinhoud.
De onderwijsfunctionarissen lijken de pedagogische en didactische aanpak niet
bewust af te stemmen op de doorstroomwens van de studenten.
Onderzoeksvraag onderdeel 3. Wat is het gevolg van deze pedagogische en
didactische aanpak?
Bij deze goed presterende opleidingen stroomt slechts een enkele student uit zonder
startkwalificatie.
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Het gaat bij de meeste van deze onderzochte opleidingen om een uitstroom zonder
startkwalificatie van minder dan 5 procent. Een resultaat waar deze opleidingen
trots op zijn. Deze uitstroom vindt in de meeste gevallen binnen drie maanden na de
start van de opleiding plaats. Dit is een duidelijk positiever beeld dan het landelijk
gemiddelde van bijna 10 procent uitstroom zonder startkwalificatie in 2018.
Veel studenten van de opleidingen die betrokken zijn bij dit onderzoek gaan direct
werken, maar er stromen ook veel studenten door naar een vervolgopleiding op een
hoger niveau. De leidinggevenden geven namelijk aan dat bij de helft van de
opleidingen iets minder dan de helft tot (bijna) alle studenten doorstroomt naar een
opleiding op niveau-3 of niveau-4. Bij de meeste opleidingen gaat iets minder dan
de helft tot (bijna) alle studenten na de opleiding werken. Bij alle opleidingen is er
sprake van minimaal één student die doorgaat met een opleiding op hoger niveau
en minimaal één student die direct gaat werken.
De studenten geven aan dat ze tevreden zijn met de opleiding. Ze zijn het meest
tevreden met de stage en daarna met de praktijklessen. Bijna alle studenten
beoordelen de hulp en begeleiding die ze krijgen als tenminste voldoende. Ook het
pedagogisch klimaat vinden bijna alle studenten voldoende of goed. Zij merken wel
verschil in de manier waarop docenten omgaan met regels en afspraken. Dat komt
waarschijnlijk omdat er geen duidelijke teamafspraken zijn. De studenten ervaren
wel de betrokkenheid van de docenten.
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3

Bespreking

In dit hoofdstuk bespreken wij de betekenis van de conclusie uit het vorige
hoofdstuk. Hieruit herleiden wij de succesfactoren van goed presterende
opleidingen.
3.1

Aansluitende aanpak
Wij concluderen dat de aanpak van de opleidingsteams aansluit op de
onderwijsbehoeften van de studenten om het diploma van de niveau-2-opleiding te
behalen en om een baan te vinden.
Belangrijk is dat de onderwijsfunctionarissen op de hoogte zijn van het belang dat
de studenten hechten aan het diploma en dat zij ervaren dat de studenten er hard
voor werken. Zij ervaren ook bij de studenten zelf de behoefte aan
gedragsverandering ten behoeve van onderwijssucces. Dat is bevorderlijk voor de
inzet van de onderwijsfunctionarissen om hun aanpak af te stemmen op de
behoeften van de studenten. De onderwijsfunctionarissen tonen, vanwege deze
behoefte bij de studenten, een sterke pedagogische neiging om het gedrag bij de
studenten te beïnvloeden ter bevordering van hun studiesucces.
De pedagogische aanpak is vervolgens sterk gericht op gesprekken met individuele
studenten, om een band van vertrouwen en veiligheid te creëren. Door deze sterke
pedagogische aanpak voelen de studenten zich gezien, veilig en ervaren ze dat ze
ergens bij horen. Op deze manier werken de onderwijsfunctionarissen aan
belangrijke voorwaarden8 voor leren１１.
De onderwijsbehoeften die betrekking hebben op het begrijpen van de lesinhoud, de
didactische onderwijsbehoeften, pakken de opleidingen veelal op met het bieden van
maatwerk op verschillende manieren. Daarmee ondervangen zij ook veel vragen van
de studenten op didactisch gebied.
De aanpak van de opleidingen bevordert bovendien het vertrouwen van de
studenten dat ze een baan vinden. Ook de stagebedrijven tonen zich zeer
gemotiveerd om de studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei en naar
(beginnende) beroepsbeoefenaar. Wel denken enkele studenten dat ze geen baan
zullen vinden omdat er te weinig banen zijn voor het beroep of omdat ze
gediscrimineerd zullen worden. Dit zijn reële punten die wellicht om beleid vragen.
Aansluitende aanpak voor een vervolgopleiding op hoger niveau
Wij zien ook dat de onderwijsfunctionarissen minder goed op de hoogte zijn van de
doorstroomwensen van de studenten. Ze weten vaak niet of de studenten door
willen gaan met een mbo opleiding op een hoger niveau of direct willen gaan
werken. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat het aandeel studenten dat de wens
heeft om direct na de opleiding op niveau-2 verder te gaan met een opleiding op
niveau-3 of niveau-4, hoger is dan de onderwijsfunctionarissen verwachten.
Hierdoor is de aanpak van de opleidingen minder nadrukkelijk gericht op de
onderwijsbehoeften van studenten die verder willen leren met een mbo opleiding op
een hoger niveau. Wat het gevolg hiervan is voor individuele studenten, weten wij
niet. Wij stellen wel vast dat de onderwijsfunctionarissen belemmeringen noemen
voor de studenten om een vervolgopleiding op een hoger niveau te doen. De meest
genoemde belemmering is dat het niveau te hoog is en dat de studenten niet zo
theoretisch zijn ingesteld. Soms geven de onderwijsfunctionarissen daarbij specifiek

１１

In het themaonderzoek Motivatie om te leren. Motiverende kenmerken van het voortgezet onderwijs (2019),
geeft de inspectie een uitvoerige uiteenzetting van kenmerken van de onderwijspraktijk die een rol spelen bij de
motivatie van leerlingen om te leren. Veiligheid en verbondenheid (relatie), zijn daar elementen van.
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aan dat Nederlands en rekenen struikelblokken zijn en dat dit op een niveau-3opleiding te lastig voor de studenten wordt. De onderwijsfunctionarissen geven ook
vaak aan dat niveau-3 veel meer zelfstandigheid vraagt van de studenten dan
niveau-2. Dit roept de vraag op in hoeverre de niveau-2 opleidingen deze studenten,
die de wens hebben om op hoger niveau door te leren, op juist deze struikelblokken
kunnen voorbereiden.
3.2

Succesfactoren
We concluderen dat een aanpak die aansluit op de onderwijsbehoeften van
individuele studenten, een succesfactor is voor het behalen van het diploma van de
niveau-2-opleiding en het vinden van een baan.

3.2.1

Aanwezige succesfactoren
De opleidingen noemen verschillende concrete punten als hun succesfactoren, door
ons onderverdeeld in negen categorieën.

Op een gedeelde eerste plaats staan de drie meest genoemde categorieën:
1a. Pedagogische aspecten
1b. Professionaliteit van het personeel
1c. Zorg en begeleiding
Ad 1a. Pedagogische aspecten
De opleidingen van alle instellingen noemen op de eerste plaats pedagogische
aspecten als succesfactor. De opleidingen noemen ook zaken als het verbeteren van
het zelfbeeld en het versterken van het zelfvertrouwen van de student, een extra
zetje geven om door te gaan met de opleiding en geen student loslaten. In gesprek
met ons benadrukken enkele onderzoekers die werkzaam zijn bij beleidsorganisaties
dat dit in lijn is met de pedagogische opdracht voor docenten, namelijk optimale
begeleiding van individuele studenten.
Ad 1b. Professionaliteit van het personeel
De opleidingen van bijna alle instellingen noemen als een van hun succesfactoren
ook de professionaliteit van het team. Belangrijke aspecten daarbij zijn volgens hen
de bevlogenheid voor en betrokkenheid van het team bij de studenten, kennis van
de praktijk en de samenwerking binnen het team.
Ad 1c. Zorg en begeleiding
De opleidingen van bijna alle instellingen noemen daarnaast de zorg en begeleiding
die ze bieden als een van hun succesfactoren. Hieronder vallen volgens hen de
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acties van de mentoren, de loopbaanbegeleider, de intern begeleider en daarnaast
de goede zorgstructuur. Met name de mentor gaat in gesprek met de student op
zoek naar oplossingen.
Sommige opleidingen noemen bij de zorg en begeleiding ook als succesfactor dat zij
de studievoortgang volgen, dat ze zicht hebben op de problemen én prestaties en
daarop begeleiding bieden. Opleidingen die begeleiding en zorg (meer) geïntegreerd
in het onderwijs aanbieden, geven aan dat dit ook bijdraagt aan het succes.
Op een gedeelde tweede plaats staan wederom drie categorieën. Deze werden door
opleidingen van iets meer dan de helft van de instellingen genoemd. Het zijn:
2a. Onderwijsprogramma
2b. Sociale veiligheid
2c. Schoolorganisatie
Ad 2a. Onderwijsprogramma
Het centraal stellen van de (beroep)praktijk wordt door deze opleidingen als
succesfactor binnen het onderwijsprogramma genoemd. Het onderwijsprogramma
sluit aan bij de praktijklessen en het dagelijkse werk. Zo verbinden deze opleidingen
de (beroeps)praktijk en de school met elkaar: ze laten de studenten vooral praktisch
aan de slag gaan en zorgen voor genoeg afwisseling tussen theorie en praktijk. Ook
laten ze studenten de opgedane kennis direct gebruiken in de praktijk en/of laten ze
de studenten leren op de praktijklocatie.
Ad 2b. Sociale veiligheid
Hierbij noemen de opleidingen dat ze zorgen voor een veilig sociaal klimaat met een
gemoedelijke en veilige (werk)sfeer. Om dit te realiseren maken de opleidingen
heldere afspraken, zodat de studenten weten waar ze aan toe zijn.
Ad 2c. Schoolorganisatie
Verschillende opleidingen noemen aspecten die te maken hebben met de
schoolorganisatie als een succesfactor. Zo noemen ze kleine klassen en kleine
teams, het aanstellingsbeleid van docenten en de mogelijkheid om de studieduur te
versnellen of te vertragen. Ook zorgen deze opleidingen voor structuur in de
inrichting van de opleidingen. Dit doen ze bijvoorbeeld door vaste docenten (en
docenten die meerdere vakken geven) in te zetten en vaste patronen (altijd dezelfde
lokalen, tijden en vakken) aan te houden. Ook noemen de opleidingen een aantal
organisatorische maatregelen om de doorstroom te vergemakkelijken.
Op een gedeelde derde plaats staan ook weer drie categorieën die door opleidingen
van iets minder dan de helft van de instellingen genoemd worden als
succesfactoren. Wij categoriseren ze als volgt:
3a. Didactisch handelen
3b. Leerklimaat
3c. Stage
Ad 3a. Didactisch handelen
Als succesfactoren bij didactisch handelen noemen de functionarissen aspecten als
het zorgen voor een duidelijke instructie, het bieden van variatie tijdens de lesdag
en het bieden van maatwerk.
Ad 3b. Leerklimaat
Onder leerklimaat vallen acties om een klimaat te creëren dat bevorderlijk is voor
het verwerven van de lesinhoud. Onderwijsfunctionarissen noemen zaken als het
enthousiast maken van studenten voor het beroep, het betrekken van ouders bij de
school (school-student-thuis), het geven van procesgerichte feedback en de
aandacht die ze hebben voor de ambitie van de student.
Ad 3c. Stage
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Onderwijsfunctionarissen noemen succesfactoren als de korte lijnen tussen bedrijfschool-student, de goede samenwerking en goed contact met leerbedrijven,
voldoende stagebedrijven/werkbedrijven en aandacht voor
werknemersvaardigheden.
Betekenis van de concrete succesfactoren
Met deze succesfactoren willen onderwijsinstellingen aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van de individuele studenten. Deze concrete succesfactoren
versterken daarmee de bevinding dat een aanpak die aansluit op de
onderwijsbehoeften van individuele studenten feitelijk de succesfactor is voor
niveau-2-opleidingen. Wij stelden in de conclusie echter al vast dat de aanpak van
opleidingen niet bewust aansluit op de behoeften van studenten die verder wensen
te leren. Zo geven verschillende opleidingen aan dat zij nog geen beleid (afspraken)
hiervoor hebben. Zij laten de aansluiting tussen de onderwijsbehoeften en de
onderwijsaanpak over aan de docenten, omdat deze docenten ervaren zijn binnen
hun vakgebied. Wij kunnen ons voorstellen dat onderwijsinstellingen op het punt
van beleidsmatig en planmatig handelen winst kunnen boeken. Beleidsmatig en
planmatig handelen zorgt namelijk voor meer kans op duurzaamheid van het succes
van een aanpak die aansluit op de onderwijsbehoeften van alle studenten.
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4

Aanbevelingen

In dit hoofdstuk presenteren wij de aanbevelingen aan de besturen van de
instellingen. Wij starten met een onderbouwing van de aanbevelingen.
4.1

Onderbouwing van de aanbevelingen
In het vorige hoofdstuk hebben wij geconcludeerd dat het succes van deze goed
presterende opleidingen in grote lijnen is dat zij een aanpak tonen die sterk
afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de studenten. De aanpak is echter sterk
afhankelijk van het inzicht van individuele bevlogen docenten. Wij zijn van mening
dat ook deze goed presterende mbo niveau-2-opleidingen zich nog verder kunnen
versterken.

4.1.1

Missend element bij de succesfactor: planmatig handelen
Bij de meeste van de onderzochte opleidingen maken teams en opleidingsmanagers
weinig concrete afspraken over hoe zij er als team voor zorgen dat het onderwijs
past bij de onderwijsbehoeften van individuele studenten. De managers houden zich
vooral bezig met het bepalen van zakelijke organisatorische regels zoals de grootte
van de klassen, het profiel van docenten voor opleidingen op mbo niveau-2, het
combineren van niveaugroepen en mogelijkheden creëren voor het versnellen of
vertragen van de studie. In de gesprekken die we op locatie voerden, geven de
teams ook aan dat de onderwijsbehoeften van studenten vaak tijdens de intake en
gedurende het jaar blijken. Vooral de mentoren (studieloopbaanbegeleiders) vangen
daarover veel signalen op. Zij hebben niet de gewoonte om systematisch de
onderwijsbehoeften van individuele studenten te inventariseren en te analyseren.
Zij hebben ook niet de gewoonte om gezamenlijk concrete teamafspraken te maken
voor hun pedagogische en didactische aanpak voor individuele studenten of groepen
studenten. Een gezamenlijke visie voor deze passende aanpak, opgesteld door alle
leden van het team, ontbreekt ook vaak. Het blijft beperkt tot overleggen waarbij de
teamleden elkaar informeren en enthousiasmeren. Wij herkennen daarom
onderdelen van een cyclisch proces in de aanpak van teams om aan te sluiten op de
behoeften van de studenten, maar er missen vaak nog onderdelen om tot een
afgeronde cyclus te komen.
Om die reden is er volgens ons winst te behalen door sterker in te zetten op een
teamgerichte en planmatige aanpak om aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van
de studenten. Uitgangspunt daarbij is dat de teams op systematische wijze enkele
stappen doorlopen, zowel in teamverband als één-op-één met de student.
Deze stappen zijn:
1. Signalering: het inventariseren van de behoeften en wensen van individuele
studenten;
2. Het analyseren van deze wensen;
3. Het bepalen van de doelen van de student en hier een aanpak voor
vastleggen;
4. Het uitvoeren van deze aanpak volgens afspraak;
5. Het periodiek gezamenlijk bespreken van de voortgang;
6. Het aanpassen van de aanpak, als dat nodig is;
7. Na een afgesproken periode evalueert het team de kwaliteit van de
uitvoering, gaat het na of de doelen zijn behaald en uiteindelijk stelt het
team het effect van de aanpak voor de student vast.
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Daarnaast kunnen teams ervoor zorgen dat de aanpak van het stagebedrijf op
eenzelfde manier aansluit op de wensen en behoeften van de individuele student. Zo
versterken de onderwijs- en stageaanpak samen het effect voor de student.
Een dergelijk cyclisch proces van handelen is niet nieuw in het onderwijs. Ten
grondslag hieraan liggen de kenmerken van het handelingsgericht werken１２.
4.1.2

Missend element bij de succesfactor: beleidsmatig handelen１３
Het streven is een beleidsmatige werkwijze die ervoor zorgt dat de onderwijsaanpak
aansluit op de onderwijsbehoeften en toekomstwensen van de studenten. Dit houdt
in dat een planmatige aanpak volgens een cyclisch proces, dat gezamenlijk binnen
teams tot stand komt, onderdeel is van het beleid van de mbo niveau-2-opleiding.
Beleid voor het didactisch handelen
Wij staan in dit kader ook stil bij het belang van goed onderwijs voor de generieke
vakken (Nederlandse taal, Engels en rekenen). Wij zien dat de didactische aanpak
beter aan zou kunnen sluiten op behoeften van studenten voor deze vakken. De
generieke vakken geven les in vaardigheden die de student gedurende zijn hele
leven nodig heeft. Je zou ze vaardigheden voor het leven, of levensvaardigheden
kunnen noemen. Je hebt ze nodig in het dagelijkse sociale leven, als
beroepsbeoefenaar en in het ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Door juist bij deze
basisvaardigheden de aanpak af te stemmen op de specifieke didactische behoefte
van de individuele student, en hem daar uit te dagen en te ondersteunen, kan de
student een belangrijke ontwikkeling doormaken. De juiste begeleiding op deze
vakken kan het voor hem of haar mogelijk maken door te stromen naar een hoger
niveau en daar ook aansluiting te vinden. Die kans op succes wordt vergroot als het
opleidingsteam hier gezamenlijk in optrekt en met elkaar komt tot een doordachte
en eenduidige aanpak. We zagen dat studenten erg tevreden zijn met de stage en
met lessen die aansluiten bij de praktijk. Wellicht kan het onderwijsteam ook met
de generieke vakken nauwer aansluiten bij de praktijk. Wat zou het leereffect zijn
als een student zich ondersteund voelt vanuit een stabiel, breed en herkenbaar
fundament? Niet meer bukken of wegkijken bij die hogere lat, maar onder
aanmoediging en vertrouwen stappen maken.
Dit pleidooi voor goed onderwijs voor de generieke vakken sluit ook aan op het
advies dat enkele onderzoekers van beleidsorganisaties met ons deelden in een
gesprek over de voorlopige bevindingen. Zij stellen dat het onderwijs zich expliciet
zou moeten richten op duurzame participatie. Een startkwalificatie is tenslotte
onderdeel van het Leven Lang Ontwikkelen.
Stagebeleid
Ook wat betreft het stagebeleid valt het op dat stagebegeleiders intensief werken
aan het laten aansluiten van de stage op de behoeften en mogelijkheden van
individuele studenten. Bij de stagebedrijven is er daarnaast vaak sprake van
bevlogen en gedreven praktijkopleiders die de studenten graag zien slagen in hun
missie. Over het algemeen geldt dat het contact tussen de opleidingen en de
stagebedrijven gaat over individuele studenten. De opleidingen horen vaak via de
student hoe het stagebedrijf werkt. In enkele gevallen delen de opleidingen
daarnaast informatie over de opleiding met de bedrijven. Er is weinig sprake van
afstemming tussen de opleiding en stagebedrijven over de inhoud en de aanpak van
de opleiding, vooral als het gaat om de ontwikkeling van de beroepshouding bij de
student. Wij kunnen hooguit stellen dat de afstemming impliciet gebeurt.
Doorstroombeleid
We hebben inmiddels gezien dat de onderwijsaanpak niet duidelijk aansluit op de
onderwijsbehoeften van studenten die wensen verder te leren in een opleiding op
１２

１３

Pameijer, N., Beukering, T. van, & Lange, S. (2009). Handelingsgericht werken. Een handreiking voor het
schoolteam. Samen met collega’s, leerlingen en ouders aan de slag. Leuven: Acco.
Beleidsmatig handelen: Handelingen die met het beleid van de school te maken hebben of volgens het beleid
gebeuren.
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een hoger niveau. De functionarissen noemen verschillende belemmeringen voor
studenten om door te stromen naar een hoger niveau. Eén van de belemmeringen
die ze noemen is het vermogen van de studenten om zelfstandig te werken. De
vraag rijst of de belemmeringen niet inherent zijn aan de aanpak van de mbo
niveau-2-opleidingen?
Zo hebben wij al gezien dat er bij de niveau-2-opleidingen veel persoonlijke
aandacht en begeleiding is, terwijl de verwachting is dat studenten in een opleiding
op hoger niveau zelfstandig moeten kunnen werken. Het is de vraag of de studenten
die wensen door te stromen naar een opleiding op hoger niveau, ook zonder deze
intensieve aandacht de niveau-2-opleiding zouden halen. Het is een lastige kwestie
hoe de aansluiting op dit punt beter kan. Kan er bij de niveau-2-opleidingen al meer
toegewerkt worden naar zelfstandig werken? Als dit alleen wordt gedaan bij
studenten van wie verwacht wordt dat zij een niveau-3 of een niveau-4-opleiding
aankunnen, is er sprake van selectie op basis van verwachtingen. Hiertoe neigen
sommige opleidingen.
Ook het hogere niveau van Nederlandse taal bij niveau-3- en niveau-4-opleidingen
noemen functionarissen als een belemmering voor de studenten om door te
stromen. Krijgt dit vak wel de aandacht die nodig is voor studenten die de wens
hebben om een niveau-3-opleiding te volgen? Hieronder vallen dus óók studenten
die aanvankelijk niet direct een doorstroomwens naar niveau-3 hebben, maar die
door de bovengenoemde aanpak misschien wel beter worden voorbereid op
doorstroming naar dit niveau. Een goede beheersing van de Nederlandse taal wordt
immers meegewogen in het bepalen van de doorstroom naar opleidingen op hoger
niveau. Voor doorstroom naar een niveau-3-opleiding is het goed om te bedenken
dat zowel voor een niveau-2-opleiding als voor de niveau-3-opleiding het
referentieniveau 2F geldt. Of de student vrijstelling krijgt voor deze eis is afhankelijk
van het vrijstellingenbeleid van de examencommissie van de niveau-3-opleiding.
Ook hierbij lijkt het dus belangrijk dat de niveau-2-opleidingen de wensen van de
studenten duidelijk hebben om de studenten te bieden wat zij nodig hebben. Het is
ook de vraag of de niveau-3-opleiding er niet systematisch rekening mee moet
houden dat de student die van een niveau-2-opleiding komt geleidelijk aan begeleid
moet worden naar de verwachte beroepshouding en taalbeheersing voor een niveau3-opleiding.
4.1.3

De succesfactor in beeld: een praktische toepassing
Wij hebben de elementen die de afzonderlijke functionarissen noemen voor een
succesvolle aanpak geïnventariseerd en binnen het cyclisch proces voor planmatig
handelen geordend. Het resultaat is een kader dat als houvast kan dienen voor
teams die gezamenlijk willen werken aan een systematische aanpak die aansluit op
de onderwijsbehoeften１４ van studenten. Wij geven dat kader in figuur 1
schematisch weer. Figuur 1 kan als een handreiking dienen bij meer beleidsmatig en
planmatig handelen.

１４ Onder onderwijsbehoeften verstaan wij de behoeften van een student om het diploma te behalen, een baan te

vinden of de doorstroomwens succesvol te doorlopen. De onderwijsbehoeften betreffen zaken waar de opleiding
invloed op kan hebben. Het kan gaan over diverse aspecten van het onderwijs. De belangrijkste categorieën zijn
pedagogische en didactische behoeften. Alles wat nodig is om de leerstof te begrijpen, vatten wij samen onder de
term ‘didactische behoeften’. Als het gaat om de juiste werkhouding, beroepshouding en gedrag om optimaal
mee te doen, vatten wij de behoeften samen onder de term ‘pedagogische behoeften’. Daarnaast kan een
student zorgbehoeften en privéproblemen hebben die het volgen van de opleiding belemmeren. Deze kunnen ook
leiden tot pedagogische behoeften. De opleiding kan hierin een bijdrage leveren door externe deskundigen in te
schakelen.
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Figuur 1: Kader voor planmatig werken aan een aanpak die aansluit op
onderwijsbehoeften van studenten

Legenda bij de figuur:

Toelichting bij figuur 1:
In het schema ordenen wij de onderwijsbehoeften in verschillende categorieën:
pedagogisch, didactisch, met betrekking tot toekomstwensen, structuur (behoefte
aan duidelijkheid) en behoefte aan ondersteuning vanwege privéomstandigheden.
Daaronder hangen enkele subcategorieën.
Deze teamgerichte aanpak kent een aantal fasen:
De eerste fase is de signalering. In deze fase maakt het team samen
afspraken om te bepalen hoe, wanneer en/of waarmee ze de
onderwijsbehoeften van de student herkennen en verzamelen. Voorbeelden
van signaleringsmomenten en -instrumenten zijn: intakegesprekken,
tussentijdse (mentor)gesprekken, prestaties van de student en incidenten.
In de tweede fase wordt de opgehaalde informatie geïnventariseerd,
geanalyseerd, geïnterpreteerd en samen besproken. Het team maakt
afspraken over wie hiermee aan de slag gaat en hoe dit gebeurt. Het doel is
de opgehaalde informatie te ordenen in onderwijsbehoeften. Het
bovengenoemde kader kan als handvat dienen bij het ordenen van de
signalen in componenten en categorieën.
Vervolgens (derde fase) komen de teamleden per categorie tot een aanpak
die afgestemd is op het effect waar ze naar streven bij de student. Deze
aanpak voeren de onderwijsfunctionarissen volgens de teamafspraken uit.
De vierde fase is het daadwerkelijk uitvoeren van de aanpak.
De vijfde fase bestaat uit de periodieke evaluatie van de uitvoering van de
afspraken en van het gewenste effect van de aanpak voor de student. In alle
fasen is uiteraard ook de student betrokken.
Om bovenstaande werkwijze werkbaar te maken, zou het team bij zijn aanpak
studenten met vergelijkbare individuele behoeften kunnen groeperen.
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4.2

Concrete aanbevelingen
We hebben vier aanbevelingen opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs van
niveau-2-opleidingen te verhogen. Dit komt ook de doelgroep die valt onder
‘jongeren in kwetsbare positie’ ten goede. Deze vier aanbevelingen richten we aan
besturen van de instellingen Ook doen wij een suggestie aan de MBO raad om
kennisdeling over dit onderwerp bij de opleidingen te stimuleren.
Aanbeveling 1: Bevorder dat opleidingen hun onderwijs beleidsmatig(er) en
planmatig(er) afstemmen op de onderwijsbehoeften van de studenten.
Deze aanbeveling komt voort uit onze vaststelling dat de onderwijsfunctionarissen
van deze goed presterende opleidingen ervoor zorgen dat hun aanpak aansluit bij de
onderwijsbehoeften van de studenten. Wij stellen ook vast dat de meeste
onderzochte opleidingen nauwelijks concrete teamafspraken maken over de manier
waarop zij hun onderwijsaanpak aansluiten op de onderwijsbehoeften van de
studenten. De teamleden handelen vanuit individuele overtuiging. Ze voeren wel
regelmatig teamoverleg, maar dit leidt nog niet tot een overtuigende eenduidige
aanpak in het team.
Aanbeveling 2: In het verlengde van aanbeveling 1 bevelen wij aan om de
doorstroomwensen van studenten bij de intake te registreren. Ook
adviseren wij afspraken te maken met de student over de manier waarop
de opleiding aansluit op de doorstroomwens van de student.
De aanleiding voor deze aanbeveling is dat wij een verschil zien tussen het aandeel
studenten dat aangeeft dat ze direct na de opleiding door willen stromen naar
niveau-3 of niveau-4 en het (kleinere) aandeel dat volgens de meeste
functionarissen wil doorleren. Ook stellen wij vast dat de opleidingen vaak selectief
studenten adviseren om door te leren. Basis voor het advies zijn vaak de prestaties
en werkhouding van de studenten. Deze werkwijze kan onbedoeld leiden tot
ontmoediging van studenten die wel een doorstroomwens hebben, maar daarvoor
niet worden benaderd door de opleiding.
Aanbeveling 3: Zorg voor extra maatwerk en begrijpelijkere lessen bij de
vakken Nederlandse taal en rekenen in niveau-2-opleidingen.
We doen deze aanbeveling omdat er studenten zijn die aangeven dat ze moeite
hebben met de lessen Nederlandse taal en rekenen. Tegelijkertijd geven de
onderwijsfunctionarissen aan dat het beheersingsniveau van het vak Nederlands
bepalend kan zijn voor doorstroom naar een opleiding op een hoger niveau.
Bovendien geldt dat een goede beheersing van de generieke vakken belangrijk is
voor de verdere ontwikkeling van de jongeren in het kader van een Leven Lang
Ontwikkelen, een van de pijlers van het onderwijsbeleid.
Het beleid op deze generieke vakken moet gericht zijn op hoge kwaliteit van het
aanbod en de lessen. Hiermee kan het bestuur stimuleren dat de opleiding beter
aansluit op de behoeften (waaronder doorstroomwens) en leerstijl van de studenten
op niveau-2-opleidingen.
Aanbeveling 4: Stel beleid op voor de begeleiding van studenten die vanuit
een niveau-2-opleiding doorstromen naar niveau-3-opleidingen. Begeleid
deze studenten een eerste periode naar de zelfstandige werkhouding en
(school)taalbeheersing die verwacht worden in niveau-3- en niveau-4opleidingen.
We doen deze aanbeveling omdat teams in niveau-2-opleidingen de behoefte
ervaren om hun studenten intensief te begeleiden, zodat ze binnen deze opleiding
de meeste kans van slagen hebben. Tegelijkertijd zijn er verschillende studenten die
(soms op grond van hun succes in de niveau-2-opleiding) graag verder willen leren.
De niveau-3- en de niveau-4-opleidingen vragen echter een meer zelfstandige
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werkhouding. Bovendien vragen deze opleidingen een hogere (school)taalbeheersing
dan de niveau-2-opleiding waar de studenten veel ondersteuning kregen met
praktijkvoorbeelden.
Suggestie aan de MBO raad: Stimuleer dat de niveau-2-opleidingen
uitwisselingsmomenten organiseren om kennis met elkaar te delen.
Goed presterende opleidingen kunnen de rol van initiatiefnemer op zich nemen om
kennis en ervaring over hun aanpak te delen zodat andere opleidingen inspiratie op
kunnen doen voor hun eigen aanpak.
Wellicht kan voor de bijeenkomsten aangesloten worden bij bestaande netwerken,
zoals de leercirkels van Ingrado en de leernetwerken van ECBO. Hier is veel animo
voor, zoals bleek tijdens een door de Inspectie van het Onderwijs georganiseerde
bijeenkomst met de schoolleiders en directeuren van de goed presterende
opleidingen die betrokken waren bij dit onderzoek. Ook de goed presterende
opleidingen willen graag van elkaar leren.
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Deel II

Het onderzoek

In dit deel vermelden wij per deelvraag onze bevindingen. Voor de onderzoeksopzet
verwijzen wij u naar hoofdstuk 1 van dit rapport en het afzonderlijk gepubliceerde
deel III. In plaats van percentages geven wij de bevindingen in categorieën weer om
enige nuancering aan te brengen. Dat doen wij als volgt:
Figuur 2: Legenda categorieën bij percentages

In deel III, de technische verantwoording, omschrijven wij hoe wij tot de resultaten
zijn gekomen.
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5

Onderwijsbehoeften van de studenten

In dit hoofdstuk beschrijven wij in de eerste paragraaf wat de studenten zelf
aangeven dat hun onderwijsbehoeften zijn. In de tweede paragraaf vermelden wij
wat de studenten volgens de functionarissen van de opleidingen nodig hebben. We
sluiten in de derde paragraaf af met een vergelijking tussen beide bevindingen.
Wij maken onderscheid tussen pedagogische behoeften en didactische behoeften.
Samen zijn dat de onderwijsbehoeften van de studenten. De pedagogische
behoeften hebben te maken met gedragsverandering en de didactische behoeften
hebben te maken met het verwerven van de inhoud van de lessen.
5.1

Onderwijsbehoeften volgens de studenten zelf
De studenten van deze mbo niveau-2-opleidingen geven aan dat zij behoefte
hebben aan zowel een passende pedagogische als een passende didactische aanpak.
In de volgende figuur zijn de verschillende motieven die studenten noemen voor het
volgen van de opleiding opgesomd. Hierbij laten we steeds zien welk aandeel van de
studenten dit motief noemt.
Figuur 3: Aandeel studenten dat een bepaald motief voor het volgen van de
opleiding noemt

Als reden om verder te leren geven studenten veelal aan dat ze meer kennis willen
opdoen over hun vak of dat ze met een niveau-3-opleiding meer gaan verdienen.
De onderwijsbehoeften dragen grofweg bij aan de twee doelen waar het onderwijs
naar streeft voor elke student: om het diploma te behalen én om een baan te
vinden. In de volgende paragrafen gaan we in op beide doelen.
5.1.1

Onderwijsbehoeften volgens de student om het diploma te halen
Pedagogische behoeften
Een groot deel van de studenten geeft aan dat de behoeften die ze hebben om het
diploma te behalen voortkomen uit eigen gedrag. Ongeveer de helft van de
studenten noemt namelijk ‘vertrouwen in mezelf hebben’ als behoefte en iets meer
dan een derde noemt ‘meer mijn best doen’. Er zijn ook studenten die zeggen dat
‘geen zin’, ‘niet mijn best doen’ en ‘aandacht voor vrienden’ hen kan belemmeren
om het diploma te behalen. Dit zijn allemaal aspecten van gedrag die met een
pedagogische aanpak positief beïnvloed kunnen worden. Onderstaande figuur geeft
het aandeel studenten per genoemd gedragsaspect weer.

Pagina 27 van 45

Figuur 4: Aandeel studenten dat bepaalde pedagogische behoeften noemt voor het
behalen van het diploma

Kortom, de pedagogische aanpak van de school zal gericht moeten zijn op het
bevorderen van het vertrouwen bij de studenten dat ze de opleiding aankunnen, hen
stimuleren om hun best te doen en hen aanmoedigen om de opleiding meer
prioriteit te geven.

“Medeleven en interesse van de docent
schept een band, dat motiveert!”
Didactische behoeften
Een kleiner aantal studenten noemt ook behoeften die te maken hebben met het
verwerven van de inhoud van de lessen; didactische behoeften. Zij noemen
mogelijke belemmeringen voor hun studiesucces die wijzen op behoefte aan een
didactische aanpak. Zo noemt een klein deel van de studenten dat het belemmerend
is als lessen slecht worden uitgelegd of moeilijk te begrijpen zijn. Een klein deel van
de studenten vindt ook dat saaie lessen hun kans op het behalen van het diploma
verkleinen. Bijna geen student zegt dat de opleiding te moeilijk is. Wat ook opvalt is
dat de studenten weinig belemmeringen bij de stage noemen. Onderstaande figuur
geeft het aandeel studenten aan dat belemmeringen noemen die leiden tot behoefte
aan een didactische aspect weer.
Figuur 5: Het aandeel studenten dat belemmeringen noemen die duiden op behoefte
aan bepaalde didactische aspecten

Het effect van de didactische aanpak moet zijn dat studenten minder last hebben
van onbegrijpelijke of saaie lessen die ervoor kunnen zorgen dat ze mogelijk
afhaken. Verbetering hiervan kan ook studenten helpen die de opleiding moeilijk
vinden.
In de gesprekken noemen de studenten met name dat ze behoefte hebben aan het
beter begrijpen van de lessen Nederlands en rekenen.

“Gewoon les krijgen in Nederlands en
rekenen en vragen kunnen stellen, is fijn”
Extra hulp
Een klein deel van de studenten geeft expliciet aan hulp nodig te hebben bij het
behalen van het diploma. Deze hulp zou volgens de studenten moeten komen van
de docenten, de mentor en/of de studieloopbaanbegeleider. Bijna geen student zegt
dat hij hulp nodig heeft bij de stage, hulp van thuis of hulp bij privéproblemen. Ook
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zegt bijna geen student dat hij meer tijd nodig heeft om langer over de opleiding te
doen. In figuur 6 laten we per expliciete hulpvraag zien welk aandeel van de
studenten hier behoefte aan zegt te hebben.
Figuur 6: Aandeel van de studenten dat aangeeft een bepaalde behoefte te hebben
voor het behalen van het diploma

5.1.2

Onderwijsbehoeften volgens de student om een passende baan te vinden
Pedagogische behoeften voor het vinden van een baan
Bijna geen student noemt belemmeringen voor het vinden van een baan die past bij
de opleiding, die leiden tot pedagogische behoeften. Bovendien noemen zij weinig
verschillende belemmeringen. Een gering aantal zoekt het bij zichzelf en noemt
belemmeringen die te maken hebben met de eigen motivatie om te werken. Er zijn
ook wel studenten die denken dat ze nergens worden aangenomen en een enkeling
denkt dat hij gediscrimineerd wordt. Een klein deel van de studenten is van mening
dat er niet genoeg banen zijn.
Didactisch behoeften voor het vinden van een baan
Een groot deel van de studenten die stage lopen of al stage hebben gelopen, zegt
dat hij op stage leert wat hij nodig heeft voor het beroep. Bijna geen student noemt
als belemmering voor het vinden van een baan dat hij het werk niet aankan, wat
betekent dat de studenten nauwelijks didactische behoeften hebben op het gebied
van stage. Eerder zagen wij al dat studenten nauwelijks noemen dat ze extra
begeleiding tijdens de stage nodig hebben. In onderstaande figuur geven wij per
type belemmering voor het vinden van een baan weer door hoeveel studenten dit
als belemmering wordt genoemd.
Figuur 8: Onderwijsbehoeften met betrekking tot het vinden van een baan

5.1.3

Intensiteit pedagogische behoeften versus didactische behoeften
Wij stellen vast dat de studenten meer behoefte hebben aan een pedagogische
aanpak dan aan een didactische aanpak. Dit geldt zowel voor het behalen van het
diploma als voor het vinden van een baan. De reden hiervoor is dat de studenten de
belemmeringen vooral in zichzelf zoeken. Ze noemen minder vaak belemmeringen
op het gebied van de didactische aanpak van school. Daarnaast worden sociaalmaatschappelijke problemen en aan stage gerelateerde belemmeringen bijna niet
door de studenten genoemd als struikelblok om het diploma te halen.

5.2

Onderwijsbehoeften studenten volgens de functionarissen
In deze paragraaf bekijken wij de behoeften van de studenten vanuit de blik van de
functionarissen. Daarnaast gaan wij na of het beeld dat de functionarissen hiervan
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hebben overeenkomt met de wensen en onderwijsbehoeften die de studenten zelf
noemen.
5.2.1

Beeld van de functionarissen over kenmerken van de studenten
Een groot deel van de functionarissen is het erover eens dat de meeste studenten
hun best doen om het diploma te behalen. Over het zelfbeeld van de studenten
denken de functionarissen wel verschillend. Een klein deel denkt dat bijna alle
studenten overwegend een negatief zelfbeeld hebben. Daarnaast denkt ongeveer de
helft van de functionarissen dat ten minste de helft van de studenten overwegend
een negatief zelfbeeld heeft.
Tijdens de gesprekken met de functionarissen op vijf locaties is het negatieve
zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen van de studenten aan de orde geweest als
iets dat vooral aan het begin van de opleiding merkbaar is. Deze docenten zien dat
gedurende de opleiding het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de student groeit en
hij ambitie krijgt om verder te leren.

“We benaderen de studenten als volwassenen”
Wij hebben tijdens een door ons georganiseerde directiebijeenkomst ook directeuren
en andere managers van de opleidingen een stelling voorgelegd over het zelfbeeld
van de studenten. Een groot deel van deze managers is van mening dat de
studenten in mbo niveau-2-opleidingen een negatief zelfbeeld hebben. Volgens deze
managers nemen zij dit negatieve zelfbeeld mee vanuit het voortgezet onderwijs. De
reden daarvoor zou zijn dat deze studenten tijdens hun opleiding op het niveau
vmbo-basis en -kader vaak geconfronteerd werden met de ervaring dat hun
cognitief niveau van minder waarde is. Eenmaal in het mbo ervaren zij de waarde
van hun vakmanschap.

“De grootste groei bij studenten
zie je in de praktijk: ‘ik doe ertoe’”
Bijna alle functionarissen ervaren dat de meeste studenten duidelijke structuur
nodig hebben. In figuur 8 laten wij bij drie kenmerken zien hoeveel functionarissen
denken of het kenmerk past bij een groot deel of zo goed als alle studenten.
Figuur 8: Het aandeel functionarissen dat per kenmerk denkt dat deze van
toepassing is op een groot deel of nagenoeg alle studenten

5.2.2

Beeld van de functionarissen over de wensen van studenten voor na de opleiding
De functionarissen denken verschillend over wat de wensen van de studenten zijn
na hun opleiding. Ongeveer de helft denkt dat een groot deel tot alle studenten na
de opleiding direct wil gaan werken. Een klein deel van de functionarissen denkt dat
een groot deel tot alle studenten na de niveau-2-opleiding verder wil met een
opleiding op hoger niveau. De functionarissen zijn het met elkaar eens dat heel
weinig studenten eerst willen gaan werken en daarna willen doorleren of nog een
opleiding op niveau 2 willen volgen. Onderstaande figuur geeft per vervolgwens
weer hoeveel functionarissen denken dat een groot deel tot alle studenten deze
vervolgwens heeft.
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Figuur 9: Het aandeel functionarissen dat per vervolgwens denkt dat deze van
toepassing is op een groot deel of nagenoeg alle studenten１５

Deze verschillende visie op de vervolgwens van studenten om verder te studeren of
direct te gaan werken, zien wij niet alleen tussen de functionarissen van
verschillende instellingen, maar ook tussen functionarissen binnen dezelfde
instelling.
5.2.3

Beeld van de functionarissen over de behoefte aan een specifieke didactische
aanpak
Steeds een klein deel van de functionarissen is van mening dat zo goed als alle
studenten in hun niveau-2-opleidingen behoefte hebben aan een specifieke
didactische aanpak. Het gaat dan om behoeften als extra uitleg om de leerstof te
snappen, de leerstof in kleine stappen aanbieden, de leerstof uitleggen in de praktijk
en de leerstof concreet maken met praktijkvoorbeelden.
Een klein deel van de functionarissen vindt dat zo goed als alle studenten behoefte
hebben aan extra lessen Nederlands of extra lessen rekenen. De meeste
functionarissen geven aan dat slechts een klein deel van de studenten die behoefte
heeft. In figuur 10 beelden wij het aandeel functionarissen uit dat een specifieke
didactische aanpak nodig vindt voor nagenoeg alle studenten.
Wij focussen ons hier op de onderwijsbehoeften die functionarissen bij bijna alle
studenten noemen. Dit kan namelijk betekenen dat de functionarissen dan altijd
aandacht besteden aan dat specifieke didactisch aspect, en alle studenten hier dus
mee bereiken.
Figuur 10: Aandeel functionarissen dat specifieke didactische aanpak nodig vindt
voor nagenoeg alle studenten

5.2.4

Het beeld van de functionarissen over zorgbehoeften bij de studenten
Een klein deel van de functionarissen ervaart dat de helft of meer van de studenten
behoefte heeft aan extra ondersteuning vanwege psychische problemen, de
privésituatie of financiële problemen. Ongeveer de helft van de functionarissen
ervaart behoefte aan extra ondersteuning vanwege gedrag bij ten minste de helft
van de studenten. Omdat psychische problemen zich ook uiten in gedrag, kan het
N-2, N-3, N-4 staan voor de niveaus van de mbo-opleiding, respectievelijk niveau-2, niveau-3 en niveau4 opleiding.

１５
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zijn dat de grotere groep functionarissen die opmerkt dat er behoefte is aan
ondersteuning bij gedrag, hierbij ook doelt op deze psychische problemen.
Kortom, de meeste functionarissen ervaren deze extra zorgbehoefte bij een klein
deel van de studenten. In figuur 11 laten wij per zorgbehoefte zien hoeveel
functionarissen deze behoefte signaleren bij ten minste de helft van de studenten.
Figuur 11: Aandeel functionarissen dat zorgbehoefte ervaart bij ten minste de helft
van de studenten

5.3

Vergelijking tussen het beeld van de functionarissen over de studenten en
het beeld van de studenten over zichzelf
Over het motief, (zelf)vertrouwen en zelfbeeld van studenten
De functionarissen zijn goed op de hoogte dat de studenten veel waarde hechten
aan het diploma. Zij ervaren namelijk dat een groot deel van de studenten zijn best
doet om het diploma te behalen. Zij zijn er ook goed van op de hoogte dat de
studenten er vertrouwen in hebben dat zij het diploma behalen en een baan vinden.
Over wensen van studenten voor vervolg na de huidige niveau-2-opleiding
De functionarissen zijn er goed van op de hoogte dat slechts een klein deel van de
studenten een andere opleiding op niveau 2 wenst te volgen na de huidige niveau-2opleiding. De functionarissen zijn minder goed op de hoogte van de wens van de
studenten om na de niveau-2-opleiding verder te leren met een opleiding op hoger
niveau. Zij denken dat een groter aandeel studenten direct na de opleiding wil gaan
werken dan de studenten zelf vermelden.
Over behoefte aan een specifieke didactische aanpak
Relatief weinig studenten geven aan dat zij een specifieke didactische aanpak nodig
hebben om de les te begrijpen of om bij de les te blijven. Ook de functionarissen zijn
van mening dat slechts een klein deel van de studenten een specifieke didactische
aanpak nodig heeft. Verschillende studenten zeggen in de gesprekken dat zij
Nederlands en rekenen moeilijk vinden. De functionarissen denken dat slechts een
klein deel van de studenten behoefte heeft aan extra lessen Nederlands en rekenen.
Over zorgbehoeften
De functionarissen ervaren slechts bij een klein deel van de studenten behoefte aan
extra ondersteuning vanwege psychische, persoonlijke en sociaal-maatschappelijke
problemen. Dat komt overeen met wat de studenten aangeven. De behoefte aan
extra ondersteuning vanwege gedrag is iets groter volgens de functionarissen. Dit
hebben wij niet expliciet bevraagd bij de studenten. Wij zien wel overeenstemming
met andere informatie die de studenten geven die wij hebben geplaatst onder de
categorie ‘behoefte aan aandacht vanwege het gedrag’. Daarnaast zijn de
functionarissen het unaniem eens over de behoefte aan structuur bij de studenten.
Hierover hebben wij geen vragen aan de studenten gesteld.
Conclusie
Wij stellen vast dat de onderwijsbehoeften die we halen uit de informatie van de
studenten zelf, deels overeenkomen met het beeld van de functionarissen over de
onderwijsbehoeften van de studenten. Het belangrijkste is wel dat de
functionarissen op de hoogte zijn van het belang dat de studenten hechten aan het
diploma. Wij zien ook dat de functionarissen minder goed op de hoogte zijn van de
wensen van de studenten voor wat betreft het doorgaan met een opleiding op hoger
niveau of om direct te gaan werken.
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6

Aanpak voor afstemming op de onderwijsbehoeften

In dit hoofdstuk beschrijven wij in hoeverre de aanpak van de
onderwijsfunctionarissen aansluit op de onderwijsbehoeften van de studenten.
Daarna gaan wij na of er sprake is van een beleidsmatige aanpak.
6.1

Pedagogische aanpak voor afstemming op onderwijsbehoeften van de
studenten
Wij stellen vast dat de aanpak van een groot deel van de functionarissen er in hoge
mate op is gericht om het zelfvertrouwen bij de studenten te stimuleren en een
positief zelfbeeld bij hen te bevorderen. Er zijn bijna geen functionarissen die er niet
op gericht zijn om het zelfvertrouwen en het zelfbeeld bij de studenten te
verbeteren. Ongeveer de helft probeert in hoge mate structuur te creëren. In figuur
12 geven wij per categorie (zelfvertrouwen, zelfbeeld, structuur) weer hoeveel
functionarissen hier in hun aanpak veel aandacht aan besteden.
Figuur 12: Het aandeel functionarissen dat in hoge mate werkt aan het
zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de studenten en dat structuur biedt

6.1.1

Zelfvertrouwen en zelfbeeld
Met hun pedagogische aanpak kunnen de functionarissen veel van de pedagogische
behoeften van de studenten ondervangen. Om het zelfbeeld en het zelfvertrouwen
van de studenten te bevorderen, geven functionarissen van zo goed als alle
opleidingen namelijk aan dat ze veel aandacht besteden aan de individuele
studenten. Zo voeren zij veel persoonlijke gesprekken met ze met de bedoeling om
ze in hun kracht te zetten. Met deze persoonlijke gesprekken bouwen ze een band
met de student op en moedigen de functionarissen studenten aan om met
vertrouwen fouten te durven maken en zwakheden te durven benoemen. Ook
benadrukken de functionarissen bij de studenten hun persoonlijke kwaliteiten en de
waarde van hun beroep. Ze gaan dan ook breder in gesprek met studenten om aan
te kunnen sluiten op hun belevingswereld. Behalve gesprekken met ze te voeren,
laten zij de studenten ook bewust positieve ervaringen opdoen zodat ze
succesmomenten ervaren. Onder meer op die momenten benadrukken de
functionarissen wat de student al kan in zijn vakgebied en geven zij de studenten
nadrukkelijk complimenten hierover. Daarnaast schetsen ze een positief
toekomstbeeld voor de studenten. Niet altijd maken de onderwijsfunctionarissen
onderscheid tussen zelfvertrouwen en zelfbeeld.

“Als team sámen blijven gaan voor elke
individuele student, omdat hij het waard is”
6.2

Didactische aanpak voor afstemming op onderwijsbehoeften
Naast een specifieke pedagogische aanpak hanteren deze opleidingen ook een
specifieke didactische aanpak om het onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van de studenten.
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Docenten en andere functionarissen noemen afzonderlijk wat ze doen om het
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de student. Functionarissen
van een groot deel van de instellingen bieden met hun didactische aanpak ruimte
voor verschillen tussen de studenten (differentiatie). Zo bieden ze vaak ruimte voor
tempodifferentiatie, maatwerk in het aanbod, individuele trajecten en extra
ondersteuning gericht op de behoefte van de student. Dit leidt tot mogelijkheden
voor versnellen of vertragen van de opleiding. Docenten van eveneens een groot
deel van de instellingen zorgen op een of andere manier voor verbinding tussen
theorie en praktijk. Zij richten het onderwijs praktisch in of geven de uitleg met veel
praktijkvoorbeelden. Op ongeveer de helft van de instellingen zeggen docenten dat
zij de lesinhoud vaak herhalen. De uitleg geven zij in kleine stappen, waardoor de
lesstof behapbaar blijft voor de studenten. Zo goed als alle instellingen werken
samen met een zorgteam om extra ondersteuning te bieden aan studenten die dat
nodig hebben. In figuur 13 hebben we de verschillende manieren waarop
functionarissen hun lesinhoud afstemmen op de onderwijsbehoeften van de student
opgesomd. Per manier laten wij een indicatie op instellingsniveau zien van het
aandeel functionarissen dat gebruikmaakt van deze aanpak.
Figuur 13: Wijze waarop functionarissen op niveau van de instellingen ervoor zorgen
dat studenten de lesinhoud begrijpen

De opleidingen halen hun informatie voor het maatwerk bij de studenten zelf,
namelijk uit individuele gesprekken met hen en uit hun intakegegevens. Ook de
studieloopbaanbegeleider en de zorgdocent worden ingezet om het maatwerk vorm
te geven.
6.3

Structuur
Alle functionarissen van deze niveau-2-opleidingen creëren structuur voor de
studenten. De mate waarin zij dit doen verschilt. Ongeveer de helft van de
functionarissen zorgt in hoge mate voor structuur; de andere functionarissen zeggen
min of meer de studenten structuur aan te bieden. De functionarissen zorgen op
diverse manieren voor structuur die zowel bijdragen aan de pedagogische behoeften
als de didactische behoeften van de studenten. Op pedagogisch gebied creëren zij
structuur vooral met het maken van duidelijke afspraken met de studenten. Dit zijn
afspraken over te behalen doelen, maar ook over gedragsverwachtingen. Zij vinden
deze afspraken belangrijk om duidelijkheid te bieden en om de verwachtingen van
de studenten te managen. Daarom vinden sommige functionarissen het belangrijk
dat afspraken herhaald worden en dat het team consequent omgaat met de
afspraken.
Een onderdeel van de didactische aanpak van docenten is dat ze ervoor zorgen dat
de lessen vaak dezelfde structuur en opbouw kennen. Concreet gaat het om het
benoemen van lesdoelen en het iedere keer op dezelfde manier afsluiten van de les.
Enkele functionarissen geven ook aan dat zij de lesstof in kleine stukken aanbieden.
Om structuur te bieden werken docenten ook veel met planningen, bijvoorbeeld per
vak of per module. Over het algemeen maken de docenten zelf deze planningen.
“Studenten weten zo wat ze van de lessen kunnen verwachten.”

“Structuur maakt dat studenten weten
wat ze van de lessen kunnen verwachten”
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6.4

Stage

6.4.1

Mate van afstemming
Alle betrokken functionarissen geven aan dat de opleiding voor afstemming tussen
de aanpak van de opleiding en die van bedrijf voor beroepspraktijkvorming (bpvbedrijf) ofwel het stagebedrijf zorgt. Het deel van de functionarissen dat in hoge
mate zorgt voor afstemming tussen hun aanpak en die van de stagebedrijven is wel
klein. Ook als het gaat om de manier waarop de opleiding en het stagebedrijf ervoor
zorgen dat de studenten een goede beroepshouding ontwikkelen, zijn maar enkele
opleidingen en bedrijven in hoge mate op de hoogte van elkaars aanpak. Ze zijn wel
bijna allemaal ten minste min of meer op de hoogte van elkaars werkwijze. De mate
waarin opleiding en stagebedrijf in hoge mate van elkaars aanpak op de hoogte zijn,
brengen wij in figuur 14 in beeld.
Figuur 14: Aandeel opleidingen met hoge mate van afstemming met het stagebedrijf

6.4.2

Wijze van afstemming
De opleidingen zorgen op verschillende manieren voor afstemming tussen de aanpak
van de opleiding en de aanpak van het stagebedrijf. Daarbij moet opgemerkt
worden dat het hierbij het vaakst gaat om afstemming over de stage van individuele
studenten en niet zozeer om het stagebeleid in het algemeen. Als er iets gebeurt op
het gebied van afstemming van het stagebeleid, dan noemen de instellingen vooral
werkveldoverleg en informatiebijeenkomsten voor leermeesters. Dat betekent dat de
instellingen informatie geven aan de stageplaatsen. Een enkele keer geven
functionarissen expliciet aan dat ook het onderwijs wordt aangepast op basis van
ervaringen van studenten bij de stagebedrijven of op basis van uitkomsten van
overleggen met het werkveld.
Voor de stage van individuele studenten is er vaak intensieve samenwerking met het
stagebedrijf. Het contact tussen de functionarissen en het stagebedrijf van
individuele studenten vindt vooral telefonisch plaats of tijdens stagebezoeken.
Tijdens die bezoeken zorgen de functionarissen voor de afstemming en letten zij
erop of de stage nog wel gaat zoals zou moeten. De stageopdrachten zijn een
belangrijk middel om de afstemming te bewaken. Zo wordt aangegeven dat de
stageopdrachten uit te voeren moeten zijn op het leerbedrijf. De functionarissen
geven ook aan dat door de stageopdrachten het voor het leerbedrijf duidelijk is wat
van de student (en dus van het leerbedrijf) wordt verwacht.

“We dragen bij aan het succes van de student door de
praktijk en de school met elkaar te verbinden”
6.5

Beleidsmatig handelen

6.5.1

Stimuleren doorstroom naar vervolgopleiding
Een groot deel van de instellingen heeft beleid om doorstroom naar een
vervolgopleiding op hoger niveau te stimuleren. Voor een groot deel van de
instellingen bestaat het beleid uit voorlichting, open dagen en verschillende
organisatorische maatregelen. Een klein deel van deze instellingen legt ook nadruk
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op de rol van de mentor en/of studieloopbaanbegeleider (slb’er) om met gesprekken
individuele studenten te motiveren om verder te leren. Andere managers noemen
andere organisatorische maatregelen, zoals het aanbieden van meer vakken dan
strikt noodzakelijk is of het combineren van de niveaus 2 en 3 in één klas. Een klein
deel van de instellingen heeft als beleid dat ze eerst zelf nagaan welke studenten
een vervolgopleiding aankunnen. Bij twee instellingen is dit het enige beleid. Dat
betekent niet dat studenten die niet zijn geselecteerd niet door mogen als ze dat
willen, maar zij worden niet expliciet daartoe aangemoedigd.
Figuur 15: Enkele gebruikelijke organisatorische maatregelen om doorstroom te
vergemakkelijken

6.5.2

Onderwijs afstemmen op behoefte van de student
Het valt op dat het management vaak geen concrete teamafspraken maakt over de
manier waarop de opleiding ervoor zorgt dat alle studenten de lesinhoud begrijpen.
Managers van sommige instellingen vinden het niet nodig om afspraken te maken
omdat de docenten deskundig zijn in hun vakgebied. Ook noemen managers dat ze
zorgen voor vaste docenten en dat ze bepaalde kenmerken als aandachtspunten
hanteren bij het aanstellen van niveau-2-docenten. Als belangrijk kenmerk noemen
de managers vaak dat docenten die lesgeven in niveau-2-opleidingen veel passie
moeten hebben voor het beroep waarvoor ze opleiden en dat ze hart moeten
hebben voor de student. Verschillende managers beslissen ook over een maximale
klassengrootte. Bijna alle opleidingen leggen de grens bij een groepsgrootte van
twintig studenten.
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Figuur 15: Enkele gebruikelijke organisatorische maatregelen om afstemming te
bevorderen

Ook geven de functionarissen aan dat het team elkaar in onderling overleg op de
hoogte houdt van hun individuele aanpak voor het onderwijsprogramma en het
didactisch handelen. Zo zoeken zij naar afstemming. Er zijn geen concrete
teamafspraken.
De afspraken om studenten te helpen met hun behoeften aan extra ondersteuning
zijn duidelijker. Dan verwijzen de opleidingen vaak naar de samenwerking tussen
docenten en een zorgteam, trajectbegeleider of studieloopbaanbegeleider (slb’er).
Daarbij is vaak de mentor (of slb’er) het eerste aanspreekpunt voor de studenten.
Deze kan dan waar nodig andere lijnen inschakelen.
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7

Het behaalde resultaat van de afstemming op de
onderwijsbehoeften

In dit hoofdstuk beschrijven wij het resultaat van de aanpak van de opleidingen. Dit
drukken wij voornamelijk uit als de outcome, waarmee we het gevolg van de aanpak
van de opleidingen voor de tevredenheid van de studenten bedoelen.
7.1

Volgens de studenten
De studenten zijn voornamelijk tevreden met hun opleiding.

7.1.1

Tevredenheid studenten
Tevredenheid met de lessen
We hebben onderzoek gedaan naar de tevredenheid van studenten over de
praktijklessen, mentorlessen en de lessen Nederlands, rekenen en burgerschap. Een
groot deel van de studenten vindt alle bevraagde lessen ten minste voldoende.
Slechts een klein deel van de studenten vindt deze lessen heel goed, maar ook
slechts een klein deel van de studenten vindt dat de bovengenoemde lessen beter
kunnen. Alleen de lessen burgerschap vindt een groot deel van de studenten heel
goed. In het gesprek met de studenten geven zij vaak aan dat het fijn is dat de
docenten uit de praktijk komen en kunnen vertellen uit eigen ervaring. Daardoor is
er ook een goede mix tussen theorie en praktijk.
Studenten zijn doorgaans ook blij dat ze de opleiding in eigen tempo kunnen doen.
Verschillende studenten vinden het goed dat ze zelf aan de slag kunnen gaan en niet
(altijd) klassikaal hoeven te werken. Daarnaast herkennen ze het streven van de
docenten om hen te motiveren.

“Docenten motiveren je,
voeren één-op-één-gesprekjes en geven tips…
Ze blijven doorgaan tot je het wel begrijpt”
De uitleg van de lessen vindt een klein deel van de studenten heel goed. Een klein
deel van de studenten vindt dat de uitvoering van de lessen beter kan. In onze
gesprekken met de studenten laten zij weten dat ze tevreden zijn met de docenten
omdat deze aanwezig zijn. Omdat de docenten een band met ze creëren en
medeleven tonen. Geen van de studenten geeft aan dat de mentorlessen en het
vertrouwen beter kunnen.
Wel vindt een relatief groot deel van de studenten dat de lessen Nederlands en
rekenen beter kunnen.
Tevredenheid met stage
De helft van de studenten die al stage (hebben ge)lopen vindt de stage heel goed.
De andere helft vindt de stage voldoende. Studenten zijn tevreden met de
begeleiding van de praktijkopleiders en de aandacht van de stagebegeleiders. Ze
zijn er tevreden over dat wat ze leren op school aansluit op wat ze moeten doen in
de praktijk. De begeleiding vanuit school is goed en ze geven aan dat het vinden
van een passende stageplek ook goed gaat. Op school is er aandacht voor de
ervaringen op de stageplek en voortgang met beroepspraktijkvormingsopdrachten.
Studenten vinden dat ze veel leren in de praktijk en dat ze: “doen wat het beroep
vraagt”. Bijna geen student vindt dat de stage beter kan.
Klassenmanagement
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De helft van de studenten vindt de sfeer in de klas heel goed en de andere helft
vindt de sfeer voldoende. Ook vindt een groot deel van de studenten de regels
voldoende. Voor slechts een klein deel van de studenten mogen de regels beter.
Opvallend is dat slechts de helft van de studenten vindt dat alle docenten op
eenzelfde manier omgaan met regels en afspraken. Zij ervaren ook geen eenduidig
handelen als het gaat om de didactische aanpak. Zij vinden dat docenten in principe
wel met vergelijkbare betrokkenheid de lessen verzorgen.
In figuur 16 laten we per onderdeel van het onderwijsproces zien welk aandeel van
de studenten dat deel voldoende tot heel goed vindt.
Figuur 16: Aandeel studenten dat redelijk tot heel erg tevreden is over een bepaald
onderdeel van het onderwijsproces

Ervaren studiesucces door de studenten
De studenten geven tijdens de gesprekken allemaal als succes aan dat ze de
opleiding kunnen afronden met een diploma, daarmee werk kunnen vinden en/of
kunnen doorleren.
Bovendien heeft een groot aandeel van de studenten er vertrouwen in dat hij het
diploma van de huidige niveau-2-opleiding behaalt. Ongeveer de helft hiervan denkt
dat hij het diploma gemakkelijk behaalt, de andere helft denkt het wel te halen met
hard werken of met hulp van de school. Een klein deel twijfelt of denkt het alleen te
halen met hulp van de school of door nog meer zijn best te doen. Ook in het
gesprek met ons geven nagenoeg alle studenten aan er op te vertrouwen dat zij het
diploma behalen.
Ongeveer de helft van de studenten heeft er ook vertrouwen in dat hij een baan
vindt die past bij de opleiding. Een groot deel hiervan volgt de beroepsbegeleidende
leerweg en heeft daarom al een baan. Toch zegt ruim een kwart van de andere
studenten dat het gemakkelijk een baan krijgt vanwege het diploma van de
opleiding. In totaal heeft ruim de helft van de studenten vertrouwen in het vinden
van een passende baan. Een klein deel van de bevraagde studenten twijfelt of ze
gemakkelijk een baan zullen vinden of heeft hier geen vertrouwen in. Sommige
studenten willen helemaal geen baan in het beroep van de opleiding. In figuur 17
brengen wij het aandeel studenten in beeld dat vertrouwen heeft in het behalen van
een diploma en het vinden van een baan.
Figuur 17: Aandeel studenten dat vertrouwen heeft in een succesvolle opleiding
volgens de studenten zelf
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Dit vertrouwen van de studenten in het behalen van het diploma en het vinden van
een passende baan is sterk, omdat ook bijna alle functionarissen van dit vertrouwen
van de studenten op de hoogte zijn.
7.1.2

Bijkomende effecten
Daarnaast noemen studenten bijkomende effecten van de opleiding. Zo zeggen ze
dat ze merken dat ze verbaal en qua zelfvertrouwen groeien door de opleiding. Zij
zeggen ook dat ze door de opleiding meer zin hebben om door te leren en door te
groeien in het werk.

“En dat ik nu de kans krijg om
daarmee door te groeien”
7.2

Het resultaat van de aanpak volgens de functionarissen
De opleidingen noemen zowel resultaat in termen van de output (onderwijssucces)
als in termen van outcome (het effect op de student).

7.2.1

Hoger onderwijsrendement
Alle goed presterende opleidingen uit ons onderzoek zijn trots op het behaalde
resultaat. Zij merken dat ze ten opzichte van andere opleidingen een hoger
rendement behalen met diplomering, minder uitval, het krijgen van een baan en
meer doorstroom naar een vervolgopleiding op hoger niveau. Ook is er sprake van
relatief minder verzuim. Bijna alle onderzochte opleidingen geven aan dat minder
dan 5 procent van de studenten halverwege is gestopt met de opleiding. Daarmee
zitten zij wat betreft voortijdige uitval (vsv: voortijdig schoolverlaten) onder het
landelijk gemiddelde van 2018. Als reden waarom studenten halverwege stoppen
met de opleiding noemen de opleidingen te weinig aansluiting met het beroep of
privéredenen. Geen enkele opleiding noemt een gebrek aan aansluiting met de
aanpak van de opleiding als uitvalreden.

7.2.2

Persoonlijke groei
De opleidingen noemen allemaal de persoonlijke groei van de studenten als
bijkomend effect van hun inspanning. De studenten verlaten de opleiding met een
beter zelfbeeld en met meer zelfvertrouwen door het gevoel iets gepresteerd te
hebben. Dit leidt tot stijging van het gevoel van eigenwaarde. Daarnaast zien ze bij
de studenten een beroepsgerichte ontwikkeling als het gaat om hun ontwikkeling als
vakmensen. Het resultaat is volgens hen dat de meeste studenten een baan krijgen
en daarmee een plaats in de maatschappij. Daardoor ontwikkelen ze ook een
bredere kijk op de wereld. Studenten krijgen een toekomstperspectief. Volgens
enkele opleidingen bereiken ze ook dat de studenten zich veilig voelen.

“Het is de combinatie van de zorgstructuur,
de kunde van de docenten en de bereidheid
om mee te denken over wat studenten
nodig hebben om te groeien
en te ontwikkelen”
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Alle functionarissen merken op dat de studenten gemotiveerd raken om te leren. De
helft van de leidinggevenden vermeldt dat iets minder dan de helft tot (bijna) alle
studenten door willen leren met een opleiding op hoger niveau.
7.2.3

Positieve effecten op de teamvorming
Sommige functionarissen noemen ook het positieve effect op de teamvorming
binnen de opleiding, zoals: “Een goede sfeer op de afdeling. Dat uit zich ook in een
goede samenwerking met leerbedrijven.” Toch is slechts ongeveer de helft van de
managers van mening dat het team in hoge mate erin slaagt om het onderwijs af te
stemmen op de behoeften van de studenten. De rest vindt dat het team daar min of
meer in slaagt.
Alle opleidingen noemen verschillende organisatorische zaken en aspecten van de
aanpak die bijdragen aan het succes voor de studenten, maar ze roemen vooral de
inzet en deskundigheid van het docententeam.

“Ik zie een team dat vol voor, achter en naast
de studenten staat en dit geeft de studenten
een geborgen en veilig gevoel”

Pagina 41 van 45

Bijlage 1: Bc-code opleidingen betrokken bij het onderzoek
Overzicht: Bc-code opleidingen met ten minste één hoog presterende unieke
opleiding (kwalificatie) die betrokken was bij het onderzoek
bc-id
Bc047
Bc165
Bc279
Bc290
Bc301
Bc307
Bc324
Bc325
Bc342
Bc353
Bc355
Bc359
Bc372
Bc376
Bc391
Bc392
Bc406
17

Naam van de opleiding (kwalificatiedossiers; bc-code)
Goederenvervoer
Particuliere beveiliging
Ondersteunende administratieve beroepen
Brood en banket
Dienstverlening
Haarverzorging
Metaalbewerking
Metselen
Vers: vakmanschap & industrie
Tegelzetten
Timmeren
Verkoop
Werktuigkundige installaties (montage)
Afval, milieu, beheer en onderhoud openbare ruimte
Voeding
Agro productie, handel en technologie
Grond-, water- en wegenbouw
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Bijlage 2: Uitleg enkele gebruikte termen
Beleidsmatig handelen

Handelingen die met het beleid van de school te maken hebben
of volgens het beleid gebeuren.

Bpv-bedrijven

Bedrijven die beroepspraktijkvorming, oftewel stage,
aanbieden en studenten begeleiden.

Crebocode) of
crebonummer) en bccode

Een uniek landelijk nummer van de kwalificatie van een
beroepsopleiding.
Bc-code = code (nummer) van een kwalificatiedossier
(beroepengroep)

Didactische aanpak/
aspecten

Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met
de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen door een
leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen of
studenten.

Differentiatie

Proces waarbij iets zich in verschillende richtingen ontwikkelt.

Discrepantie

Een discrepantie is een situatie waarin twee zaken niet met
elkaar overeenstemmen. Er is een afwijking tussen de theorie
en de praktijk.

Gedragsverandering/
-regulering

Pogingen van docenten om het gedrag zodanig te beïnvloeden
dat de student succes heeft in zijn leerproces en ontwikkeling.

Intrinsieke motivatie

De motivatie vanuit de student zelf om te willen leren en te
slagen.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee
de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert.

Maatwerk

Onderwijs op maat gemaakt, toegespitst op de specifieke
wensen van de student.

Onderwijsbehoeften

Onderwijsbehoeften zijn de benodigdheden van een student
om goed te kunnen leren. De onderwijsbehoefte kan
betrekking hebben op diverse aspecten van het onderwijs,
zoals de instructie, de leerstof, de leertijd, de feedback, de
werkvormen, de motivatie of de leeromgeving. De docent heeft
als taak om aan te sluiten bij de individuele
onderwijsbehoeften van zijn studenten.

Onderwijsrendement

De landelijke opbrengsten van opleidingen.

Pedagogische
aanpak/aspecten

Pedagogiek is de studie naar opvoeding en ontwikkeling van
kind tot volwassenheid. De wetenschap bestudeert de
opvoeding, de ontwikkelingsfasen en ook de relatie tussen het
kind en zijn omgeving. Onder pedagogiek wordt de praktijk van
het opvoeden verstaan. Het gaat daarbij om de manier waarop
volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen
grootbrengen met een bepaald doel.

Planmatig handelen

Handelen dat nauwkeurig volgens een vast plan plaatsvindt om
de gewenste doelen binnen de gestelde tijd te behalen.

Semigestructureerde
gespreksleidraad

Een interviewvorm met een logische volgorde van vragen.

Studiesucces

Het behalen van een goed resultaat van de opleiding;
bijvoorbeeld goede cijfers, een diploma.

Stage gerelateerde
aspecten/belemmeringen

Bepaalde vragen of zaken die je tegen kunt komen en die een
directe relatie hebben met de beroepspraktijk.

Succesfactor

Onderdeel of element wat leidt tot het behalen van succes.

Doorlopende leerlijnen

Een leerlijn is de volgorde waarin leerstof is verdeeld over alle
leerjaren. In doorlopende leerlijnen of doorlopende leerroutes
verzorgen vmbo en mbo samen het programma van een
beroeps-, vakmanschap- of opleidingsroute.
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