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 “Het bindend studieadvies zet de student met beide benen op de grond.” 

 (Inspectie OCW 2010, p.3) 
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Samenvatting. 

De toekomstige Entreeopleiding, nu nog AKA opleiding geheten, wordt m.i.v. augustus 2014 

wettelijk verplicht om een bindend studieadvies in te voeren. Alle cursisten waarvan men 

vindt dat zij niet op hun plaats zijn in de opleiding krijgen een bindend studieadvies binnen 

uiterlijk vier maanden na aanvang van de opleiding. Dit advies moet goed gemotiveerd zijn 

en de ontvanger ervan mag bezwaar aantekenen. In dit onderzoek is een literatuur- en 

beleidsverkenning gedaan naar de componenten waaruit zo’n bindend studieadvies zou 

kunnen bestaan. Onderscheiden worden de kernbegrippen ‘studievoortgang’ en 

‘persoonlijke-, gedrags- en studieproblemen’. In het onderzoek zijn deze begrippen verder 

geoperationaliseerd en is onderzocht welke factoren echt cruciaal zijn voor succes of 

mislukken van de studie tijdens de eerste vier maanden van de opleiding. De gegevens zijn 

ontleend aan interviews met collega’s van de onderzoeker, allen werkzaam aan de AKA 

opleiding van het ROC Nova College in Haarlem. 

Uit de onderzoeksgegevens komt naar voren dat niet zozeer de studieresultaten op het 

niveau van de schoolvakken bepalend zijn voor succes of mislukken van de studie tijdens de 

eerste vier maanden van de opleiding, maar juist de onderliggende houding en gedrag van 

de cursist. Het gedrag op de BPV blijkt zeer belangrijk te zijn. Ook factoren als problemen in 

de thuissituatie of agressief gedrag zijn bepalend. 

Er wordt veel geïnvesteerd in de cursisten, veel getolereerd, veel gezocht naar oplossingen 

om een cursist verder te helpen, maar soms ‘houdt het gewoon op’. Dan is het bindend 

studieadvies aan de orde. 
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Het bindend studieadvies in de Entreeopleiding  

1. Inleiding. 

Dit onderzoeksplan is geschreven in het kader van de masteropleiding Professioneel 

Meesterschap (Centrum voor Nascholing, Amsterdam, cohort 2011-2013).  

Het onderzoek zal gehouden worden op mijn werkplek: De afdeling Toeleiding en Toerusting 

(m.i.v. oktober 2012 de unit Entreeopleiding) van het ROC Nova College in Haarlem. 

Veel is vluchtig in onderwijsland, er is altijd tijdgebrek en haast. De minister van onderwijs 

schrijft het ‘wat’ voor, het ‘hoe’ mag door de onderwijsinstellingen bepaald worden, zo ook 

het bindend studieadvies. 

Doordat ik nu de opleiding Professioneel Meesterschap volg, ben ik gefaciliteerd om de 

haast te ontwijken en om praktijkgericht onderzoek te doen. De noodzaak voor dit 

onderzoek wordt ook ondersteund vanuit mijn leidinggevenden en collega’s. We zullen in de 

nabije toekomst een verantwoord bindend studieadvies moeten kunnen uitbrengen. 

Met de wetenschappelijke fundering van dit onderzoek hoop ik een kwaliteitsslag te maken 

ten aanzien van de invoering van het bindend studieadvies, die uiteindelijk ook de 

deelnemers van de Entreeopleiding ten goede komt. 

 

2. Geschiedenis en probleemstelling. 

Na de beschrijving van de aanleiding voor dit onderzoek zal een historisch beeld geschetst 

worden van de voorloper van de Entreeopleiding, de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd 

Assistent. Daarmee zullen doelgroep en aard van de opleiding duidelijk worden.  

Vervolgens zal de probleemstelling worden beschreven. 

 

2.1 Aanleiding tot het onderzoek. 

Er is een reële aanleiding voor dit onderzoek: een wijziging van de WEB  (Wet Educatie en 

Beroepsonderwijs, 2012) verplicht alle niveau 1 middelbare beroepsopleidingen tot de 

invoering van een bindend studieadvies met ingang van augustus 2013. Alle niveau 1 mbo 

opleidingen zullen worden samengevoegd onder de noemer Entreeopleiding. De opleiding 

Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent, hierna steeds af tekorten als AKA opleiding, zal deel 

gaan uitmaken van de Entreeopleidingen. De Entreeopleiding geeft toegang tot het mbo of 

bereidt jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen voor op de arbeidsmarkt.  
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Het bindend studieadvies is een nieuw fenomeen voor het middelbaar beroepsonderwijs en 

het zal alleen gebruikt gaan worden in de Entreeopleiding, niet in andere mbo opleidingen. 

De reden voor invoering van het bindend studieadvies is dat men daarmee niet 

gemotiveerde  en niet presterende leerlingen, die toegelaten moeten worden omdat zij geen 

afgeronde vooropleiding hebben, weer van de opleiding kan verwijderen (Van Bijsterveldt 

2011). 

De bevindingen uit dit onderzoek zullen worden gebruikt voor het ontwerpen van dit 

bindend studieadvies als (wettelijk verplicht) instrument binnen de Entreeopleiding. 

 

 

 

2.2  De AKA opleiding. 

 Landelijke voorgeschiedenis van de AKA opleiding. 

Met de komst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in  januari 1996 en de vorming van 

regionale opleidingscentra (ROC’s)  was er geen goede opvangplek meer voor de doelgroep 

risicoleerlingen, de voortijdig schoolverlaters uit het voorbereidend beroepsonderwijs. Het 

vormingswerk, van oudsher de plek waar deze jongeren opgevangen werden, had geen 

bestaansrecht meer (LWR 2007).  

De jongeren kregen her en der een plek in diverse assisentopleidingen, maar de uitval was 

hoog, mede omdat de opleidingsteams niet voldoende toegerust waren om deze doelgroep 

op te vangen (LWR 1998): 

“De uitval is schrikbarend groot: 39% van de ROC's onderneemt nog heel weinig actie om iets 

aan de uitval te doen;  De assistent-opleidingen die de opvang van risicoleerlingen zouden 

moeten bieden, zijn in de meeste gevallen onvoldoende operationeel, dan wel niet gericht op 

deze doelgroep;” 

Na enige jaren kwam er, mede op aandringen van het Landelijk Werkverband Risicojongeren 

(LWR), beweging in het mbo veld en bij het ministerie van OCW. Er werd een nieuwe 

opleiding ontworpen: de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA). De opleiding 

kreeg een experimentstatus voor vijf jaar en werd meteen opgenomen in de eerste 

generatie competentiegerichte kwalificatiedossiers (Peerboom 2006). 

De AKA opleiding is een opleiding op niveau 1 van het middelbaar beroepsonderwijs. De 

opleiding bestaat sinds schooljaar 2004-2005 en is ontwikkeld in opdracht van OCW, als 
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instrument voor onderwijsinstellingen om laagopgeleide risicojongeren binnenboord te 

houden en toe te leiden naar een arbeidsmarktkwalificatie (Peerboom, 2006). Voor veel 

jongeren is de AKA opleiding een laatste kans om verder te komen, om alsnog een 

startkwalificatie te behalen of uit te stromen richting werk. 

 

De AKA opleiding is in 2004 gestart als voorziening voor risicojongeren. Het is een brede 

opleiding op niveau 1 van het middelbaar beroepsonderwijs. Met ‘breed’ wordt hier bedoeld 

dat de deelnemer zich gedurende de opleiding nog kan oriënteren op het beroepenveld, 

daaruit een keuze kan maken en middels stages beroepservaring kan opdoen. De deelnemer 

verwerft vooral de basiscompetenties om te functioneren als werknemer (assistent) in een 

arbeidsorganisatie, ongeacht de beroepssector. Hij leert werkzaamheden voor te bereiden, 

uit te voeren, te evalueren en af te ronden (Colo, Kwalificatiedossier AKA 2011-2012). 

Ook bleek de opleiding langzamerhand een trekpleister voor deelnemers uit het speciaal 

onderwijs, werknemers van de sociale werkvoorziening en voormalige inburgeraars 

(Peerboom, Schuit en Klaeijsen 2007). 

De ontwikkeling van de opleiding gedurende de looptijd van het experiment werd 

ondersteund vanuit een landelijk platform AKA, dat regionale en landelijke bijeenkomsten 

organiseerde. 

Na afloop van de experimentjaren nam het ministerie van OCW het besluit dat de opleiding 

voldeed aan een behoefte en mocht blijven bestaan (van Bijsterveldt 2008). In dezelfde brief 

werd de opleiding door het ministerie bestempeld als entreekwalificatie: “De 

entreekwalificatie is bedoeld als een aanvulling op de beroepsgerichte kwalificaties, 

gecreëerd om een bepaalde, beperkte groep jongeren de mogelijkheid te bieden om op een 

andere wijze onderwijs aan te bieden en keuzes te laten maken alvorens zij doorstromen 

naar een beroepskwalificerende opleiding.” 

 

Het is een kwetsbare doelgroep, het zijn cursisten met een laag zelfbeeld en weinig 

vertrouwen in zichzelf. Veel van hen hebben een onderwijstraject doorlopen waarin ze 

geconfronteerd werden met hun onmogelijkheden (Peerboom 2006).  

De doelgroep wordt ook wel ‘de rafelrand van het beroepsonderwijs’ genoemd (Eimers & 

Visser, 2009). 
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2.3  Een beeld van de AKA opleiding aan het Nova College.  

De afdeling Toeleiding en Toerusting (T&T) van het ROC Nova College verzorgt sinds 2005 de 

opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent.  

De afdeling bestond al enige jaren en verzorgde een onderwijsprogramma dat oriënterend 

en toeleidend was naar mbo opleidingen. Een knelpunt vormde steeds de financiering van 

deze voorziening: het was geen officiële opleiding volgens het crebo register. Ook konden 

deelnemers daardoor geen officieel diploma ontvangen. Met de komst van de AKA opleiding 

werd de noodzaak van een voorziening voor risicoleerlingen uit het vmbo erkend. De 

afdeling T&T en de deelnemers kregen daarmee een volwaardige positie in het ROC. 

 

 De doelgroep. 

De doelgroep van de AKA opleiding aan het Nova College bestaat uit twee groepen: 

1. Jongere voortijdig schoolverlaters, variërend in leeftijd van 16 – 23 jaar. 

 

Leeftijd  

15 9% 

16 46% 

17 27% 

18 11% 

19 5% 

20-23 2% 

 

 Figuur 1 Leeftijdsverdeling AKA jongeren 2010-2011 

 

2. Volwassenen vanaf 18 jaar, merendeels van allochtone herkomst en niet in 

Nederland geboren. 

 

Van deze tweede groep zijn nog geen cijfers beschikbaar. Zij maken ongeveer 25% uit van 

het totale deelnemersbestand. De hierna volgende cijfers gaan over de onder punt 1 

genoemde groep. 

De  doelgroep jongeren in de AKA opleiding van het Nova College is divers samengesteld: 

63% van de cursisten is afkomstig uit het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg, veelal met 
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leerwegondersteuning), 19 % uit het praktijkonderwijs, 8% uit het zmok onderwijs, 5% uit de 

internationale schakelklassen en 3% uit het mbo en 1% elders. (Cijfers schooljaar 2010-2011) 

Veel cursisten kampen met problemen betreffende het schoolverleden, leren, thuissituatie 

en/of gedrag. Het gaat vaak om samengestelde problematiek, zoals duidelijk wordt uit  

figuur 2. 

 

Profielschets op basis van intakegegevens 2010-2011 

  Sexe Herkomst Asielzoeker 

  V M Autochtoon Allochtoon Niet A. wel A. 

Schoolverleden 71% 72% 69% 80% 71% 100% 

Thuis 57% 38% 43% 54% 45% 100% 

Hulpverlening 61% 47% 55% 46% 54% 33% 

Politie/Justitie 13% 20% 19% 11% 17% 0% 

Leerprobleem 37% 30% 32% 37% 33% 33% 

Gedrag 46% 43% 52% 41% 44% 33% 

Medische problemen 13% 20% 19% 11% 17% 100% 

 Figuur 2. Profielschets AKA cursisten 2010-2011 

 

(Gegevens figuur 1 en 2 zijn ontleend aan Bezooijen, Eilers, & Dolleman, 2011). 

 

De cursisten krijgen bij T&T intensieve begeleiding. Naast docenten zijn er 

cursistenbegeleiders aangesteld, trajectcoaches en een schoolmaatschappelijk werker. Er is 

een zorgteam (ZAT) en er is intensief overleg met ketenpartners (toeleverende scholen, 

hulpverleningsinstanties, leerplichtambtenaren etc.). De volwassen cursisten zitten in aparte 

groepen, waarbij meer lesuren aan de Nederlandse taal worden besteed. 

Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 16 cursisten.  

 

Overige assistent-opleidingen in het Nova College 

Sinds de start van de AKA opleiding in het Nova College is het aantal beroepskwalificerende 

– ook wel genoemd ‘smalle’- beroepsopleidingen in het ROC afgenomen. Dit ROC beleid 

werd ingezet omdat de AKA opleiding gezien haar brede karakter kon toeleiden naar alle 

beroepssectoren èn omdat op die manier de knowhow over de doelgroep geconcentreerd 

werd. 

Met de komst van de Entreeopleiding is het plan om dit beleid nog verder aan te scherpen 
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(van Bezooijen 2012): 

 “De smalle BBL Entreeopleiding worden alleen ingezet voor bedrijfsspecifieke opleidingen en 

samenwerkingsverbanden als SSPB etc. Deze opleidingen functioneren vaak als voorschakeltraject 

niveau 2 en zijn daar programmatisch mee verweven. Ze blijven daarom onder de verantwoordelijkheid 

van de units beroepsonderwijs. 

 De smalle Entreeopleiding wordt verder niet meer aangeboden; alle andere niveau 1 opleidingen gaan in 

verschillende differentiaties op in de brede Entreeopleiding”. 

 

 

2.4  Doelstelling van het onderzoek en probleemstelling. 

De landelijk beoogde invoeringsdatum van de Entreeopleiding is 2014. Iedere deelnemer die 

niet voldoet aan de vooropleidingseisen voor mbo niveau 2, 3 of 4 en die niet meer volledig 

leerplichtig is, moet toegelaten worden. Het instrument van een bindend studieadvies 

binnen 4 maanden na aanvang van de opleiding biedt het ROC de mogelijkheid om de 

inschrijving van deelnemers die onvoldoende vorderingen maken te beëindigen (Wet 

Educatie en Beroepsonderwijs, 2012). 

Het is belangrijk om dit nieuwe instrument goed vorm te geven: het is in het belang van het 

ROC, de deelnemer en andere betrokkenen zoals ouders/verzorgers, hulpverleners en 

doorverwijzende instanties. 

 

Dit onderzoek beoogt om via de wetenschappelijke literatuur en de expertise van de 

cursistenbegeleiders bij de afdeling T&T van het Nova College de factoren op te sporen die 

belangrijk zijn om mee te wegen bij de beslissing tot het afgeven van een bindend 

studieadvies aan de deelnemers van de (toekomstige) Entreeopleiding. 

De uitkomsten van het onderzoek moeten input leveren voor het ontwikkelen van een 

format voor een bindend studieadvies.  

 

Daarmee komen we tot de probleemstelling van dit onderzoek: 

Welke factoren moeten betrokken worden bij een bindend studieadvies in de 

Entreeopleiding? 

 

 

 



 
 

11 
PM 2011-2013  Lida Fokker   Onderzoeksverslag versie 31 oktober  2012 

3. Theoretisch kader en conceptueel model. 

 

3.1  Welke verplichting is er vanuit de overheid t.a.v. het bindend   

 studieadvies? 

In het actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap’ maakt mw. Van Bijsterveldt (2011), minister 

van OCW, bekend dat er een voorziening Entreeopleiding komt, waarin alle mbo niveau 1 

opleidingen samenkomen, dus ook de AKA opleiding. Dit moet in 2014 zijn beslag krijgen. 

Strekking van het plan is dat binnen de doelgroep overbelaste jongeren meer onderscheid 

gemaakt gaat worden: de Entreeopleiding is alleen bedoeld voor diegenen die echt 

gemotiveerd zijn en in staat het mbo niveau 1 diploma te behalen.  

Momenteel (april 2012) ligt er een voorstel tot wijziging van de WEB (Wet Educatie en 

Beroepsonderwijs) bij de Tweede Kamer, waarin de plannen uit ‘Focus op vakmanschap’ 

uitgewerkt worden. 

Daaruit wordt ook duidelijk wat het ministerie beoogt met het bindend studieadvies. 

Het wetsvoorstel voor wijziging van de WEB (2012) stelt het volgende: 

 

“Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies 

1. Het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die is ingeschreven in een 

Entreeopleiding uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang van de opleiding 

advies uit over de voortzetting van zijn opleiding. 

2. Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het bevoegd gezag een besluit 

tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.1.3, verbinden. 

De ontbinding is slechts gerechtvaardigd indien de deelnemer naar het oordeel van 

het bevoegd gezag, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, 

onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding. Het bevoegd gezag kan van 

de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken indien het gezorgd heeft 

voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede voortgang van de 

opleiding zijn gewaarborgd. 

3. Van de deelnemer waarvan de onderwijsovereenkomst op grond van het tweede 

lid is ontbonden, wordt de inschrijving voor de desbetreffende Entreeopleiding aan 

de betrokken instelling beëindigd. De deelnemer kan niet opnieuw aan die instelling 

voor die opleiding worden ingeschreven. 

4. Het bevoegd gezag stelt ter uitvoering van de voorgaande leden nadere regels 

vast. Deze regels hebben in elk geval betrekking op de te behalen studieresultaten 
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en de voorzieningen, bedoeld in het tweede lid. 

5. Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat binnen twee weken na het 

uitbrengen van het advies, beroep open bij de Commissie van beroep voor de 

examens, bedoeld in artikel 7.5.1. De artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.4 zijn van 

overeenkomstige toepassing.” 

 

We kunnen hieruit het volgende concluderen: 

De instelling geeft een bindend studieadvies bij onvoldoende vorderingen, maar moet 

daarbij wel zorgen voor voorzieningen die een goede voortgang mogelijk maken èn de 

persoonlijke omstandigheden in acht nemen. Een bindend studieadvies leidt tot ontbinding 

van de onderwijsovereenkomst en uitschrijving. De instelling moet nadere regels vaststellen 

rond de te behalen studieresultaten en de te bieden voorzieningen (vast te leggen in de 

onderwijsovereenkomst). Tevens kan de deelnemer binnen twee weken beroep aantekenen 

tegen het advies. 

 

Uit de memorie van toelichting wordt meer duidelijk over het bindend studieadvies: 

 De instelling geeft een bindend advies aan de student om een andere 

(entree)opleiding of een andere leerweg te kiezen of om het onderwijs te verlaten. 

 Het gebrek aan studievorderingen kan veroorzaakt worden door een gebrek aan 

capaciteiten of door een niet of nauwelijks participeren in het onderwijs. 

 Het gaat om een gebrek aan vorderingen over de gehele linie en niet om 

onvoldoende vorderingen op één onderdeel of vak als bijvoorbeeld taal of rekenen. 

 Bij kwalificatieplichtige studenten jonger dan 18 jaar moet de onderwijsloopbaan 

voortgezet worden bij een andere Entreeopleiding aan dezelfde school of bij een 

andere school. Als het zoeken naar een passende andere opleiding niet binnen 8 

weken gelukt is, mag de student toch uitgeschreven worden. 

 Bij niet-kwalificatieplichtige studenten ouder dan 18 jaar kan volstaan worden met 

het advies een andere opleiding te kiezen ofwel een uitschrijving. 

 Verplichtingen omtrent de studie vanuit de school en vanuit de deelnemer moeten 

helder vastgelegd worden in de onderwijsovereenkomst. 

 Het bindend studieadvies mag niet uit de lucht komen vallen: het moet altijd 

voorafgegaan worden door gesprekken met de student.  
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 De student moet tijdig gewaarschuwd worden en een reële termijn krijgen (2 

maanden wordt genoemd) om verbetering te laten zien. 

 Het advies moet schriftelijk gegeven worden en met redenen omkleed. 

 Daarnaast moet de instelling aan iedere student een studieadvies geven, ook uiterlijk 

na 4 maanden. Dit om studenten de zekerheid te geven in een passende opleiding te 

zitten en daarmee vertrouwen te geven op het verkrijgen van een diploma. Het gaat 

hier dus om een aanmoediging. Hier worden verder geen voorschriften voor gegeven 

door de wetgever. Als een student dit advies niet krijgt betekent dit automatisch dat 

hij of zij in staat is om de opleiding af te ronden. 

 

Samenvattend kunnen we het volgende stellen: 

Er wordt gesproken van een bindend studieadvies als het gaat om het uitschrijven van een 

deelnemer uit de opleiding. Dit moet zorgvuldig en schriftelijk gebeuren, met goede 

voorlichting vooraf over rechten en plichten, een tijdige waarschuwing dat het niet goed 

gaat en er moeten gesprekken met de deelnemer plaatsvinden. 

Daarnaast wordt er gesproken over een studieadvies aan alle deelnemers van de opleiding 

als bekrachtiging van het positieve verloop van de studie. Dit studieadvies heeft een ander 

karakter en zal niet het onderwerp van dit onderzoek zijn. 

We kunnen concluderen dat een bindend studieadvies per definitie een negatieve 

beoordeling van het verloop van de studie inhoudt, met daaraan verbonden een advies om 

een andere opleiding of activiteit te gaan doen. 

 

3.2 Wat leert de literatuur ons? 

Om tot een verantwoord theoretisch kader voor dit onderzoek te komen is een aantal 

begrippen onderzocht in de wetenschappelijke literatuur. Zowel het bindend studieadvies in 

het mbo als de entreeopleiding zijn nieuw. Dit betekent dat er nog geen wetenschappelijk 

onderzoek naar gedaan is. Voor het theoretisch kader kunnen we alleen deelbegrippen 

onderzoeken die voorkomen in de probleemstelling.  

 

I. Entreeopleiding 
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Het begrip  ‘Entreeopleiding’ is nieuw en kan niet worden onderzocht in de 

wetenschappelijke literatuur.  

 

II. Bindend studieadvies 

Dit begrip is nieuw voor het mbo. Bij wetenschappelijke en HBO opleidingen in Nederland is 

het begrip wel bekend.  In de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs van 1993 is 

voor het eerst de mogelijkheid van een bindend studieadvies opgenomen. De opzet daarvan 

is vergelijkbaar met het wetsvoorstel voor het bindend studieadvies in de Entreeopleiding, 

alleen de termijn waarbinnen het advies gegeven wordt bij de Entreeopleiding is korter, 

hetgeen zich laat verklaren uit de kortere opleidingsduur van de Entreeopleiding. 

Aan het eind van het eerste studiejaar in het hoger onderwijs krijgt de student een bindend 

studieadvies. Bij het behalen van onvoldoende studiepunten, onder meeweging van 

persoonlijke omstandigheden die studievertraging kunnen opleveren, krijgt de student een 

negatief bindend studieadvies en moet stoppen met de studie. De student moet tijdig 

gewaarschuwd worden, begeleiding en studeerbaarheid van de opleiding moeten op orde 

zijn en er moet bezwaar tegen gemaakt kunnen worden. Een en ander is vastgeld in de Wet 

op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (artikel 7.8b). Instellingen zijn niet 

verplicht het bindend studieadvies in te voeren, maar als ze het invoeren dan dienen ze zich 

aan de wettelijke bepalingen te houden (Rijksoverheid.nl, 2012). 

 

Gijbels, van der Rijt en van de Watering (2012) concluderen in een artikel over het bindend 

studieadvies in het wetenschappelijk onderwijs dat het van kracht zijn van een bindend 

studieadvies het studiegedrag van studenten beïnvloedt. Daarmee wordt het bindend 

studieadvies tevens een instrument om het gedrag van studenten te beïnvloeden. 

Dit effect van het bindend studieadvies kan ook ontstaan bij de Entreeopleiding, omdat het 

wetsvoorstel spreekt van een tijdige waarschuwing, zodat de deelnemer zich nog kan 

verbeteren. 

 

De onderwijsinspectie constateert in een onderzoek naar het bindend studieadvies in het 

hoger en wetenschappelijk onderwijs (2010) dat aan bijna 20 procent van de studenten een 

bindend studieadvies werd gegeven. De inspectie maakt zich hier grote zorgen over in het 

kader van talentontwikkeling van jongeren en uit een oogpunt van doelmatige besteding van 
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middelen. In hetzelfde rapport noemt de inspectie ook een aantal tegenargumenten tegen 

het bindend studieadvies: Ongeschiktheid voor een studie kan niet alleen worden afgeleid 

uit studieresultaten in het eerste jaar. Dit geeft maar een beperkt beeld en sluit uit dat 

studenten zich in de loop van hun studie anders ontwikkelen. 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat het bindend studieadvies een maatregel is 

die ook voor de Entreeopleiding nog wel enige discussie zal geven. Het is bijvoorbeeld maar 

de vraag of de gegevens van de eerste vier maanden studie voldoende input geven voor een 

verantwoord negatief advies. Belangrijk is daarom dat er zorgvuldig omgegaan wordt met 

ontwerp, implementatie en evaluatie. 

 

 

III. Voortijdig schoolverlaten en de doelgroep van de Entreeopleiding 

Een belangrijke vraag die in het kader van het bindend studieadvies beantwoord moet 

worden, is de vraag wat de achtergronden zijn van schooluitval bij niveau 1 mbo studenten. 

Als wij de redenen leren kennen waarom zij hun studie niet voltooien, kunnen wij 

onderzoeken of het Nova College die factoren wil laten meewegen bij het opstellen van een 

bindend studieadvies in de Entreeopleiding. Oorzaken van voortijdig schoolverlaten zeggen 

immers ook iets over het omgekeerde, namelijk wat maakt dat je de opleiding met succes 

doorloopt. 

Aangezien de Entreeopleiding nog niet bestaat, kan alleen bestudeerd worden hoe 

schooluitval bij de huidige voorloper van de Entreeopleiding tot stand komt: De AKA 

opleiding. 

De doelgroep die aan de AKA opleiding deelneemt heeft het profiel risicojongere of 

overbelaste jongere, omdat het voortijdig schoolverlaters zijn: zij hebben het vmbo zonder 

diploma verlaten.  

De term ’overbelaste jongeren’ is langzamerhand in de plaats gekomen voor de term 

‘risicojongeren’ en werd geïntroduceerd door Winsemius (WRR 2009). De definities lopen 

uiteen. Eimers e.a. (2011) definiëren overbelasten als  jongeren die 12 tot 23 jaar oud zijn, 

nog geen startkwalificatie hebben behaald, en te maken hebben met meervoudige, zware 

problematiek. 
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Een soortgelijke definitie, maar iets specifieker ten aanzien van de zware problematiek die 

Eimers e.a. noemen, kan gevonden worden in de 'Tijdelijke subsidieregeling 

plusvoorzieningen overbelaste jongeren' (2009, p.7)) : 

"‘Overbelaste’ jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan 

met minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling van 

problemen (gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en 

criminaliteit in de directe omgeving) een groot risico op (maatschappelijke) uitval.." 

 

Peerboom, Schuit en Klaeijsen (2007) hebben specifiek (landelijk) onderzoek gedaan naar de 

redenen voor ongediplomeerde uitstroom bij de AKA opleiding, met de volgende 

uitkomsten: 

In 2006 is het landelijk gemiddelde uitvalpercentage 24%, daarvan zijn de oorzaken: 

 37%  sociale en/of psychische problematiek 

 19%  opleidingsgerelateerde zaken 

 19%  aspecten van loopbaanbegeleiding 

 17%  ziekte/verhuizing/overlijden 

  7%  leerproblematiek 

Slechts 19% van de uitval blijkt opleidingsgerelateerd te zijn, de overige redenen hebben 

met de cursist zelf te maken. Dit beeld past bij de doelgroep: zij zijn immers overbelast door 

een opeenstapeling van persoonlijke problemen. Schooluitval, dus ook schoolsucces, wordt 

heel erg bepaald door diverse persoonsgebonden factoren. Dit beeld wordt ook vanuit 

andere onderzoeken bevestigd. We bekijken een aantal daarvan. 

Voor verdere gegevens over de schooluitval van overbelaste jongeren moeten we breder 

kijken naar schooluitval in het mbo. Overbelaste jongeren bevinden zich op alle niveaus van 

het mbo, maar op niveau 1 en 2 bevinden zich relatief de meeste. Herwijer (2008) 

constateert op basis van onderzoek naar landelijk geregistreerde uitvalgegevens dat 

uitvallers uit het mbo de grootste groep binnen het onderwijs vormen (gemiddeld 9% 

jaarlijks) en dat zes op de tien voortijdig schoolverlaters afkomstig zijn uit de laagste twee 

niveaus. De risico’s die deze groepen lopen hebben volgens hem deels te maken met 

tekortschietende basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal; in het 

basisonderwijs staan ze vaak al op achterstand en ze beginnen slecht toegerust aan het 
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voortgezet onderwijs, waar ze in de laagste niveaus terechtkomen. Daarnaast hebben ze ook 

vaker te kampen met allerlei problemen buiten het onderwijs – in hun thuissituatie of in 

hun leefmilieu – die een normale onderwijsloopbaan in de weg kunnen staan. Hij 

concludeert dat de samenloop van een laag prestatieniveau en problemen buiten het 

onderwijs maakt dat jongeren uit de risicogroepen vatbaar zijn voor uitval. 

Die samenloop van een laag prestatieniveau en problemen buiten het onderwijs zien we 

terug in het wetsvoorstel over het bindend studieadvies: de studievoortgang van de cursist 

met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden.  

Andere onderzoeken rond schooluitval van overbelaste jongeren laten steeds zien dat er 

‘persoonlijke omstandigheden’ zijn die van invloed zijn op schooluitval. 

Eimers (2006) onderscheidt binnen de groep uitvallers een grote groep ‘opstappers’ en een 

kleinere groep ‘risicojongeren’ (In 2006 werd de term ‘overbelaste jongeren’ nog niet 

gebruikt). Hij constateert dat er geen betrouwbare cijfers zijn over voortijdig schoolverlaten 

op landelijk niveau, maar dat er wel een schatting te maken is op basis van RMC en CBS 

cijfers. Over de factoren die de kans op uitval vergroten constateert hij dat er een veelheid 

bekend is vanuit onderzoek en dat risicofactoren voor een deel liggen bij de leerling en zijn 

sociale omgeving en voor een ander deel in het onderwijs zelf. 

Daarnaast wijst Eimers (2006) er op dat lang niet alle leerlingen uit risicogroepen 

daadwerkelijk uitvallen, en dat er ook leerlingen zijn die ogenschijnlijk geen risico lopen, 

maar niettemin toch opstappen. Beslissend is volgens hem de vraag of er een fit tussen de 

leerling en de school tot stand komt, en in stand blijft. Op het moment dat de fit onder 

invloed van factoren op het niveau van het gezin of de school verzwakt, neemt de kans op 

uitval toe.  

Eimers heeft ook veel regionaal onderzoek gedaan naar overbelaste jongeren in het mbo, 

maar eigenlijk komt steeds min of meer hetzelfde beeld naar voren: 

Zo komen Eimers e.a. (2011) in een onderzoek naar overbelasten in het mbo onderwijs in de 

regio Arnhem tot profielen van overbelasting (op grond van analyse van geregistreerde 

uitvalgegevens). Zij onderscheiden binnen de zware problematiek van overbelaste jongeren 

drie probleemprofielen: 

• Gedragsproblematiek: problemen in het gedrag en sociaal-emotionele problemen. 

De meeste geïndiceerde stoornissen, zoals stoornissen in het autismespectrum en 

veelvoorkomende stoornissen als ADHD en ADD, vallen binnen dit profiel.  



 
 

18 
PM 2011-2013  Lida Fokker   Onderzoeksverslag versie 31 oktober  2012 

•  Persoonlijke problematiek: problemen in de thuis- of gezinssituatie, 

gezondheidsproblemen, inclusief fysieke 

 beperkingen, verslavingsproblemen en financiële problemen 

• Studieproblematiek: problemen met de studiehouding/vaardigheden (motivatie, 

leerhouding, verzuim), problemen met het studieniveau (leerachterstanden, te hoog 

studieniveau, Nederlandse taal), en loopbaanproblemen (studiekeuzeproblemen, 

studiewisselingen, afstroom). 

In een andere publicatie, enkele maanden eerder, op basis van onderzoek bij ROC Midden 

Nederland, onderscheiden Eimers, Kennis, Keppels en Roelofs (2011) zes verschillende 

probleemprofielen bij jongeren: 

• Gedragsproblematiek 

• Persoonlijke problematiek 

• Problemen in de studiehouding/vaardigheden 

• Problemen met het studieniveau 

• Loopbaanproblematiek 

• Overige problematiek 

Feitelijk is hier de studieproblematiek iets meer uitgesplitst naar verschillende aspecten en is 

er een restcategorie aan toegevoegd. 

Er zijn nog veel meer onderzoeken gedaan naar schooluitval, maar die voegen eigenlijk niets 

meer toe. Daarin leidt analyse van de schooluitval tot aanbevelingen voor beleid, op het 

gebied van samenwerking tussen ketenpartners, zorgstructuur in het onderwijs, 

pedagogisch-didactisch klimaat enz.. Maar in het kader van dit onderzoek is dit niet relevant, 

wij zijn op zoek naar redenen voor schooluitval van overbelaste jongeren, omdat die 

redenen wellicht ook iets kunnen zeggen over hun schoolsucces. De redenen voor 

schooluitval kunnen we omzetten naar factoren die een rol spelen bij het bindend 

studieadvies, als het erom gaat dat rekening gehouden wordt met persoonlijke 

omstandigheden. 

Eimers (2006) stelt dat de wetenschap lang gezocht heeft naar een model van verklarende 

factoren voor schooluitval. Hij stelt dat het niet gelukt is om een verklarend, causaal model 

te maken. Hij beveelt aan tot een model te komen met minder nadruk op voorspellende, 

statistische factoren en meer nadruk op concrete gebeurtenissen en de mogelijkheden om 

die te beïnvloeden. Als we dit standpunt vertalen naar de situatie van het bindend 
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studieadvies, dan moeten we de factoren die een rol gaan spelen bij het bindend 

studieadvies niet als determinerend beschouwen, maar als factoren waarbij we onderzoeken 

of ze nog positief te beïnvloeden zijn. 

 

 

IV. Studievoortgang eerste vier maanden Entreeopleiding. 

De studievoortgang in de eerste vier maanden van de Entreeopleiding is de belangrijkste 

basis voor het bindend studieadvies. Het wetsvoorstel (OCW 2012) spreekt immers van  

‘met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de 

opleiding’. 

De Entreeopleiding bestaat op dit moment nog niet. Om te bepalen wat het begrip 

‘studievoortgang eerste vier maanden’ inhoudt kijken we daarom naar het curriculum van de  

AKA opleiding als voorloper van de Entreeopleiding: 

 

Dit zijn de wettelijke verplichtingen voor het curriculum van de AKA opleiding: 

1. Het AKA kwalificatiedossier.  

2. Loopbaan en Burgerschap. 

3. Generiek taal- en rekenniveau streefniveau 2F. 

De AKA opleiding van het Nova College heeft dit als volgt vorm gegeven: 

Ad 1. Het AKA kwalificatiedossier. 

Uit de vaste set van 25 competenties die van toepassing zijn op het mbo zijn er volgens het 

kwalificatiedossier 9 competenties van toepassing op de AKA opleiding (Colo 2011-2012). Dit 

zijn de volgende competenties: 

 Aandacht en begrip tonen. 

 Samenwerken en overleggen. 

 Vakdeskundigheid toepassen. 

 Materialen en middelen inzetten. 

 Plannen en organiseren. 

 Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten. 

 Instructies en procedures opvolgen. 

 Omgaan met veranderingen en aanpassen. 

 Met druk en tegenslag omgaan. 
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Deze competenties moeten worden ontwikkeld binnen één kerntaak: Assisteren bij 

eenvoudige uitvoerende werkzaamheden. Daarbinnen worden 4 werkprocessen 

onderscheiden: 

- Voorbereiden van werkzaamheden. 

- Uitvoeren van werkzaamheden. 

- Evalueren van werkzaamheden. 

- Afronden van werkzaamheden. 

Het verwerven van de AKA competenties vindt plaats op school en in de bpv. Op school 

wordt gewerkt met prestaties, dat zijn praktijkgerichte opdrachten, waarin competenties en 

werkprocessen aan de orde komen. 

De AKA competenties in de bpv worden gemeten middels een competentiemeting, die drie 

keer tijdens de opleiding plaatsvindt. De 3e meting is kwalificerend, de eerste twee metingen 

zijn ontwikkelingsgericht. Ook worden er bpv opdrachten gemaakt. De competentiemeting, 

de bpv opdrachten en de prestaties zijn dus de middelen die gebruikt worden om de 

voortgang m.b.t. het kwalificatiedossier AKA te meten (Colo 2011-2012).  

Deze onderdelen moeten dus bekeken worden als het gaat om het vaststellen van de 

studievoortgang tijdens de eerste vier maanden, met de vraag hoe ver men daarin gekomen 

moet zijn. 

 

Ad 2. Loopbaan en burgerschap.  

In het document Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (2011-2012) staan de eisen 

waaraan elke deelnemer moet voldoen, zoals de eigen loopbaan sturen, vitaal burgerschap, 

het maken van politieke keuzes, als kritisch consument kunnen functioneren, etc. 

Voor de deelnemer geldt een inspanningsverplichting, hetgeen betekent dat hij/zij een 

portfolio loopbaan en een portfolio burgerschap moet aanleggen als bewijs van de geleverde 

inspanning. Voor de AKA cursisten zijn de opdrachten die zij moeten doen voor loopbaan en 

burgerschap vastgelegd. Ook hierbij moet dus vastgesteld worden hoe ver een cursist daarin 

gekomen moet zijn tijdens de eerste vier maanden. 

 

Ad 3. Generiek taal- en rekenniveau streefniveau 2F.  

Voor Nederlands en rekenen in het mbo geldt een onderscheid: er is een generiek 

(algemeen maatschappelijk)) taal- en rekenniveau dat behaald moet worden en een 

beroepsspecifiek niveau. 
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Het generieke te bereiken streefniveau Nederlandse taal en rekenen dat niveau 1 mbo 

cursisten dienen te bereiken is sinds 2010 in de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en 

rekenen vastgelegd. Dit is vastgesteld op  niveau 2F (Meijerink 2009). De AKA opleiding is 

verplicht om examens af te nemen op dit niveau aan het eind van de opleiding. Tot 2014 is 

dit echter experimenteel, d.w.z. dat de uitslag van deze examens geen invloed heeft op het 

al dan niet uitreiken van het diploma.  

Het beroepsspecifieke taal- en rekenniveau dat behaald moet worden wordt niet 

gedefinieerd in het AKA kwalificatiedossier dat gaat gelden vanaf augustus 2012. Feitelijk zijn 

er dus op dit moment geen wettelijke eisen ten aanzien van het taal- of rekenniveau dat een 

cursist behaald moet hebben aan het eind van de opleiding. Je moet echter wel een bepaald 

taalniveau hebben om de opleiding te kunnen volgen (veel is immers in taal vervat) en om te 

kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding of arbeidsmarkt moet je wel een bepaalde 

kennis van taal- en rekenen hebben. Vastgesteld zal moeten worden wat het minimale taal- 

en rekenniveau moet zijn bij het bepalen van de studievoortgang. 

 

3.3. Conclusies 

We hebben gezien dat het wetsvoorstel over het bindend studieadvies de voortgang van de 

studie tijdens de eerste 4 maanden in ogenschouw wil nemen, rekening houdend met de 

persoonlijke situatie van de cursist. De elementen waaruit de beoordeling van de 

studievoortgang bestaat hebben we ontleend aan het curriculum van de AKA opleiding bij 

het Nova College. Het wetsvoorstel geeft aan dat het bindend studieadvies niet gebaseerd 

mag zijn op slechts één negatief element in de studievoortgang, bijvoorbeeld een slechte 

score op Nederlands. 

Wetenschappelijke informatie over het bindend studieadvies in combinatie met de 

Entreeopleiding en/of de doelgroep overbelaste jongeren bestaat niet, het is een nieuw 

fenomeen. Wel is er veel bekend over schooluitval van overbelaste jongeren. Echter deze 

gegevens zijn een analyse achteraf: op basis van dataverzameling en analyse komt men tot 

bepaalde conclusies over de probleemprofielen van cursisten die uitvallen. En op basis 

daarvan worden aanbevelingen voor beleid gedaan. Maar er kan geen voorspellende waarde 

toegekend worden aan bepaalde probleemprofielen van cursisten in relatie tot schooluitval, 

want het is maar net hoe bepaalde factoren samenvallen waardoor een cursist echt uitvalt, 
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zoals de onderzoekers ook aangeven. De meeste cursisten redden het toch ondanks hun 

probleemprofiel. 

We kunnen de probleemprofielen van cursisten zoals Eimers (2011) die onderscheidt echter 

wel gebruiken om nader te onderzoeken in de praktijk of men vindt dat deze profielen 

moeten meetellen bij de beslissing tot het afgeven van een bindend studieadvies. Op die 

manier kunnen we het begrip ‘persoonlijke omstandigheden’ operationaliseren. We moeten 

deze omstandigheden immers volgens de wetstekst ook in acht nemen. We zullen moeten 

onderzoeken wat hun invloed is op de uiteindelijke beslissing tot het afgeven van een 

negatief bindend studieadvies. 

De drie profielen van Eimers (2011) zullen gebruikt worden: Gedragsproblematiek, 

persoonlijke problematiek en studieproblematiek. Daarnaast zal voor het vaststellen van de 

feitelijke studievoortgang het AKA programma van het Nova College gebruikt worden. Iedere 

AKA opleiding heeft weer een andere programmatische inkleuring van de wettelijke 

verplichtingen, daar is geen algemeen geldende norm voor. 

Al met al zal er veel in de praktijk onderzocht moeten worden om het antwoord te vinden op 

de vraagstelling van dit onderzoek. 

Dit is niet verbazingwekkend, het gaat immers om nieuw beleid, maar daarnaast speelt ook 

het feit dat heel veel kennis over deze doelgroep bij de mensen in de praktijk berust. Veel 

daarvan is niet beschreven, laat staan wetenschappelijk onderzocht. 

De WRR (2009) stelt dat juist bij overbelaste jongeren de ware professionals hun creativiteit 

en vakmanschap tonen. Hun aanpak is veelal meer gebaseerd op ervaring en intuïtie (tacit 

knowledge) dan op expliciete en gecodificeerde wetenschappelijke kennis en methoden (die 

überhaupt weinig beschikbaar zijn), het is meer practice based dan evidence based. Het 

begrip ‘ tacid knowledge’ is afkomstig van Polyani (1967, in Dochy e.a. 2011).  Schön (in 

Dochy e.a. 2011) heeft het in dit verband over ‘tacit knowing-in-action’. Daarnaast 

onderscheidt hij ‘reflection on action’ en ‘reflection in action’, waarbij het tweede eigenlijk 

leren van een hogere orde is, omdat denken en doen dan in dialoog met elkaar zijn, 

waardoor men zichzelf verbetert. Als we deze begrippen toepassen op het praktijkonderzoek 

dat gaat plaatsvinden, dan hopen we een ‘reflection on action’ te bereiken. De mensen in 

het (AKA) veld hebben immers veel praktijkervaring- en kennis, ook als het gaat om welke 

cursisten de opleiding met succes zullen doorlopen en welke niet. De overheid dwingt hen 

nu om deze ‘tacit knowledge’ zichtbaar te maken in het bindend studieadvies. 
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 3.4. Conceptueel model 

 

Op basis van het voorgaande onderzoek komen we tot het volgende conceptuele model 

(figuur 3): 

 

Figuur 3. Conceptueel model bindend studieadvies 

 

Bindend 
studieadvies 

Entreeopleiding 

persoonlijke 
problematiek studieproblemen gedragsproblematiek 

studievoortgang  in 
eerste 4 maanden 
Entree opleiding 
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Om in de Entreeopleiding een bindend studieadvies te geven wordt in kaart gebracht wat de 

studievoortgang van de cursist is. Er wordt ook gekeken naar omstandigheden van de cursist 

die van invloed kunnen zijn geweest op de studievoortgang: persoonlijke problematiek, 

gedragsproblematiek en studieproblemen. Op grond van de beoordeling van dit geheel 

wordt de beslissing genomen om een bindend studieadvies te geven, d.w.z. dat de cursist de 

opleiding moet verlaten. 

 

3.5. Vraagstelling voor het onderzoek 

De voorlopige probleemstelling uit hoofdstuk 2 was: 

Welke factoren moeten betrokken worden bij een bindend studieadvies in de 

Entreeopleiding? 

We kunnen nu tot de volgende deelvragen komen: 

1. Welke studievorderingen kunnen we binnen een periode van 4 maanden meten bij 

de cursisten? 

2. Welke vorderingen genoemd onder 1 zijn cruciaal voor het succes of mislukken van 

de studie? 

3. Welke factoren op het gebied van persoonlijke-, gedrags- of studieproblematiek 

kunnen onderscheiden worden die van invloed kunnen zijn op de studievorderingen 

genoemd onder punt 1? 

4. Welke factoren genoemd onder punt 3 zijn cruciaal voor het succes of mislukken van 

de studie? 

 

Om deze deelvragen te operationaliseren tot een onderzoekbaar geheel, is een 

variabelenschema opgesteld (figuur 4). 
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3.6 Variabelenschema 

 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren  

 

Studievoortgang in 

eerste 4 maanden 

AKA/Entreeopleiding 

taalniveau 

 

 

 

 

rekenniveau 

 

 

 

 

AKA kwalificatiedossier 

 

 

 

 

 

 

 

portfolio loopbaan 

 

 

portfolio burgerschap 

niveaubepaling vanuit de intaketoets taal: onder 

1F/1F/2F 

Beoordeling vorderingen taal door docent 

Nederlands tijdens 1e vier maanden 

 

niveaubepaling vanuit de intaketoets rekenen: 

onder 1F/1F/2F 

Beoordeling vorderingen rekenen door docent 

rekenen tijdens 1e vier maanden 

 

beoordeling door docent van gemaakte 

prestaties 

beoordeling door docent van gemaakte bpv 

opdrachten 

uitslag competentiemeting 1: voldoende of 

onvoldoende plus aandachtspunten benoemd in 

competentiemeting 1 

 

beoordeling van gemaakte loopbaanopdrachten 

door cursistenbegeleider 

 

beoordeling van gemaakte 

burgerschapsopdrachten door docent 
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studieproblematiek presentie 

 

 

leerstoornis 

 

 

 

 

te laag cognitief niveau 

 

keuzeprobleem 

 

houding tijdens de les 

t.o.v. docent 

 

houding tijdens de les 

t.o.v. medecursisten 

 

houding t.o.v. 

cursistenbegeleider 

 

houding tijdens bpv 

aanwezigheidspercentage school 

aanwezigheidspercentage bpv 

 

gediagnosticeerde leerstoornis bekend vanuit 

overdracht/intake 

vermoeden van niet-gediagnosticeerde 

leerstoornis op basis van observatie 

 

IQ meting 

 

kan geen keuze maken voor beroepsrichting 

 

geregistreerde gegevens uit cursistbespreking 

 

 

geregistreerde gegevens uit cursistbespreking 

 

 

geregistreerde gegevens uit cursistbespreking 

 

 

geregistreerde gegevens uit bpv bezoeken 

(magister) 
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persoonlijke 

problematiek   

thuissituatie 

 

 

 

 

gezondheid 

 

 

 

 

financiële situatie 

 

studiebelemmerende problemen in de 

thuissituatie bekend vanuit overdracht/intake 

studiebelemmerende problemen in de 

thuissituatie gesignaleerd tijdens 1e vier maanden 

 

studiebelemmerende gezondheidsproblemen 

bekend vanuit de intake/overdacht 

studiebelemmerende gezondheidsproblemen 

gesignaleerd tijdens 1e vier maanden 

 

studiebelemmerende financiële problemen 

bekend vanuit intake/overdracht 

studiebelemmerende financiële problemen 

gesignaleerd tijdens 1e vier maanden 

 

gedragsproblematiek gedragsstoornis 

 

 

 

 

gedragsincidenten  

 

 

criminaliteit 

gediagnosticeerde gedragsstoornis bekend vanuit 

overdracht/intake 

vermoeden van niet-gediagnosticeerde 

gedragsstoornis op basis van observatie 

 

geregistreerde gedragsincidenten op school 

geregistreerde gedragsincidenten op bpv 

 

in traject bij politie of justitie 

 

Figuur 4. Variabelenschema onderzoek bindend studieadvies 
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4. Onderzoeksopzet. 

Dit onderzoek naar het bindend studieadvies is beschrijvend, het genereert een overzicht 

van factoren en hun gewicht die een rol spelen bij succes of mislukken van de studie en die 

van daaruit meegewogen kunnen worden bij het afgeven van een bindend studieadvies.  

Het literatuuronderzoek heeft variabelen opgeleverd die een aanwijzing vormen voor  

schooluitval bij overbelaste jongeren. Tevens zijn de indicatoren voor de variabele 

‘studievoortgang’ in de Entreeopleiding (nu nog AKA opleiding) helder. Ook is duidelijk 

geworden wat de minister van onderwijs verwacht van het bindend studieadvies. 

 

Respondenten. 

Volgende stap is het benaderen van de experts op de werkvloer van de toekomstige 

Entreeopleiding, die nu die nog de vorm heeft van de AKA opleiding. De experts zijn in dit 

geval het hele AKA team van het Nova College en daarbinnen ook enkele specifieke 

geledingen, nl. de cursistenbegeleiders en de leden van het zorgteam. Het zijn allen 

personen die cursisten intensief begeleiden tijdens de AKA opleiding en daarom veel 

knowhow hebben van onderwijs aan en begeleiding van deze doelgroep. 

Cursistenbegeleiders geven integrale begeleiding, d.w.z. dat een cursist één begeleider 

heeft, die zowel de studie- en loopbaanbegeleiding doet als de stagebegeleiding en de 

persoonlijke begeleiding. Dit maakt dat deze personen een goed overzicht hebben op alle 

aspecten van een deelnemer.  

Daarnaast is ook het zorgteam expert, daarin zit de opleidingsmanager die cursistbegeleiding 

in haar portefeuille heeft, twee trajectcoaches voor de begeleiding van zwaardere 

cursistproblematiek en een schoolmaatschappelijk werker. 

Bij deze cursistenbegeleiders en het zorgteam zit grote expertise t.a.v. de doelgroep en t.a.v. 

factoren die bepalen of een cursist in staat is de opleiding te volbrengen. Zij zijn ook 

degenen die straks een cruciale rol gaan spelen bij het uitbrengen van een bindend 

studieadvies. 

 

Onderzoeksmethode 

Om de expertise m.b.t. de elementen van het bindend studieadvies ‘los’ te krijgen zal een  

kwalitatieve onderzoeksmethode toegepast worden: het interview. Een interview wordt 

gebruikt om te achterhalen wat mensen weten, denken, voelen of willen betreffende een 
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onderwerp (Baarda 2009, p 230). Er zijn verschillende vormen van interview mogelijk 

(Baarda 2009). Voor dit onderzoek wordt gekozen voor twee vormen: allereerst een 

schriftelijk interview van het hele team, gevolgd door een mondeling interview van vier 

geselecteerde groepen.  De focus van de interviews is het bindend studieadvies en de 

concrete deelvragen uit de probleemstelling. Dataverzameling en data-analyse zullen 

geïntegreerd plaatsvinden (Baarda 2009, p.185), dat wil zeggen dat de onderzoeksgegevens 

uit het schriftelijk interview geanalyseerd zullen worden en gebruikt zullen worden t.b.v. de 

volgende stap, d.w.z. de mondelinge interviews. 

Allereerst zal breed (onder het hele team) onderzocht worden welke studievorderingen 

gemeten kunnen worden en welke factoren rond persoonlijke-, gedrags- of 

studieproblematiek men onderscheidt (stap 1). Daarna zal (stap 2) de groep respondenten 

versmald worden en zullen enkele geselecteerde experts gaan beoordelen welke 

factoren/vorderingen men cruciaal vindt voor succes of mislukken van de studie. Zij zullen 

dit ook kunnen toelichten, zodat hun overwegingen inzichtelijk worden.  

 

 Plan voor dataverzameling STAP 1: 

In deze stap zal het hele team, d.w.z. management, docenten, cursistenbegeleiders, 

trajectcoaches en schoolmaatschappelijk werk, bevraagd worden in twee schriftelijke 

interviewrondes. Dit interview zal schriftelijk plaatsvinden, op een studiedag die al in het 

rooster gepland stond (5 juni 2012). Dit heeft als voordeel dat iedereen (behoudens zieken 

e.d.) aanwezig is en tijd hierin kan steken. 

Het doel van deze stap is om gegevens rond deelvraag 1 en 3 te verzamelen. Het 

literatuuronderzoek heeft een variabelenschema opgeleverd met kernbegrippen, variabelen 

en indicatoren. Omdat de literatuur slechts in grote lijnen de kernbegrippen en variabelen 

aangeeft rond studievorderingen en persoonlijke-, gedrags- of studieproblematiek is 

besloten om in deze onderzoeksstap te controleren of variabelen en indicatoren uit het 

variabelenschema ook werkelijk voorkomen in de praktijk van de AKA opleiding en 

herkenbaar zijn voor de mensen op de werkvloer. 

Er zullen twee schriftelijke interviewrondes plaatsvinden:  
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Ronde 1: 

Ronde 1 vindt plaats in een plenaire bijeenkomst van het hele team. In deze ronde wordt 

deelvraag  3 onderzocht: 

3. Welke factoren op het gebied van persoonlijke-, gedrags- of studieproblematiek 

kunnen onderscheiden worden die van invloed kunnen zijn op de studievorderingen 

genoemd onder punt 1? 

 

Deelvraag 3 wordt onderzocht middels een open vraag die aan het team gesteld wordt. De 

vraag staat op schrift en wordt middels een beamer geprojecteerd zodat iedereen de vraag 

kan lezen. Tevens wordt e.e.a. mondeling toegelicht (achtergronden onderzoek) en worden 

eventuele vragen door de onderzoeker (LF) beantwoord. 

De interviewvraag luidt: 

Welke factoren op het gebied van persoonlijke-, gedrags- of studieproblematiek 
kunnen volgens jou van invloed zijn op de studievorderingen tijdens de eerste 4 
maanden? 

 
Er wordt om een individuele schriftelijke reactie gevraagd. Daarvoor worden er strookjes 

papier uitgedeeld en iedereen mag individueel zoveel strookjes gebruiken als hij/zij wenst. 

Het is de bedoeling per strookje één factor op te schrijven. Men mag eventueel onderling 

overleggen, om ideeën op gang te brengen, maar iedereen vult zelf de strookjes in. Voor 

deze opdracht wordt 10 minuten uitgetrokken. Daarna wordt iedereen verzocht alle 

strookjes in te leveren. 

 

Ronde 2 

Daarna wordt deelvraag 1 onderzocht.  

1. Welke studievorderingen kunnen we binnen een periode van 4 maanden meten bij de 

cursisten? 

Dit gebeurt in dezelfde setting en met dezelfde werkwijze, middels de volgende vraag die 

gesteld wordt: 

Welke studievorderingen kunnen volgens jou  binnen een periode van 4 maanden 

gemeten worden bij de cursisten? 

Ook hierbij wordt om een individuele schriftelijke reactie gevraagd. Iedereen krijgt een vel 

A4 papier om alle studievorderingen op te noteren. Ook hiervoor wordt 10 minuten 
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uitgetrokken, waarna iedereen het papier inlevert. Ook hierbij mag men desgewenst 

onderling overleggen, maar er wordt gevraagd om een eigen mening te geven en die op het 

eigen vel papier te schrijven. 

 

Plan voor data-analyse STAP 1 

Analyse van de verkregen data zal plaatsvinden op fragmentniveau: 

- De geschreven tekst per ingeleverd strookje (ronde 1) en 

- de geschreven tekst van de ingeleverde A4tjes (ronde 2). 

De schriftelijk verkregen gegevens uit stap 1 zullen verwerkt worden tot twee lijsten: 

 Eén lijst met in ronde 1 genoemde persoonlijke-, gedrags- of 

studieproblematiek.  

 Eén lijst met in ronde 2 genoemde studievorderingen. 

Deze lijsten zullen als volgt tot stand komen: 

Alle gegevens uit ronde 1 en 2 zullen, apart per ronde, in een lijst gezet worden, waarbij 

begrippen die identiek of bijna identiek zijn samengevoegd worden tot één categorie. 

Leidraad voor het benoemen van de categorieën zal het variabelenschema zijn. Ook zal 

gescoord worden hoe vaak een begrip genoemd is. 

Onderzocht zal ook worden of de aldus verkregen lijsten uit stap 1 afwijken van het 

variabelenschema: stap 1 was immers bedoeld om te checken of het variabelenschema 

voortkomend uit het literatuuronderzoek overeenkwam met de perceptie van de mensen op 

de werkvloer. Het is mogelijk dat er variabelen of indicatoren uit het variabelenschema door 

de praktijkmensen niet benoemd worden of dat er variabelen en indicatoren genoemd 

worden die oorspronkelijk niet in het schema stonden.  

Deze lijsten zullen in dataverzameling stap 2 voorgelegd worden aan verschillende groepen, 

in de vorm van mondelinge groepsinterviews.  

 

 
 Plan voor dataverzameling STAP 2 
Deze stap bouwt voort op stap 1. Het doel is antwoorden te genereren op deze deelvragen 

van de probleemstelling:  

2.    Welke [studie]vorderingen genoemd onder 1 zijn cruciaal voor het succes of 

mislukken van de studie? 
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4.    Welke factoren [persoonlijke-, gedrags- of studieproblematiek] genoemd onder 

punt 3 zijn cruciaal voor het succes of mislukken van de studie? 

De interviews zullen worden opgenomen (na toestemming gevraagd te hebben) en er zal 

een woordelijk verslag van gemaakt worden. 

Gekozen is voor groepsinterviews, omdat dit de mogelijkheid biedt dat men elkaar op ideeën 

brengt en inspireert.  Er zal benadrukt worden dat men het niet eens hoeft te zijn of worden 

met elkaar, om zoveel mogelijk onderlinge beïnvloeding te voorkomen. 

De interviews zullen mondeling, op de werkplek, plaatsvinden en opgenomen worden. Voor 

dit laatste wordt uiteraard toestemming gevraagd.  

 

Selectie te interviewen personen. 

Er zullen twee groepen samengesteld worden: één groep met cursistenbegeleiders en één 

groep met het zorgteam (management, trajectcoaches en schoolmaatschappelijk werk).  

Beide groepen zullen een verschillende vraag voorgelegd krijgen. 

 Groep 1: Cursistenbegeleiders. 

Er zijn in totaal 23 cursistenbegeleiders werkzaam, verdeeld over 3 onderwijsteams. Voor 

het interview zullen twee cursistenbegeleiders per onderwijsteam (economie, zorg-welzijn 

en techniek) geselecteerd worden. Er zal per onderwijsteam zowel een cursistenbegeleider 

met veel werkervaring bij deze opleiding als een cursistenbegeleider met korte werkervaring 

bij deze opleiding (‘frisse blik’) geselecteerd worden. 

 Groep 2: Zorgteam. 

Dit team zal in zijn geheel geïnterviewd worden: 4 personen, namelijk de opleidingsmanager, 

twee trajectcoaches en de schoolmaatschappelijk werker. Eén trajectcoach (de 5e persoon) 

zal wegens ziekte niet deelnemen. 

 

Werkwijze interviews 

De op basis van stap 1 verkregen lijsten zullen worden voorgelegd aan de te interviewen 

personen. 

Aan groep 1, de cursistenbegeleiders, wordt een lijst voorgelegd met de studievorderingen 

die door het team benoemd zijn in stap 1. De lijst bestaat uit meerdere categorieën. 

De vraag aan ieder van de 3 groepjes cursistenbegeleiders luidt: 

  Hoe groot is de invloed van iedere categorie op succes of mislukken van de studie? 
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1 = cruciaal 
2 = heeft invloed 
3 = heeft geen invloed 

De geïnterviewden krijgen ieder de lijst met categorieën op papier voor zich. Hen wordt door 

de interviewer gevraagd om per categorie en hardop denkend een 1, 2 of 3 toe te kennen. Er 

wordt steeds gevraagd om een toelichting. De instructie luidt expliciet dat men met elkaar 

van mening mag verschillen en argumenten mag uitwisselen. Men hoeft het niet eens te 

worden over de toekenning van een 1, 2 of 3. 

De lijst met categorieën  en de cijfertoekenning worden tijdens het interview gebruikt als 

hulpmiddel om het gesprek gaande te houden en gedachtes aan te scherpen.  Het gaat om 

de zoektocht naar studievorderingen die cruciaal zijn voor succes of mislukken van de studie. 

 

Aan groep 2, het zorgteam, wordt een lijst voorgelegd met de persoonlijke problemen, een 

lijst met gedragsproblemen en een lijst met studieproblemen die volgens het team van 

invloed zijn op de studievoortgang. De lijsten zullen categorieën bevatten die ontleend zijn 

aan het variabelenschema. 

De vraag aan het zorgteam luidt: 

Hoe groot is de invloed van iedere categorie op succes of mislukken van de studie? 
1 = cruciaal 
2 = heeft invloed 
3 = heeft geen invloed 

De geïnterviewden krijgen ieder de lijsten op papier voor zich. Hen wordt door de 

interviewer gevraagd om individueel per categorie een 1, 2 of 3 toe te kennen. Daarna 

worden de scores al pratend uitgewisseld en wordt steeds gevraagd om een toelichting. De 

instructie luidt expliciet dat men met elkaar van mening mag verschillen en argumenten mag 

uitwisselen. Men hoeft het niet eens te worden over de toekenning van een 1, 2 of 3. 

 

Plan voor data-analyse STAP 2 

De interviews zullen de volgende data opleveren: 

 Een overzicht van de scores (1, 2 of 3) die zijn toegekend. Hiermee krijgen we inzicht 

in welke categorieën als cruciaal, van invloed of niet van invloed gezien worden. 

Tevens krijgen we inzicht in de achterliggende motieven en redeneringen waarom 

iets als cruciaal benoemd wordt. Daarnaast zal ook duidelijk worden hoeveel 

respondenten iets cruciaal vinden (kwantitatief aspect). De analyse zal gebeuren op 



 
 

34 
PM 2011-2013  Lida Fokker   Onderzoeksverslag versie 31 oktober  2012 

basis van bestudering van de opgenomen interviews. Daarin wordt per categorie (die 

op schrift uitgereikt werden als hulpmiddel voor het gesprek tijdens het interview) 

gezocht op de trefwoorden ‘cruciaal’, ‘van invloed of ‘geen invloed’’. Tevens wordt 

gezocht naar de antwoorden die gegeven worden als de interviewer aan de 

respondenten vraagt ‘waarom is het cruciaal?’. 

 

 

 

Samenvatting onderzoeksopzet:  

Stap 1 

Dataverzameling 

ronde 1 groep1 :team AKA opleiding deelvraag 3 schriftelijk interview 

 ronde 2 groep 1: team AKA opleiding deelvraag 1 schriftelijk interview 

Data-analyse 

 m.b.t. Stap 1 

    

Stap 2 

Dataverzameling 

ronde 1 groep 2: zorgteam: 

4 personen = het complete 

zorgteam 

deelvraag 4 1 mondeling interview, 

met gebruik van geanalyseerde 

gegevens uit stap 1, ronde 1 

 ronde 2 groep 3: 

cursistenbegeleiders 

van 3 onderwijsteams, per 

team een selectie van 2 

personen 

deelvraag 2 3 mondelinge interviews, met 

gebruik van geanalyseerde 

gegevens uit stap 1, ronde 2 

Data-analyse  

m.b.t. Stap 2 
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5. Resultaten van het onderzoek. 

 

5.1 Data-analyse stap 1. 

In stap 1 werden 2 rondes schriftelijke interviews gehouden, met als respondenten het 

gehele team van de AKA opleiding. In beide rondes werd één vraag gesteld die beantwoord 

moest worden. 

  

5.1.1  Ronde 1, schriftelijk teaminterview persoonlijke-, gedrags- of studieproblematiek. 

In ronde 1 werd het voltallige team van de AKA opleiding schriftelijk geïnterviewd. Het team 

bestond op dat moment uit 33 personen. Op papieren strookjes kon men factoren op het 

gebied van persoonlijke-, gedrags- of studieproblematiek opschrijven die van invloed kunnen 

zijn op de studievorderingen. 

Er werden in totaal 240 strookjes ingeleverd, per strookje was steeds één factor genoemd.  

De factoren zijn vervolgens door de onderzoeker gelabeld en gesorteerd: 

 Allereerst werd beslist of een strookje tot het label ‘persoonlijk probleem’, 

‘gedragsprobleem’ of ‘studieprobleem’ behoorde. 

 Er ontstond een restlabel van zaken die genoemd waren en die niet onder de drie 

bovengenoemde labels te plaatsen waren. Dit label werd benoemd als 

‘schoolgebonden factoren’, aangezien genoemde zaken meer met de school dan met 

de cursist te maken hadden. (bijv. ‘exameneisen’ of ‘geen veiligheid in de groep’) 

 Vervolgens werden binnen ieder van de vier labels strookjes die hetzelfde of bijna 

hetzelfde betroffen samengevoegd tot één groep/vak in een tabel (het vak kreeg 

geen naam). Dit leverde de volgende resultaten op: 

 

Tabel 1 Factoren geordend tot groepen rond persoonlijke problemen, studieproblemen,  gedragsproblemen en schoolgebonden 

factoren. 

PERSOONLIJKE PROBLEMEN 
Familieomstandigheden  

Thuissituatie   

Betrokkenheid ouders  

Zorgtaken thuis  

Thuis geen sturing of steun   

Geen sociaal netwerk (steun)  

scheiding 

invloed milieu/achtergrond  

Huisvesting  

Positie op vorige school  
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Negatieve schoolervaring  
Schoolweerstand  

Lichamelijke gezondheid/ beperking  
Zwangerschap  
Geestelijke gezondheid  
Verslaving (alcohol/drugs/gamen)  
Mishandeling(zelf of nabij persoon)  
 

Gepest worden  
invloed peergroep  
foute jeugdcultuur  
bedreiging  
loverboyproblematiek  

aanpassingsproblemen  
culturele verwarring  

Schuldenproblematiek/financiële problemen  
dubbele agenda/komt voor stufi  
bijbaantje  

Weerbaarheid  
uiterlijk  
gebrek aan zelfvertrouwen  
zelfstandigheid  

verblijfsvergunning/werkvergunning  

reisafstand/ ov probleem  

Religie 

andere talenten buiten school belangrijker voor cursist  

geen prioriteiten kunnen stellen  

 

STUDIEPROBLEMEN 

Dyscalculie/ernstige rekenproblemen  
Dyslexie  
Dysfatie (neurologische spraak- en ontwikkelingsstoornis) 

motivatie  
inzet  
Interesse  
Studiekeuzeprobleem  

Laag taalniveau  

Niet aan de gang kunnen komen  
Concentratie 

Laag rekenniveau  

Laag IQ/DLE/zit aan plafond 
Leerbaarheid  
Weinig profijt van onderwijs gehad  
Beperkingen 

Presentie of te laat komen  

Doorzettingsvermogen  
Discipline  

Sociale- en/of studievaardigheden  
EQ  
Kunnen reflecteren  

Stagerijpheid  
Geen stageplek kunnen vinden  
Heeft beschermde leer/werkomgeving nodig 

Weerstand tegen structuur  

 

GEDRAGSPROBLEMEN 

GEDIAGNOSTISEERD 
Adhd  
Angststoornis  
Gedragsstoornis  
Beperking  
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Odd  
Autisme/ass  
Faalangst  
Criminaliteit/met justitie in aanraking geweest  

GEOBSERVEERD OP SCHOOL EN/OF BEKEND VANUIT 
OVERDRACHT 
Agressief/explosief gedrag  
Onrustig/niet kunnen focussen  
Asociaal gedrag  
Te druk om te kunnen handhaven in klas  
Niet om kunnen gaan met gevoelens  
Omgang met cursisten/docenten/bpv  
Probleem met autoriteit  
Gedragsproblemen die tevoren niet duidelijk waren 

 
SCHOOLGEBONDEN  FACTOREN 

Flexibele instroom in relatie tot teldatum  

Samenstelling en grootte van groep  
Niet lekker voelen in groep  
Niveau verschilt binnen een groep  
Groepsproces  
Geen veiligheid in de groep/pesten 

Relatie docent tot cursist  
Kennis docent van de doelgroep 
Begeleiding 

Exameneisen  
Opleidingstempo  
Programma sluit niet aan op verwachting cursist 

Kinderlijke regels  

Bpv  

 

Het doel van ronde 1 was antwoord te krijgen op vraag 3 uit de probleemstelling: 

3.Welke factoren op het gebied van persoonlijke-, gedrags- of studieproblematiek 

kunnen onderscheiden worden die van invloed kunnen zijn op de 

studievorderingen genoemd onder punt 1? 

Tabel 1 geeft hier een overzicht van. Het toegevoegde label ‘Schoolgebonden factoren’ 

hoort niet bij het antwoord op vraag 3 van de probleemstelling, maar zal toch meegenomen 

worden naar de mondelinge interviews in stap 2, omdat het mogelijk relevantie informatie 

bevat voor het bindend studieadvies.  

 

5.1.2  Ronde 2, schriftelijk teaminterview studievoortgang. 

Ook in ronde 2 werd het voltallige AKA team (33 personen) schriftelijk geïnterviewd. Dit 

vond plaats direct na ronde 1.  Aan ieder teamlid werd gevraagd om op een leeg a4tje op te 

schrijven: 

Welke studievorderingen kunnen volgens jou  binnen een periode van 4 maanden 

gemeten worden bij de cursisten? 

Dit leidde tot vierentwintig A4tjes die werden ingeleverd. Hoewel gevraagd was om 

individueel de te meten studievorderingen op een A4tje te schrijven, zijn er toch mensen 

geweest die samen werkten bij het opschrijven, hetgeen verklaart dat er minder blaadjes 
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werden ingeleverd dan het aanwezige aantal mensen. De verkregen informatie werd door 

de onderzoeker op de volgende manier verwerkt: 

De studievorderingen zijn gegroepeerd in categorieën van studievorderingen die bij elkaar 

horen (vet gedrukte tekst) en tevens werd de frequentie geteld (zie tabel 2).   

De studievorderingen die door de respondenten het meest, d.w.z. door 50% of meer van de 

respondenten, genoemd werden zijn geel gearceerd. Dit betreft de studiefactoren 

Nederlands, rekenen, BPV en presentie. 

Wellicht komen deze meest genoemde studievorderingen ook terug in stap 2 van het 

onderzoek als cruciale studievorderingen. Presentie werd door alle respondenten genoemd 

(24 = 100%). 

 Tabel 2: Overzicht categorieën en frequentie factoren studievoortgang. 
 

Overzicht factoren studievoortgang totaal aantal 
respondenten: 24 

Categorie aantal keren genoemd 

Nederlands 14 

Nederlands is niet te meten na 4 maanden 1 

Rekenen 12 

Prestaties 
*werkprocessen (voorbereiden, uitvoeren, 
evalueren, afronden) 

4 

vorderingen in verschillende vakken 1 

BPV 
*bpv opdrachten 
*1

e
 competentiemeting 

*houding stage 

15 

sociale vaardigheden 1 

Engels 2 

LB 0 

Presentie 
aanwezigheid 
tijdig te laat of ziek melden 
op tijd komen 

24 

omgangsvormen 
respect tonen 

5 

huiswerk maken 2 

meedoen en afmaken van opdrachten 
zelfstandigheid bij maken opdracht 
instructies oppakken&uitvoeren 
meedoen in de les 

7 

omgang met feedback 4 

leren vragen uit te stellen 2 

spullen bij zich 5 

acceptatie hulp waar nodig 1 

luisteren 1 

houden aan afspraken 3 

planning kunnen maken 3 

kunnen samenwerken 2 
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verantwoordelijkheid nemen 3 

plaats in groep/groepsproces 1 

open staan voor nieuwe dingen 1 

presentatie voor de klas 1 

initiatief tonen 1 

leerhouding 4 

studievaardigheden 2 

interesse tonen 1 

inzet 7 

competenties 3 

Motivatie 8 

technische of praktische vaardigheden 5 

cognitief vermogen 
*leerbaarheid 
*capaciteitentest 

7 

OVERIG 
*versnelling opdrachten 
*werk tijdens studie 
*zit cursist op de goede plek 
*beroepsbeeld 
*kan geen vorderingen beoordelen als   
docent 

5 

 

 

5.1.3. Voorlopige conclusies data-analyse stap 1. 

De schriftelijke interviews hebben twee lijsten opgeleverd: 

 Één lijst met factoren op het gebied van persoonlijke-, gedrags- of 

studieproblematiek en schoolgebonden factoren die van invloed kunnen zijn op de 

studievorderingen. 

 Één lijst met studievorderingen die binnen de eerste vier maanden van de opleiding 

gemeten kunnen worden. 

Uit het literatuuronderzoek waren al kernbegrippen en variabelen naar voren gekomen (zie 

variabelenschema), maar besloten was om te onderzoeken of dit ook overeen kwam met de 

kennis en inzichten van het team op de AKA werkvloer.  

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de kernbegrippen en variabelen uit het 

variabelenschema ook naar voren zijn gebracht door het AKA team. Wat zij feitelijk 

aangeleverd hebben is een verdere operationalisering van de indicatoren uit het 

variabelenschema. Besloten is om met deze geoperationaliseerde indicatoren verder te 

werken in ronde 2, omdat deze specifieker zijn dan de originele indicatoren, die door de 

onderzoeker zelf waren opgesteld. Op deze manier kan in de interviews in ronde 2 nog 

gerichter gevraagd worden welke factoren cruciaal zijn, omdat de factoren nu geheel 

herkenbaar zijn voor de mensen op de werkvloer. 
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Daarnaast is er ook een overzicht gemaakt van factoren die frequent genoemd zijn. Dit zal 

naast de gegevens uit ronde 2 gelegd worden, om te onderzoeken of ‘meest genoemd’ 

overeenkomt met ‘als cruciaal benoemd’. 

 

 

5.2 Data-analyse stap 2 

In stap 2 werden in totaal vier mondelinge groepsinterviews gehouden, één interview met 

het zorgteam over deelvraag 4 en drie interviews met cursistenbegeleiders (van ieder 

onderwijsteam twee personen) over deelvraag 2. De tijdsduur van de interviews varieerde 

van 42 tot 61 minuten en vonden plaats in het schoolgebouw, op de werkplek van de 

geïnterviewde personen. 

 

5.2.1  Ronde 1,  mondeling interview zorgteam 

Het zorgteam bestaat uit 5 personen, te weten de opleidingsmanager, de 

schoolmaatschappelijk werker en drie trajectcoaches. Eén trajectcoach was wegens ziekte 

afwezig. Het doel van het interview was een antwoord te krijgen op deelvraag 4 uit de 

probleemstelling: Welke factoren op het gebied van persoonlijke-, studie- of 

gedragsproblemen zijn cruciaal voor succes of mislukken van de studie? 

Voorafgaand aan de start van het interview kregen de deelnemers 4 formulieren met daarop 

de gelabelde gegevens uit stap 1: de persoonlijke-, studie- en gedragsproblemen die door 

het team benoemd waren en het toegevoegde label ‘schoolgebonden factoren’, die ook uit 

stap 1 naar voren waren gekomen (zie tabel 1). Per label (formulier) kon men vast de 

gedachten laten gaan over de verschillende categorieën, of men die cruciaal, van invloed of 

niet van invloed vond. Dit als hulpmiddel om in het interview te komen tot uitwisseling van 

gedachten. Gekozen werd voor een driedeling (cruciaal - van invloed - geen invloed) om een 

goed onderscheid te kunnen maken wat echt cruciaal is t.o.v. zaken die wel invloed hebben, 

maar niet doorslaggevend zijn. 

In tabel 3 staat een overzicht van de probleemlabels en welke categorieën als cruciaal 

bestempeld werden in het interview. Hiertoe is een analyse op woordniveau gemaakt van 

het interview, met als trefwoorden ‘cruciaal’, ‘van invloed’ of ‘geen invloed’. 

 

Tabel 3:  Overzicht cruciale probleemlabels 
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PERSOONLIJKE PROBLEMEN 
één hele cel = één categorie cruciaal van invloed geen invloed 

Familieomstandigheden  

Thuissituatie   

Betrokkenheid ouders  

Zorgtaken thuis  

Thuis geen sturing of steun   

Geen sociaal netwerk (steun)  

scheiding 

invloed milieu/achtergrond  

Huisvesting  

X   

Positie op vorige school  
Negatieve schoolervaring  
Schoolweerstand  

 X  

Lichamelijke gezondheid/ beperking  
Zwangerschap  
Geestelijke gezondheid  
Verslaving (alcohol/drugs/gamen)  
Mishandeling(zelf of nabij persoon)  
 

X X  

Gepest worden  
invloed peergroep  
foute jeugdcultuur  
bedreiging  
loverboyproblematiek  

 X  

aanpassingsproblemen  
culturele verwarring  

 X  

Schuldenproblematiek/financiële problemen  
dubbele agenda/komt voor stufi  
bijbaantje  

 X  

Weerbaarheid  
uiterlijk  
gebrek aan zelfvertrouwen  
zelfstandigheid  

 X  

verblijfsvergunning/werkvergunning  X   

reisafstand/ ov probleem   X  

Religie   X 

andere talenten buiten school belangrijker voor cursist   X  

geen prioriteiten kunnen stellen   X  

 

STUDIEPROBLEMEN 

Categorie cruciaal van invloed geen invloed 

Dyscalculie/ernstige rekenproblemen  
Dyslexie  
Dysfatie (neurologische spraak- en 
ontwikkelingsstoornis) 

 X  

motivatie  
inzet  
Interesse  
Studiekeuzeprobleem  

X   

Laag taalniveau   X  

Niet aan de gang kunnen komen  
Concentratie 

X X  

Laag rekenniveau   X  

Laag IQ/DLE/zit aan plafond 
Leerbaarheid  
Weinig profijt van onderwijs gehad  
Beperkingen 

 X  

Presentie of te laat komen   X  
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Doorzettingsvermogen  
Discipline  

X X  

Sociale- en/of studievaardigheden  
EQ  
Kunnen reflecteren  

 X  

Stagerijpheid  
Geen stageplek kunnen vinden  
Heeft beschermde leer/werkomgeving nodig 

 X  

Weerstand tegen structuur   X  

 

GEDRAGSPROBLEMEN 

Categorie cruciaal  van invloed geen invloed 

GEDIAGNOSTISEERD 
Adhd  
Angststoornis  
Gedragsstoornis  
Beperking  
Odd  
Autisme/ass  
Faalangst  
Criminaliteit/met justitie in aanraking geweest  

 X   

GEOBSERVEERD OP SCHOOL EN/OF BEKEND VANUIT 
OVERDRACHT 
Agressief/explosief gedrag  
Onrustig/niet kunnen focussen  
Asociaal gedrag  
Te druk om te kunnen handhaven in klas  
Niet om kunnen gaan met gevoelens  
Omgang met cursisten/docenten/bpv  
Probleem met autoriteit  
Gedragsproblemen die tevoren niet duidelijk waren 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SCHOOLGEBONDEN  FACTOREN 

Categorie cruciaal  van invloed geen invloed 

Flexibele instroom in relatie tot teldatum  X   

Samenstelling en grootte van groep  
Niet lekker voelen in groep  
Niveau verschilt binnen een groep  
Groepsproces  
Geen veiligheid in de groep/pesten 

X X  

Relatie docent tot cursist  
Kennis docent van de doelgroep 
Begeleiding 

 X  

Exameneisen  
Opleidingstempo  
Programma sluit niet aan op verwachting cursist 

 X  

Kinderlijke regels  X   

Bpv   X  

 

We zien in tabel 3 dat er relatief weinig categorieën als cruciaal benoemd zijn. In tabel 4 

staat een overzicht daarvan. De geel gearceerde factoren zijn de door het team meest 

genoemde factoren in stap 1. Verder valt op in tabel 3 dat alleen ‘religie’ benoemd is als 

factor die niet van invloed is. 

 

Tabel 4 Overzicht als cruciaal benoemde categorieën. 

Label categorie 
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Vervolgens is ook een analyse op fragmentniveau van het interview gemaakt. Er is gezocht 

naar tekstfragmenten die toelichten of verklaren waarom de in tabel 4 genoemde 

categorieën cruciaal zijn. Dit leverde de volgende gegevens op in tabel 5: 

 

 

Tabel 5: Tekstfragmenten interview zorgteam m.b.t. cruciale categorieën 

PERSOONLIJKE PROBLEMEN 

 

Familieomstandigheden  

Thuissituatie   

Betrokkenheid ouders  

Zorgtaken thuis  

Thuis geen sturing of steun   

Geen sociaal netwerk (steun)  

scheiding 

invloed milieu/achtergrond  

Huisvesting 

 Lichamelijke gezondheid/ beperking  
Zwangerschap  
Geestelijke gezondheid  
Verslaving (alcohol/drugs/gamen)  
Mishandeling(zelf of nabij persoon) 
 

 verblijfsvergunning/werkvergunning 

STUDIEPROBLEMEN 
 

motivatie  
inzet  
Interesse  
Studiekeuzeprobleem 

 Niet aan de gang kunnen komen  
Concentratie 

 Doorzettingsvermogen  
Discipline 

GEDRAGSPROBLEMEN Agressief/explosief gedrag  
Onrustig/niet kunnen focussen  
Asociaal gedrag  
Te druk om te kunnen handhaven in klas  
Niet om kunnen gaan met gevoelens  
Omgang met cursisten/docenten/bpv  
Probleem met autoriteit  
Gedragsproblemen die tevoren niet duidelijk waren 

SCHOOLGEBONDEN  FACTOREN Flexibele instroom in relatie tot teldatum 

 Samenstelling en grootte van groep  
Niet lekker voelen in groep  
Niveau verschilt binnen een groep  
Groepsproces  
Geen veiligheid in de groep/pesten 

 Kinderlijke regels 

Label categorie tekstfragmenten 

PERSOONLIJKE 

PROBLEMEN 

 

Familieomstandigheden  

Thuissituatie   

Betrokkenheid ouders  

Zorgtaken thuis  

…dan is het bijna altijd uit dit rijtje waardoor er problemen 

zijn. 
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Uit de tekstfragmenten bij ‘Schoolgebonden factoren’ blijkt duidelijk dat dit factoren zijn die 

bij de school liggen en niet bij de cursist. Toch zijn ze als cruciaal benoemd. Deze factoren 

zullen verder echter niet meegewogen worden bij de aanbevelingen voor het opstellen van 

Thuis geen sturing of steun   

Geen sociaal netwerk (steun)  

scheiding 

invloed milieu/achtergrond  

Huisvesting 

 verblijfsvergunning/werkvergunn

ing 

…heb je die niet dan kan je niet eens starten, het is 

eigenlijk nog vóór cruciaal 

Label categorie tekstfragmenten 

STUDIEPROBLEMEN 
 

motivatie  
inzet  
Interesse  
Studiekeuzeprobleem 

…wie niet gemotiveerd is, daar kun je niet veel voor 

betekenen. 

…iemand waar je continue moet vragen of ze willen komen 

en op tijd die is niet gemotiveerd. 

Label categorie tekstfragmenten 

GEDRAGSPROBLEMEN Agressief/explosief gedrag  …iemand die dat gedrag heeft…daar kan je niks mee, daar 

kan je niet mee communiceren. 

…die heeft nog nooit regulatietraining gekregen, die heeft 

er nooit iets mee gedaan, die moet je hier niet hebben. 

…Dat zijn gewoon leerlingen die we hier niet willen hebben, 

dan heb je te maken met een stuk veiligheid. 

 Te druk om te kunnen handhaven 
in klas  

Wij moeten er teveel voor doen…die zetten we bij een 

trajectcoach neer, wat leert hij? Eén op één [begeleiding], 

maar in de maatschappij moet hij samenwerken. Lukt dat 

niet [tijdelijke één op één begeleiding] dan is hij klaar. 

 Gedragsproblemen die tevoren 

niet duidelijk waren 
…vaak een traject van er is iets aan de hand , maar ik weet 

niet wat; kom je bij schoolmaatschappelijk werk en die 

verwijst naar arts of misschien zelfs psychiater, waardoor de 

kans natuurlijk steeds groter wordt dat zo’n studie totaal 

niet gaat lukken….Dat dit zo lang duurt en zoveel vraagt dat 

intussen de studie in het gedrang komt. 

Label categorie tekstfragmenten 

SCHOOLGEBONDEN  
FACTOREN 

Flexibele instroom in relatie tot 

teldatum 
…als een leerling het begin van een schooljaar instroomt, 

…dat hij makkelijker een evenwichtige opbouw heeft. 

…ook voor zo’n groep is het niet meer goed qua dynamiek. 

…dat bijplaatsing in een groep tot onrust kan leiden. 

 Kinderlijke regels …in een schoolgebouw of een instelling of organisatie heb je 

je gewoon aan de regels te houden, die horen erbij. 

…Ja als je ziet hoe er omgegaan wordt met die mobielen, 

denk ik, ja, je kunt hem ook inzetten, maar omdat niet 

iedereen dat kan moet je hem verbieden. 

…Hand in eigen boezem steken, niet neerleggen bij 

leerlingen. 
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een bindend studieadvies, omdat ze niet veroorzaakt worden door de cursist. Het is aan de 

school om hier iets mee te doen. 

 

5.2.2  Ronde 2,  mondelinge interviews cursistenbegeleiders. 

Er vonden 3 interviews plaats in deze ronde: 

 Een interview met twee cursistenbegeleiders van het onderwijsteam techniek. 

 Een interview met twee cursistenbegeleiders van het onderwijsteam zorg/welzijn. 

 Een interview met twee cursistenbegeleiders van het onderwijsteam economie. 

De geselecteerde personen werkten allen volledig mee. 

Het doel van de interviews was om een antwoord te krijgen op deelvraag 2 uit de 

probleemstelling, de vraag welke studievorderingen in de eerste vier maanden van de 

opleiding cruciaal zijn voor succes of mislukken van de studie. Aan hen werden de 

uitkomsten van stap 1, ronde 2 voorgelegd: de studievorderingen die door het team 

benoemd werden als zijnde meetbaar tijdens de eerste vier maanden van de studie. In tabel 

2 werd daar al een overzicht van gegeven, geordend in categorieën. 

In tabel 6 staat een overzicht van hoe de studievorderingen in de drie interviews benoemd 

zijn: als cruciaal, van invloed of geen invloed. De gele arcering laat zien welke categorieën in 

stap 1 door het team frequent waren genoemd. 

 

Tabel 6 Overzicht van studievorderingen benoemd als cruciaal, van invloed of geen invloed. 

 

Overzicht factoren 
studievoortgang 
x= door één of meer 
geïnterviewden genoemd 

    

Categorie cruciaal van invloed geen invloed % 
cursistenbegeleiders 
dat het als cruciaal 
benoemt 

Nederlands x x x 50% 

Rekenen  x x 0% 

Prestaties 
*werkprocessen (voorbereiden, 
uitvoeren, evalueren, afronden) 

 x  0% 

BPV 
*bpv opdrachten 
*1

e
 competentiemeting 

*houding stage 

x   100% 

Engels   x 0% 

LB  x x 0% 

Presentie 
aanwezigheid 

x x  67% 
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tijdig te laat of ziek melden 
op tijd komen 

omgangsvormen 
respect tonen 

x x  17% 

huiswerk maken   x 0% 

meedoen en afmaken van 
opdrachten 
zelfstandigheid bij maken 
opdracht 
instructies oppakken&uitvoeren 
meedoen in de les 

x x  17% 

omgang met feedback x x  83% 

leren vragen uit te stellen   x 0% 

spullen bij zich x x  33% 

acceptatie hulp waar nodig x x x 50% 

luisteren x x  50% 

houden aan afspraken x x  50% 

planning kunnen maken  x x 0% 

kunnen samenwerken x x  67% 

verantwoordelijkheid nemen x x  17% 

open staan voor nieuwe dingen x x x 33% 

presentatie voor de klas  x x 0% 

initiatief tonen  x x 0% 

leerhouding x x x 33% 

interesse tonen  x  0% 

inzet x x  50% 

competenties x x  67% 

motivatie x x  83% 

technische of praktische 
vaardigheden 

 x x 0% 

cognitief vermogen 
*leerbaarheid 
*capaciteitentest 

x x  17% 

OVERIG     

versnelling opdrachten  x x 0% 

werk tijdens studie x x x 33% 

zit cursist op de goede plek x x x 17% 

beroepsbeeld  x x 0% 

 
 

Wat opvalt is dat er één categorie is die unaniem als cruciaal benoemd wordt: de BPV. Dit 

was ook al een categorie die in stap 1 door het team frequent genoemd was. 

‘Motivatie’ en ‘omgang met feedback’ worden door 5 van de zes cursistenbegeleiders als 

cruciaal benoemd, gevolgd door ‘presentie’, ‘competenties’ en ‘kunnen samenwerken’, die 

beiden door vier van de zes cursistenbegeleiders genoemd worden.  

Uit de interviews blijkt soms dat er verschillende opvattingen leven tussen de 

onderwijsteams. De cursistenbegeleiders van onderwijsteam economie bijvoorbeeld 

benoemden ‘spullen bij zich hebben’, ‘open staan voor nieuwe dingen’ en ‘werk tijdens de 

studie’ eensgezind als cruciaal, terwijl de twee andere onderwijsteams dit niet zo zagen. 
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Verder bleek dat de twee cursistenbegeleiders binnen een onderwijsteam het meestal eens 

waren met elkaar over de crucialiteit van een categorie. Een uitzondering daarop vormden 

de cursistenbegeleiders van het onderwijsteam economie. Zij verschilden onderling vaker 

van mening, waarbij naar voren werd gebracht dat het voor volwassenen anders ligt dan 

voor jongeren. Het verschil tussen volwassenen en jongeren is verder niet meegenomen of 

meegewogen in dit onderzoek.  

Wat verder opvalt is dat de geel gearceerde factoren voor studievoortgang – dus de factoren 

die het meest genoemd werden in ronde 1 – ook allemaal hoog scoren in crucialiteit. Echter 

ook enkele factoren die door weinig personen in ronde 1 genoemd werden scoren nu hoog 

in crucialiteit: omgang met feedback, acceptatie hulp waar nodig, luisteren, houden aan 

afspraken, kunnen samenwerken, competenties en motivatie. We kunnen dus niet de 

conclusie trekken dat de factoren die het meest genoemd werden ook de cruciale factoren 

zijn.  

 

In tabel 7 staat een overzicht van de geselecteerde tekstfragmenten uit de drie interviews 

met de cursistenbegeleiders, in beeld gebracht per onderwijsteam. Het selectiecriterium 

voor tekstfragmenten is dat zij een cruciale categorie toelichten.  

 

Tabel 7: tekstfragmenten interviews cursistenbegeleiders m.b.t. cruciale categorieën, per onderwijsteam 

Overzicht factoren studievoortgang  

Categorie tekstfragmenten 

Nederlands team techniek 
…omdat het de basis is voor de rest…BPV, de 
werkprocessen aankunnen…Nederlands is verweven 
in de hele opleiding. 
…het werkte niet omdat op de BPV…omdat ze 
gewoon de instructies niet begrepen, gewoon totale 
discommunicatie, van het niet begrijpen, het kunnen 
vragen van hoe zit het dan wel precies in elkaar 

team zorg/welzijn 
…als je Nederlands heel slecht is dan kan het toch 
een reden zijn dat je op je BPV niet goed kan 
functioneren, dus dat dat onvoldoende wordt 
beoordeeld. 

team economie 
…dus ik heb nog niet zo gauw en niveau voor ogen, 
maar het moet dus wel voldoende zijn om te kunnen 
functioneren…vooral op de werkvloer en ook om je 
opdrachten te kunnen doen. 

BPV 
*bpv opdrachten 
*1

e
 competentiemeting 

team techniek 
het is toch de hele basis waarop de opleiding staat, 
want als het wegvalt, ja dan heb je niks. 
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*houding stage team zorg/welzijn 
…als je respectloos bent, of niet goed kan 
communiceren of totaal geen rekening houdt met 
anderen…dan is het van invloed op je BPV. 

team economie 
…nou, de BPV is eigenlijk waar het een beetje om 
draait. 
…de BPV is eigenlijk de grondslag van de opleiding 
…de opdrachten op school zijn eigenlijk gelinkt aan 
de BPV. 

Presentie 
aanwezigheid 
tijdig te laat of ziek melden 
op tijd komen 

team techniek 
…het hangt ook een beetje af van wat voor reden 
daarvoor is…ik vind ook soms zo halverwege een jaar 
zie je dan toch een andere wending en dan denk je 
nou dan slaagt het toch. 

team zorg/welzijn 
…het aanwezig zijn, dat vind ik cruciaal. 

team economie 
…dat is een van de belangrijkste competenties die 
cursisten moeten laten zien en ook in het 
bedrijfsleven is dat cruciaal, want als je een paar keer 
te laat komt betekent dat het einde van het 
dienstverband. 

omgang met feedback team techniek 
het is de basis waarop je kan werken. Als er geen 
respons is op alles wat wij aangeven en aanbieden, ja 
dan houdt het op. 

team zorg/welzijn 
…dat is ons in vier maanden niet gelukt, dan gaat het 
de volgende periode ook niet meer lukken… 
…kijk zo streng zijn we niet, maar je moet wel 
merken dat iemand er iets mee doet en er ook iets 
mee kan. 

team economie 
…ik denk dus dat het cruciaal is, om ook door te 
kunnen groeien, want zonder feedback groei je niet 
door. 
…feedback is natuurlijk essentieel voor de 
ontwikkeling van cursisten, dus daar moeten ze mee 
om kunnen gaan. 

acceptatie hulp waar nodig team techniek 
…als er geen hulpvraag is dan….er is een 
belemmering en daar moet je iets mee doen wil jouw 
opleiding slagen en je doet het niet, dan houdt het 
ook wel op eigenlijk. 

team zorg/welzijn 
…dan kan je er niks mee, dan heb je ook weer een 
probleem. 

team economie 
…daar stuit je gewoon op een muur van weerstand 
en alle tips en alle hulp die komt er niet doorheen en 
dat is natuurlijk wel vervelend. 
 

luisteren team techniek 
…dan kunnen wij ook niet zoveel betekenen als 
iemand niet luistert 
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team zorg/welzijn 
…als iemand niet kan luisteren, dan kan je er verder 
niets mee. 
…als iemand niet luistert, accepteert hij ook geen 
hulp. 

team economie 
…luisteren kan betekenen dat iemand open is om 
dingen te horen, om nieuwe dingen op te nemen, 
dus het is zeker wel belangrijk. 

houden aan afspraken team techniek 
…ik vind hem wel redelijk cruciaal…hij heeft wel 
invloed, maar om iemand echt daarop af te rekenen. 

team zorg/welzijn 
…als je geen afspraken kunt maken en iedere keer 
doen ze hun eigen…het komt tot niks, nee. 

team economie 
…het is één van de basispunten, die met vertrouwen 
te maken heeft en als die basis er niet is…ik vind het 
zeer cruciaal. 

kunnen samenwerken team techniek 
…de werknemersvaardigheden…het mee kunnen 
draaien in een organisatie, dan moet je natuurlijk 
kunnen samenwerken. Je bent assistent, dus je werkt 
altijd met iemand samen. 

team zorg/welzijn 
…als je dat niet kan, dan wordt het lastig. 

team economie 
…bij mij inderdaad een van de hoofdcompetenties. 
……nou dan wordt het natuurlijk lastig op de 
werkvloer in overleg met collega’s om samen een 
werkje te doen. 

inzet team techniek 
…de basis is inzet, je moet er wel iets voor doen, je 
moet er voor staan, dat moet de basis zijn. 

team zorg/welzijn 
[geen opmerkingen] 

team economie 
…als je geen inzet hebt dan kom je nergens. 
…al met al is het hele weekprogramma best wel 
belastend…als je daar geen inzet hebt, dan kom je er 
niet. 

competenties team techniek 
…ik kan niet zeggen ze moeten voldoen aan alle 
competenties waaraan ze afgetoetst worden, maar 
een aantal moeten er wel zijn. 

team zorg/welzijn 
…je zit natuurlijk met je eerste [competentie] meting. 

team economie 
…ja, we zijn competentiegericht, dus dat is heel 
cruciaal, anders ga je natuurlijk je opleiding 
verloochenen. 
…ja, want daar relateert alles aan, de vaardigheden, 
de bpv-opdrachten, dus dat is wel een soort basis. 

motivatie team techniek 
…heeft hij geen inzet, toont hij geen initiatief…die 
kun je inderdaad onderbrengen onder 
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motivatie…dan vind ik het cruciaal. 

team zorg/welzijn 
…als ik terugkijk op alle mensen die mislukt zijn in 
hun studie, dan denk ik dat het allemaal terugkomt 
op motivatie. 

team economie 
…ik denk dat de inspanning voor de opleiding, dat je 
wel en motivatie moet hebben, anders wordt het…, 
dan ga je het niet redden. 

 

 

6 Conclusies van het onderzoek. 

Dit onderzoek richtte zich op het (toekomstig) wettelijke verplichte bindend studieadvies in 

de Entreeopleiding (op dit moment nog de AKA-opleiding). Op grond waarvan kun je een 

cursist een bindend studieadvies geven, d.w.z. het advies om de opleiding te verlaten? 

Daartoe werd eerst literatuuronderzoek gedaan en het overheidsbeleid (de wettelijke 

verplichtingen) werd onder de loep genomen, hetgeen leidde tot een conceptueel model, 

een variabelenschema en een probleemstelling met vier deelvragen. 

In stap 1 van het onderzoek zijn persoonlijke-, studie- en gedragsproblemen verzameld die 

van invloed kunnen zijn op de studievoortgang van cursisten tijdens de eerste vier maanden 

van de opleiding. Tevens is benoemd uit welke elementen de studievoortgang tijdens de 

eerste vier maanden van de AKA opleiding bestaat. Dit gebeurde als ‘check’ op de uit de 

literatuur naar voren gekomen kernbegrippen en variabelen en ter verdere 

operationalisering van de indicatoren. 

Hiermee konden deelvragen 1 en 3 beantwoord worden. 

In stap 2 van het onderzoek is dat onderzoeksmateriaal gereduceerd tot cruciale 

onderdelen, die bepalend zijn voor succes of mislukken van de studie. Hiermee konden 

deelvragen 2 en 4 beantwoord worden. 

 

De twee stappen uit het onderzoek leveren het volgende eindbeeld op: 

 Een overzicht van de problemen waar een cursist mee te maken kan hebben, die cruciaal 

zijn voor succes of mislukken van de studie (tabel 8): 

 

 

Tabel 8 Overzicht cruciale problemen 

kernbegrip indicator 

PERSOONLIJKE PROBLEMEN 

 

Familieomstandigheden  

Thuissituatie   
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En tevens is er een overzicht van de factoren in de studievoortgang tijdens de eerste vier 

maanden van de opleiding, die cruciaal zijn voor het succes of mislukken van de studie (tabel 

9). 

Tabel 9: Overzicht cruciale factoren studievoortgang. 

 

indicatoren van het kernbegrip  
studievoortgang 

% 
cursistenbegeleiders 
dat het als cruciaal 
benoemt 

Nederlands 50% 

BPV 
*bpv opdrachten 
*1

e
 competentiemeting 

*houding stage 

100% 

Presentie 
aanwezigheid 
tijdig te laat of ziek melden 
op tijd komen 

67% 

omgangsvormen 
respect tonen 

17% 

meedoen en afmaken van 
opdrachten 
zelfstandigheid bij maken 
opdracht 
instructies oppakken&uitvoeren 
meedoen in de les 

17% 

omgang met feedback 83% 

spullen bij zich 33% 

acceptatie hulp waar nodig 50% 

luisteren 50% 

houden aan afspraken 50% 

kunnen samenwerken 67% 

Betrokkenheid ouders  

Zorgtaken thuis  

Thuis geen sturing of steun   

Geen sociaal netwerk (steun)  

scheiding 

invloed milieu/achtergrond  

Huisvesting 

 verblijfsvergunning/werkvergunning 

STUDIEPROBLEMEN 
 

motivatie  
inzet  
Interesse  
Studiekeuzeprobleem 

GEDRAGSPROBLEMEN Agressief/explosief gedrag  
 Te druk om te kunnen handhaven in klas  

 Gedragsproblemen die tevoren niet duidelijk waren 
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verantwoordelijkheid nemen 17% 

open staan voor nieuwe dingen 33% 

leerhouding 33% 

inzet 50% 

competenties 67% 

motivatie 83% 

cognitief vermogen 
*leerbaarheid 
*capaciteitentest 

17% 

werk tijdens studie 33% 

zit cursist op de goede plek 17% 

 

 

Vergelijking van tabel 8 en 9 laat zien dat motivatie en inzet cruciale factoren zijn die zowel 

bij studieproblemen naar voren komen als bij het beoordelen van studievoortgang. Deze 

twee factoren liggen mijns inziens in elkaars verlengde. Als een cursist een probleem heeft 

op het vlak van motivatie en inzet dan is dat terug te vinden tijdens de studie en blijkbaar 

zeer bepalend voor het succes of mislukken van de studie.  

Uit tabel 8 blijkt ook dat een problematische persoonlijke thuissituatie van een cursist (in 

velerlei verschijningsvormen) een cruciale factor is voor de studieprestaties van een cursist.  

Bepaalde gedragsproblemen blijken ook cruciaal te zijn. Dit blijken niet de 

gedragsproblemen zoals ADHD en stoornissen uit het autismespectrum te zijn (die naar 

voren kwamen uit stap 1 van het onderzoek), maar problemen met agressie en druk gedrag 

die de sfeer en veiligheid op school bedreigen, alsmede gedragsproblemen die onverwacht 

naar boven komen en die eerst officieel gediagnosticeerd moeten worden voordat duidelijk 

is wat de school kan bieden. 

Tabel 9 laat zien dat het beheersen van de Nederlandse taal cruciaal is. Men bedoelt 

hiermee niet zozeer dat een cursist op een bepaald te definiëren niveau moet zitten, maar 

men doelt vooral op cursisten van allochtone herkomst die de Nederlandse taal 

onvoldoende beheersen om op de werkvloer te kunnen functioneren. Dit blijkt uit de 

interviews van ronde 2. 

De BPV blijkt het meest cruciaal te zijn, als het daar niet lukt, dan houdt het op. Het afnemen 

van de eerste competentiemeting in de BPV is daaraan gekoppeld. Dit hangt samen met de 

‘competenties’ die ook als cruciaal werden benoemd. 

Presentie blijkt ook cruciaal te zijn, omdat een cursist zich ook niet kan ontwikkelen als hij er 

niet of onregelmatig is. Dit hangt ook weer samen met de BPV, waar absentie ook niet 

getolereerd wordt. 
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De andere factoren die cruciaal blijken te zijn, zoals bijvoorbeeld luisteren, accepteren van 

hulp, omgang met feedback, houden aan afspraken, planning kunnen maken en kunnen 

samenwerken, zijn aspecten van specifieke competenties die ook weer voor een groot deel 

terug komen in de opleiding en in het beoordelingsinstrument competentiemeting. De 

cursist kan zich niet verder ontwikkelen als deze factoren afwezig zijn, dan heeft de opleiding 

geen zin en geen effect. 

 

Als we terugkijken naar het variabelenschema dat werd ontwikkeld op basis van het 

literatuuronderzoek, dan blijken een aantal variabelen en indicatoren als cruciaal naar voren 

gekomen te zijn uit de interviews (tabel 10).  

 

Tabel 10: Vergelijking variabelenschema en onderzoeksuitkomsten 

Geel gearceerd = als cruciaal naar voren gekomen uit dit onderzoek. 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren  

Studievoortgang in eerste 4 

maanden 

AKA/Entreeopleiding 

taalniveau 

 

 

rekenniveau 

 

 

 

AKA kwalificatiedossier 

 

 

 

portfolio loopbaan 

 

portfolio burgerschap 

niveaubepaling vanuit de intaketoets taal: onder 1F/1F/2F 

Beoordeling vorderingen taal door docent Nederlands 

tijdens 1
e
 vier maanden 

niveaubepaling vanuit de intaketoets rekenen: onder 

1F/1F/2F 

Beoordeling vorderingen rekenen door docent rekenen 

tijdens 1
e
 vier maanden 

beoordeling door docent van gemaakte prestaties 

beoordeling door docent van gemaakte bpv opdrachten 

uitslag competentiemeting 1: voldoende of onvoldoende 

plus aandachtspunten benoemd in competentiemeting 1 

beoordeling van gemaakte loopbaanopdrachten door 

cursistenbegeleider 

beoordeling van gemaakte burgerschapsopdrachten door 

docent 
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studieproblematiek presentie 

 

leerstoornis 

 

 

 

te laag cognitief niveau 

keuzeprobleem 

houding tijdens de les t.o.v. 

docent 

houding tijdens de les t.o.v. 

medecursisten 

houding t.o.v. 

cursistenbegeleider 

houding tijdens bpv 

aanwezigheidspercentage school 

aanwezigheidspercentage bpv 

gediagnosticeerde leerstoornis bekend vanuit 

overdracht/intake 

vermoeden van niet-gediagnosticeerde leerstoornis op basis 

van observatie 

IQ meting 

kan geen keuze maken voor beroepsrichting 

geregistreerde gegevens uit cursistbespreking 

 

geregistreerde gegevens uit cursistbespreking 

 

geregistreerde gegevens uit cursistbespreking 

 

geregistreerde gegevens uit bpv bezoeken (magister) 

persoonlijke problematiek   thuissituatie 

 

 

 

gezondheid 

 

 

 

financiële situatie 

 

studiebelemmerende problemen in de thuissituatie bekend 

vanuit overdracht/intake 

studiebelemmerende problemen in de thuissituatie 

gesignaleerd tijdens 1
e
 vier maanden 

studiebelemmerende gezondheidsproblemen bekend vanuit 

de intake/overdacht 

studiebelemmerende gezondheidsproblemen gesignaleerd 

tijdens 1
e
 vier maanden 

studiebelemmerende financiële problemen bekend vanuit 

intake/overdracht 

studiebelemmerende financiële problemen gesignaleerd 

tijdens 1
e
 vier maanden 

gedragsproblematiek gedragsstoornis 

 

 

 

gedragsincidenten  

 

criminaliteit 

gediagnosticeerde gedragsstoornis bekend vanuit 

overdracht/intake 

vermoeden van niet-gediagnosticeerde gedragsstoornis op 

basis van observatie 

geregistreerde gedragsincidenten op school 

geregistreerde gedragsincidenten op bpv 

in traject bij politie of justitie 

 

Tabel 10 laat zien dat bij de studievoortgang uit het variabelenschema rekenen, Loopbaan en 

Burgerschap, de prestaties en de bpv-opdrachten (beiden gebaseerd op het AKA 

kwalificatiedossier) niet als cruciaal voor succes of mislukken van de studie beschouwd 

worden. Het AKA kwalificatiedossier, dat de competenties benoemt, blijkt alleen cruciaal te 
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zijn voor zover het de BPV en de competentiemeting (= BPV beoordelingsinstrument) 

betreft. 

Presentie, keuzeproblemen en de diverse houdingsaspecten die onder het kernbegrip 

studieproblemen benoemd waren in het variabelenschema, zijn wel als cruciaal naar voren 

gekomen uit het onderzoek, echter grotendeels (presentie, houding) bij het kernbegrip 

studievoortgang. Kennelijk lopen deze begrippen (studievoortgang en studieproblemen) 

door elkaar heen. Dit is ook wel begrijpelijk, want als studievoortgang stagneert is er een 

studieprobleem. Het maakt voor de uitkomsten van het onderzoek feitelijk niet veel uit in 

welk vakje dit gestopt wordt. 

Feitelijke studievoortgangresultaten op het niveau van de verschillende vakken (Nederlands, 

rekenen, Engels, prestaties, loopbaan en burgerschap) blijken niet cruciaal te zijn. 

Beoordeling op vakniveau is niet nodig voor de beslissing over een bindend studieadvies, 

blijkt uit de onderzoeksresultaten. Een beoordeling op het niveau van voor de opleiding en 

vooral de BPV cruciale competenties komt als sterk wenselijk naar voren. 

Bij persoonlijke problematiek blijken gezondheid en financiële situatie niet cruciaal te zijn 

voor succes of mislukken van de studie. Alleen de thuissituatie blijkt cruciaal te zijn. 

Bij het kernbegrip gedragsproblematiek blijken criminaliteit en gediagnosticeerde 

gedragsproblemen (ADHD, autisme-stoornissen) niet cruciaal te zijn. Echter cursisten die 

gedrag vertonen dat agressief of explosief is en die niet in de klas te handhaven zijn, 

verstoren de sfeer en veiligheid op de school; dit blijkt een cruciale factor te zijn, evenals 

gedrag dat afwijkend is, maar waarvoor nog geen officiële diagnose gesteld is. Dan gaat het 

stellen van een diagnose vóór en komt het onderwijstraject vaak in de knel. 

Verder blijkt uit de interviews dat motivatie als cruciaal benoemd is bij zowel 

studievoortgang als studieproblemen. Motivatie was niet benoemd in het oorspronkelijke 

variabelenschema, omdat het een containerbegrip is dat feitelijk eerst geoperationaliseerd 

moet worden. Het is echter wel genoemd door de geïnterviewden omdat het begrip in de 

praktijk wel veel gehanteerd wordt. 

Kijkend naar het totaal van de uitkomsten blijkt dat vooral de BPV, bepaalde (AKA) 

competenties en taalbegrip en -vermogen die je daarvoor nodig hebt cruciaal zijn in de 

eerste vier maanden van de studie. Daarnaast blijkt dat als je persoonlijke problemen hebt in 

de thuissituatie of gedrag dat niet-tolerabel dan wel niet te plaatsen is,  de studie in het 

gedrang komt tijdens de eerste vier maanden.  
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Het is van belang om ook nog terug te kijken naar de bestudeerde literatuur over voortijdig 

schoolverlaten. Daar kwam uit naar voren dat studieproblemen, gedragsproblemen en 

persoonlijke problemen onderscheiden kunnen worden als mogelijke oorzaken van 

schooluitval. Dit werd overgenomen van Eimers (2011). Maar op pagina 21 van dit 

literatuuronderzoek werd ook naar voren gebracht dat er geen voorspellende waarde 

toegekend kan worden aan achteraf geanalyseerde factoren die schooluitval veroorzaken. 

Een verklarend, causaal model kan niet gegeven worden en daarom concludeer ik (zie pagina 

18 van dit verslag) dat we de factoren die een rol spelen bij het bindend studieadvies niet als 

determinerend beschouwen, maar als factoren waarbij we onderzoeken of ze nog positief te 

beïnvloeden zijn tijdens de eerste vier maanden van de studie. Het woord ‘cruciaal’ is veel 

gebruikt in dit onderzoek, maar als er iets cruciaal is bij het beoordelen van AKA cursisten 

tijdens de eerste vier maanden van de opleiding dan is het wel het feit dat we altijd naar 

kansen moeten zoeken die de cursist vooruit helpen, in plaats van etiketten te plakken en 

het opgeven.  

En dan nog een laatste opmerking: op pagina 22 van dit verslag werd de hoop uitgesproken 

dat door de ‘tacit knowledge’ van het AKA team te onderzoeken we zouden komen tot 

‘reflection on action’: alle begeleiders maken van een cursist een ‘plaatje’ in hun hoofd 

waarbij ze op grond van hun ervaring beoordelen of iemand op z’n plek is in deze opleiding. 

Tijdens de mondelinge interviews kon men al denkende en pratende dit onder woorden 

brengen, waardoor we nu een duidelijker beeld gekregen hebben over waar het om draait 

wil een cursist tijdens de eerste vier maanden slagen in de AKA opleiding. 

 

7 Discussie. 

Onderzoek doen naar een wettelijk voorgeschreven toekomstige situatie (het bindend 

studieadvies), hoe pak je dat aan? Er bestaat geen praktijk die je kunt onderzoeken. Ik heb 

besloten de praktijkkennis van collega’s (tacit knowledge) te onderzoeken, omdat zij 

eigenlijk feilloos weten wanneer een cursist geen baat heeft bij de AKA-opleiding en beter 

een ander traject kan gaan volgen. Dat is de kennis die we kunnen gebruiken bij het formeel 

uit te brengen studieadvies, was mijn veronderstelling. Daarnaast heb ik literatuuronderzoek 

gedaan, ook daarbij was nauwelijks rechtstreeks informatie of theorie te vinden over het 

bindend studieadvies, zeker niet voor deze doelgroep. Daarom heb ik een combinatie 

gemaakt van theorie over voortijdig schoolverlaten en wettelijke vereisten rond bindend 
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studieadvies en inhoud van de AKA-opleiding. Was dit een juiste aanpak? Het was 

uitproberen, maar naar mijn idee heeft deze aanpak gegevens opgeleverd waar we mee aan 

de slag kunnen om het bindend studieadvies goed vorm te geven. 

 

Het praktijkonderzoek is volgens plan en naar wens verlopen. De medewerking van collega’s 

was bijzonder goed. Het bijzondere tijdens de mondelinge interviews (stap 2) was dat de 

collega’s echt hardop aan het denken waren, hun taalgebruik kenmerkte zich door veel on-

affe zinnen, aarzelingen,en ‘eh-tjes’. Ook brachten ze elkaar op ideeën of hielpen ze elkaar 

van ideeën af, overigens zonder de druk om het eens te worden. Iedereen stond echt in de 

‘denkstand’. Het lijkt mij dat je dan echt bezig bent om ‘tacit knowledge’ onder woorden te 

brengen. Mijn twijfel was of ik bij deze interviews wel de labels ‘cruciaal’, ‘heeft invloed’ en 

‘geen invloed’ mocht hanteren. Dat maakte het immers tot een gesloten vraag. Maar het 

bleek een goede manier te zijn om collega’s aan het denken te zetten en echt te kiezen of 

een categorie cruciaal was. 

Het labellen en in categorieën indelen van de gegevens uit stap 1 (schriftelijk teaminterview) 

was voor mijn gevoel soms arbitrair: zou ik hetzelfde doen als ik het enige tijd later 

overnieuw deed? Of zou een ander hetzelfde doen? Voor de zekerheid heb ik het voorgelegd 

aan een onafhankelijk derde persoon, met de vraag of dit een logische indeling was. Verder 

ging ik ervan uit dat mijn collega’s tijdens de interviews ook wel opmerkingen over de 

categorieën zouden maken als ze het onlogisch vonden. Dat is niet gebeurd. 

Verder heb ik ervoor gezorgd dat alle stappen uit het onderzoek transparant zijn, zodat 

iedereen ze kan controleren. 

 

8 Aanbevelingen en interventievoorstel. 

We hebben door dit onderzoek inzicht gekregen hoe er binnen de AKA-opleiding van het 

Nova College gedacht wordt over factoren die een rol spelen bij het bindend studieadvies. 

Dit bindend studieadvies moet zijn officiële beslag krijgen met ingang van schooljaar 2013-

2014 (als het beleid tenminste niet tussentijds gewijzigd wordt, hetgeen tot de 

mogelijkheden behoort gezien de te houden verkiezingen in september 2012). 

Het team zal moeten beslissen hoe het bindend studieadvies voor onze AKA opleiding er uit 

komt te zien. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan in schooljaar 2012-2013 een proef 

gehouden worden met het bindend studieadvies. Er zijn ieder schooljaar cursisten die 
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geplaatst zijn in de opleiding, waarvan in een bepaald stadium blijkt dat zij niet op de juiste 

plek zitten en beter een ander traject kunnen gaan volgen.  

Derhalve is het voorstel om met behulp van deze onderzoeksresultaten een format voor een 

bindend studieadvies te gaan ontwikkelen en dit te baseren op de cruciale factoren die uit 

dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Voorwaarde daarbij is dat de constateringen die 

over de cursist gaan, aantoonbaar moeten zijn middels registratie of rapportages omtrent 

vorderingen en gedrag. Het advies moet immers verantwoord worden, naar de cursist, maar 

ook naar ouders en andere betrokkenen, bijvoorbeeld in de thuissituatie of 

leerplichtambtenaren.  

Daarom moet aan het als cruciaal benoemde punt ‘motivatie’ nog extra aandacht besteed 

worden. Motivatie is eigenlijk een containerbegrip: allerlei gedrag zoals niet op school 

komen of geen interesse tonen kan benoemd worden als ‘niet gemotiveerd zijn’. Motivatie 

lijkt eigenlijk meer een conclusie of interpretatie te zijn, een etiket dat naderhand geplakt 

wordt, dan een waargenomen gedrag. Als je bij het beoordelen van studievoortgang wilt 

opmerken dat er geen motivatie is, dan zal aangetoond moeten worden uit welk 

waargenomen gedrag dat blijkt. 

Belangrijk is ook dat het bindend studieadvies alleen als instrument gebruikt wordt om 

cursisten weg te sturen die in een situatie verkeren waarbij de school geen gereedschap 

meer in handen heeft om hem/haar zich verder te laten ontwikkelen. Het is daarom een 

laatste middel waar de school naar kan grijpen. In de eerste plaats zal de school alles moeten 

blijven proberen, zoals nu ook gebeurt, om de hulp- en ontwikkelingsvragen van de cursist 

passend op te pakken. Er wordt in de eerste plaats naar de cursist gekeken als iemand met 

een vraag, niet als iemand met een probleem. Pas als de vraag niet beantwoord kan worden, 

komt het bindend studieadvies aan de orde. Het is dus van belang om te kijken welke 

factoren en welk gedrag, als er een bindend studieadvies dreigt te worden afgegeven, nog 

beïnvloedbaar zijn door de school en welke niet. In dit verband wil ik nogmaals wijzen op de 

opvatting van Eimers (2006)  die aanbeveelt om te komen tot een model voor schooluitval 

waarbij de nadruk ligt op concrete gebeurtenissen en mogelijkheden om die te beïnvloeden. 

(Zie ook pagina 18 van dit verslag). 

En het bindend studieadvies moet zo positief mogelijk geformuleerd worden, dat wil zeggen 

dat we niet alleen negatieve zaken benoemen, maar ook advies geven over waar nog wel 

kansen liggen voor de cursist. Dan doen we recht aan het woord ‘advies’.  
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Het ontwerp voor het bindend studieadvies kan in 2012-2013 uitgeprobeerd worden, zonder 

wettelijke grondslag en consequenties, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

Het voortouw kan genomen worden door ondergetekende, maar de medewerking en de 

expertise van de teamleden zijn daarbij onontbeerlijk. 

 

 

Oktober 2012, met dank aan allen die een bijdrage geleverd hebben, 

Lida Fokker 
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