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Samenvatting 
‘Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces’ is een onderzoek dat middels 
interviews en enquêtes aan het licht brengt welke aanpassingen nodig zijn om de sociale en 
academische integratie van studenten te vergroten zodat zij meer betrokkenheid vertonen 
in hun studie waardoor de uitvalkans verminderd wordt. 
 
De opleiding Sport- en Bewegingsleider van het ROC Leiden heeft te kampen met zwakke 
opbrengsten en zwakke diplomaresultaten. In de volksmond verstaat men hieronder dat 
veel studenten gestopt zijn met de studie. En dat is niet alleen een probleem voor de 
opleiding, maar tevens ook een maatschappelijk probleem. Voortijdig schoolverlaten wordt 
vanuit pedagogisch perspectief gedefinieerd als het resultaat van een langdurig proces van 
onbetrokkenheid bij school en leren van de student. Sociale en academische integratie zijn 
voorwaardelijk voor studentbetrokkenheid. Studenten die sociaal meer geïntegreerd zijn 
zullen sneller in een leerhouding raken en komen in een academische sfeer. Daardoor 
hebben zij minder kans op studie-uitval. Docenten hebben bepaalde overtuiging van hun 
capaciteiten om studentbetrokkenheid te vergroten en kunnen vanuit hun rol invloed 
uitoefenen op de betrokkenheid van studenten. Er is sprake van een inter-persoonlijke 
relatie. Uit de literatuur blijkt dat zowel de mate van invloed als de mate van nabijheid van 
inter-persoonlijk leraarsgedrag bij studenten positief samenhangen met cognitieve 
studentprestaties en attitudes van studenten ten aanzien van het vak en de lesstof. 
 
Op basis van een Spearman-rangcorrelatie is aangetoond dat de dimensies nabijheid, en de 
subschalen helpend en begrijpend leraarsgedrag positief samenhangen met academische en 
sociale integratie. Ontevreden leraarsgedrag hangt negatief samen met sociale integratie. Er 
is geen significant verband gevonden tussen de Teacher Self-efficacy overtuiging en 
betrokkenheid. Op basis van de interviews is aangetoond dat met name de SB3 en SB4 
studenten meer duidelijkheid en structuur willen hebben met betrekking tot het 
onderwijsprogramma en dat er behoefte is aan het stellen van grenzen ten aanzien van het 
afronden van onderwijseenheden. Daarbij verlangen ze van een aantal docenten dat ze 
beter begeleid en gestimuleerd worden in het afronden van opdrachten. 
 
 

  



Analyseverslag   Arjan van der Hoorn 
‘Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces’  ROC Leiden   
   

  
Pagina 5 

 
  

Inleiding 
De Nederlandse hockeybond heeft zich tot doel gesteld hun leden meer te bieden, binden 
en betrekken bij de hockeyverenigingen om een toename te bewerkstelligen van het aantal 
actieve leden. En dat is aantoonbaar gelukt. In tien jaar tijd is het ledenaantal van de 
Nederlandse Hockeybond gegroeid van 125.000 leden naar 222.500. Deze groei heeft te 
maken met een duidelijke koers welke is ingezet op basis van lange termijn beleid dat zich 
richt op het principe ‘de klant is koning’. Om de sportparticipatie te vergroten is het beleid 
erop gericht om de vereniging multifunctioneel in te richten. Van buurthuis tot trainingsveld, 
van huiswerkbegeleiding tot kleedruimtes, de nieuwe vereniging levert diensten aan alle 
leeftijden en is daarmee de hele dag voorzien van activiteiten. Het zorgt voor aansluiting op 
de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen. De leden voelen zich betrokken 
bij en verbonden aan de club (Wakkie, 2011). Een droombeeld is om meer verbondenheid en 
betrokkenheid op de opleiding Sport en Bewegen ook voor elkaar te krijgen.  
 
Bovenstaand voorbeeld ondersteunt dat verbondenheid en betrokkenheid een niet 
opzichzelfstaand perspectief is op het tegengaan van uitval en het bevorderen van 
participatie. Dit onderzoek wordt gevoed door een verlegenheidssituatie welke speelt in de 
opleiding Sport en Bewegen die duidelijke raakvlakken heeft met maatwerk. Maatwerk staat 
binnen hét Leids Onderwijs Model voor de uniciteit van iedere student, met eigen 
kenmerken, talenten en mogelijkheden. Maatwerk wordt door ROC Leiden gekenmerkt door 
het leerproces van de student als uitgangspunt te nemen. Hét Leids Onderwijs Model is een 
door ROC Leiden ontwikkelde onderwijsvisie om het gemeenschappelijke gedachtengoed 
binnen de instelling over kwalitatief hoogwaardig onderwijs te ordenen. Het vormt een 
instrument om in te kunnen spelen op de veranderende maatschappij. Met hét Leids 
Onderwijs Model kunnen we onze keuzes verklaren, verantwoorden en verankeren. Centraal 
in hét Leids Onderwijs Model staan vier pijlers; beroepscontext, maatwerk, werkplekleren en 
samen leren. 
 
In de analysefase (jaar 1) van dit onderzoek tracht ik in kaart te brengen hoe het is gesteld 
met de binding en betrokkenheid van onze studenten ten aanzien van school. Ook de rol van 
de docent neem ik mee met betrekking tot zijn overtuigingen en verwachtingen om 
betrokkenheid te kunnen beïnvloeden. De verwachting is dat meer binding en 
betrokkenheid een belangrijke rol spelen in de voortgang van de studie en zal leiden tot 
minder schooluitval. In de ontwerpfase (jaar 2) zal ik een aanpak in de praktijk tot uitvoering 
brengen met als doel de binding en betrokkenheid te vergroten. 
 
Door middel van de beschrijving van de geschiedenis met de uiteenzetting van de 
probleemsituatie wordt de beginsituatie verhelderd. Dat vormt de aanleiding van het 
onderzoek. Vervolgens wordt een theoretisch kader geschept van waaruit een conceptueel 
model volgt. Het conceptueel model leidt tot de opzet van het onderzoek dat uitmondt in 
een implementatieplan specifiek voor de opleiding Sport en Bewegen en daar waar mogelijk 
generaliseerbaar is ten behoeve van andere opleidingen van ROC Leiden.  
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Figuur 1: Hét Leids Onderwijs Model 
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Hoofdstuk 1: Geschiedenis en probleemstelling 

1.1 Context van de opleiding 
De opleiding Sport en Bewegen kent drie verschillende opleidingen. Een opleiding op niveau 
2 tot sport- en bewegingsbegeleider (SB2), niveau 3 sport- en bewegingsleider (SB3) en de 
niveau 4 sport- en bewegingscoördinator (SB4). Het kwalificatiedossier (KD), dat beschrijft 
wat er van een beginnende beroepsbeoefenaar wordt verwacht, is voor de eerste drie 
kerntaken identiek voor de SB3 en SB4 opleiding.  

Sinds het schooljaar 2009-2010 wordt een gescheiden instroom gehanteerd waarbij 
1e jaars niveau 3 en 1e jaars niveau 4 studenten in separate klassen zijn gegroepeerd op basis 
van vooropleiding. Dit onderzoek richt zich op de SB3 opleiding welke wordt gekenmerkt 
door een onderwijsprogramma dat aanbodgericht is vormgegeven. Het lesrooster is 
voornamelijk vakgericht, de studenten krijgen 42 lessen (30 minuten per les) van 9 
verschillende docenten. Na analyse van het studentenrooster blijkt dat de 
studieloopbaanbegeleider (slb-er) 45% van de lessen verzorgt aan de eigen klas. Het aantal 
klassen waarmee SB3 een schooljaar start varieert van twee tot drie met een gemiddelde 
van 20 studenten.  

1.2 Aanleiding praktijkonderzoek 
De inspectie beoordeelde in april 2011 het onderwijsproces van SB3 als zwak vanwege 
onvoldoende opbrengsten. Zowel het jaarrendement (38,5%, norm is 56,7%) als het 
diplomaresultaat (38,1%, norm is 60,0%) liggen ver onder de norm. Een kanttekening is 
echter dat deze opbrengsten landelijk niet slechter of beter zijn dan soortgelijke opleidingen 
(Inspectierapport SB3, 2011). Bij de dag-evaluatie lichtte de inspecteur zijn bevindingen toe: 
“Leg meer de focus op een begeleidingsopleiding bij het sporten, niet zozeer de nadruk op 
een sportopleiding” (Santbergen, 2011). 

1.2.1 Schoolverlaters 
De afgelopen vier jaar was ik studieloopbaanbegeleider van een eerste klas. De tendens was 
dat in de eerste twee maanden de meeste studiestakingen plaatsvonden. Veelal was er 
nauwelijks sprake van een hechte relatie tussen de student en mij. Informele gesprekjes 
voor of na de lessen toonden aan dat deze studenten veelal te kampen hadden met 
motivatieproblemen vanwege bijvoorbeeld tegenvallende verwachtingen of resultaten. In de 
meer formele gesprekken kwamen ook persoonlijke obstakels naar voren als onderliggende 
reden van verminderde betrokkenheid bij de studie. De studentbegeleider en de 
studieloopbaanbegeleider voerden exitinterviews om de redenen in beeld te brengen 
waarom studenten hun opleiding staken. Deze interviews leverden in elk geval geen 
systematisch antwoord op de vraag of zaken als omvang, inhoud, vorm of begeleiding als 
oorzaak is aan te wijzen voor voortijdig schoolverlaten. Een andere tendens openbaarde zich 
aan het einde van het schooljaar. Er vond dan een plotselinge confrontatie plaats met een 
student die aankondigt te stoppen met de opleiding. Vanuit het niets kwam die mededeling. 
En er was geen speld tussen te krijgen, de beslissing stond vast als een huis. De leer die wij 
uit alle exitinterviews trekken is dat elke case op zichzelf staat. Elke student is uniek met 
persoonlijke verwachtingen, wensen en behoeften.  

1.2.2 Studieachterstanden 
Op de werkvloer ervaart het docententeam een gevoel van toenemend onvermogen om tot 
een aanpak te komen waarbij studenten gestimuleerd kunnen worden de hoeveelheid 
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studieachterstand tot een minimum te beperken. De manier waarop studenten omgaan met 
beoordelingsmomenten leiden tijdens werkoverleggen tot discussies. Enkele studenten 
lijken bij het maken van toetsen te kiezen voor een aanpak die onder woorden gebracht kan 
worden met de uitspraak ‘nooit geschoten is altijd mis’. Bij nabesprekingen van toetsen 
geven ze vervolgens ruiterlijk toe niet geleerd te hebben in de hoop een voldoende te 
scoren. Bij de herkansing meldt een enkeling zich ziek of wordt wederom een laag cijfer 
behaald. Inlevermomenten die niet nageleefd worden, kortom genoeg voorbeelden die 
aangeven dat enkele studenten te kampen hebben met oplopende studieachterstanden. Het 
is de uitdaging om studiesuccessen te bevorderen en te zoeken naar beïnvloedbare factoren 
om de actieve participatie in het onderwijsproces te vergroten die binnen het bereik van de 
docent liggen. 

1.3 Belang 
ROC Leiden krijgt bekostiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW). De hoogte van het bedrag dat als deelbudget beschikbaar is voor de opleiding Sport 
en Bewegen hangt nauw samen met het aantal studenten en de diplomarendementen. Om 
jaarresultaten en diplomarendementen te verhogen zal het voortijdig schoolverlaten tot een 
minimum beperkt moeten worden. Niet alleen uit financieel belang maar bovenal ook uit 
humaan belang. In een school waar de missie geldt dat elke student centraal staat zal de 
aandacht meer gericht moeten worden op de begeleiding van studenten. Het welbevinden 
van onze studenten en de kwaliteit van het onderwijs staat hoog op de agenda. 

1.4 Doel van het onderzoek 
Het analyseonderzoek richt zich op het in kaart brengen van de mate van binding die de 
student ervaart met de opleiding/docent en hoe de opleiding/docent invloed kan uitoefenen 
om de betrokkenheid van studenten te bevorderen. 
Op basis van het verworven inzicht kan het docententeam en management komen tot een 
aanpak welke bijdraagt aan verhoging van studentbetrokkenheid en verbondenheid. De 
interventie welke tijdens het ontwerponderzoek gepleegd wordt kan effect hebben op de 
volgende studentgerelateerde aspecten:  
 

• een groter welbevinden van studenten op school (motivatie, succesbeleving, plezier, 
tevredenheid) 

• minder studieachterstanden 
• verminderde uitval  
• hogere schoolprestaties, studiesucces 
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader  
In het theoretisch kader worden de kernbegrippen omschreven die verband houden met de 
centrale doelstelling welke resulteert in een conclusie en conceptueel model. 

2.1 Jaarresultaat en diplomaresultaat 
De waardering van de opbrengsten van een opleiding volgt uit het jaarresultaat en 
diplomaresultaat. Het jaarresultaat staat voor wat de opleiding per jaar aan gediplomeerden 
realiseert, uitgedrukt in een percentage. Dit percentage bevat de verhouding tussen 
enerzijds het totaal aantal gediplomeerden in een jaar en anderzijds alle gediplomeerden 
plus mbo-verlaters zonder diploma. In het jaarresultaat tellen alleen diploma’s mee behaald 
in het teljaar. Het diplomaresultaat staat voor het aandeel studenten dat SB3 met een 
diploma verlaat, eveneens uitgedrukt in een percentage. Indien een mbo-student ooit in 
voorgaande jaren een mbo-diploma heeft behaald wordt dit ook in beschouwing genomen. 
Diplomaresultaat richt zich met andere woorden op studiesucces voor schoolverlaters 
gedurende hun loopbaan in het mbo, jaarresultaat richt zich op wat het mbo in het 
betreffende jaar aan gediplomeerden heeft geleverd. Beide indicatoren geven het 
percentage gediplomeerden weer (Inspectie van het Onderwijs, 2012).  

2.2 Voortijdig schoolverlaten 
Het opstuwen van de opbrengsten van de SB3 opleiding begint bij het terugdringen van het 
voortijdig schoolverlaten (vsv). Met het oog op factoren die opleidingsuitval beïnvloeden 
worden door Eimers en Bekhuis (2006) twee typen studenten onderscheiden: ‘de klassieke 
risicostudent’ en de ‘opstapper’.  

Tot de categorie ‘klassieke risicostudent’ behoren jongeren die geconfronteerd zijn 
met condities die het voor hen zeer moeilijk maken om onderwijs te kunnen volgen. Deze 
categorie kan enerzijds uitgesplitst worden op basis van persoonlijke mogelijkheden (de 
‘niet-kunners’) en anderzijds een groep met een hoog risico op uitval door de omgeving 
geïnitieerd (de ‘verhinderden’). De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
spreekt van ‘overbelasten’. Wat beide groepen gemeenschappelijk hebben is dat er sprake is 
van ongunstige factoren die de schoolloopbaan bepalen. De problematiek van de klassieke 
risicostudent is dus niet alleen een onderwijsprobleem.  

´Niet-kunners’ wordt gevormd door jongeren die over te weinig capaciteiten en 
leervermogen beschikken om een startkwalificatie te behalen en/of jongeren met 
stoornissen op gedragsmatig terrein.  

De ‘overbelasten’ zijn jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van 
problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden tot gebroken gezinnen, chronische 
armoede en werkloosheid, schulden, verslaving, criminaliteit en drugsgebruik in de directe 
omgeving, etc. De opeenstapeling van individuele en omgevingsproblemen vergt zoveel van 
hun incasseringsvermogen, dat zij bezwijken onder de totale belasting met als gevolg het 
staken van de studie. 

De categorie ‘opstappers’ vormt de studenten die uit de opleiding stappen zonder 
dat er sprake is van een probleemgeschiedenis. Zij kiezen ervoor om de school te verlaten 
omdat de school geen meerwaarde of uitdaging biedt boven andere alternatieven. Er kan 
sprake zijn van pushfactoren die hen uit het onderwijs duwen. Jongeren haken af omdat zij 
aanlopen tegen de onvolkomenheden van het onderwijsstelsel. Voorbeelden zijn een 
verkeerde studiekeuze, teleurstelling over de onderwijsvorm of moeite met de wijze van 
leren in het mbo. Het verlaten van de opleiding betekent in veel situaties dat de jongere aan 
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het werk gaat en het gemak van een inkomen ervaart met een bijbehorende 
maatschappelijke status. Zulke pullfactoren kunnen op zichzelf reden vormen om hen uit het 
onderwijs te trekken.  

Er is heel veel kwantitatief onderzoek gedaan naar de oorzaken van voortijdig 
schoolverlaten. Factoren die statistisch samenhangen met vsv worden gebruikt als 
voorspellers voor uitval of mindere schoolprestaties. Aan het verklaren van schooluitval door 
risicofactoren kleven echter een aantal bezwaren. Een nadeel is dat de aangetoonde 
samenhang nog geen uitsluitsel geeft over de aard van het verband. Motivatieproblemen en 
studentkenmerken bijvoorbeeld kunnen leiden tot verminderde schoolprestaties, maar 
omgekeerd kan slecht presteren als oorzaak worden toegeschreven aan gedemotiveerd zijn. 
Een tweede bezwaar is de onvoldoende kracht van de voorspellende waarde van de 
risicofactoren op de uitvalkans. De risicofactor wijst op een verhoogde uitvalkans bij 
studenten met een spijbelgeschiedenis of schulden, maar verklaart niet waarom studenten 
met vergelijkbare achtergronden wel slagen in het volbrengen van hun opleiding (Eimers & 
Bekhuis, 2006).  

Allen en Meng (2010) onderstrepen dat het maken van onderscheid tussen 
verschillende categorieën studenten minder scherp is dan het lijkt. Het blijkt dat bij een deel 
van de groepen die in eerste instantie als opstappers zijn bestempeld, een duidelijke 
voorgeschiedenis aan het voortijdig stoppen met de opleiding vooraf is gegaan. Veel 
schoolverlaters noemen naast hun belangrijkste reden voor uitval ook één of meerdere 
andere redenen, en soms worden door dezelfde student zowel beïnvloedbare als niet-
beïnvloedbare redenen genoemd. Daaraan kan toegevoegd worden dat uit onderzoek van 
Rutter (in Eimers & Bekhuis, 2006) blijkt dat bij een opstapeling van twee of drie factoren de 
kans op negatieve effecten verviervoudigd wordt en bij vier factoren maar liefst tien maal zo 
groot. Deze informatie leidt ertoe dat onderzoek op uitsluitend risicofactoren niet effectief 
zal zijn. Het onderstreept wel het belang van het alert blijven bij alle groepen studenten voor 
vroege signalen dat het mis dreigt te gaan. De aandacht op voorgrondgebeurtenissen, door 
Rosenthal (1998) stressful life events genoemd, is wezenlijk. 

Eimers & Bekhuis (2006) dragen een model aan waarmee vsv beter begrepen kan 
worden. Het gaat uit van een set van school- 
en studentgebonden risicofactoren -die 
beïnvloed worden door een brede 
maatschappelijke context- en een dynamische 
keten van gebeurtenissen die voorafgaan aan 
schooluitval. De leer die uit dit model 
getrokken kan worden is dat vsv niet ontstaat 
van het ene op het andere moment, het is 
een cumulatief proces oftewel een chain of 
events waarbij er sprake is van interactie 
tussen de school en de student. Resnick 
(2000) beveelt aan om risicofactoren in de 
omgeving van de jongere te minimaliseren en 
beschermende factoren te maximaliseren. 
Beschermende factoren temperen namelijk 
de effectenstapeling van risicofactoren en 
zorgen voor veerkracht zodat een buffer 
ontstaat die de effecten absorbeert.  

Figuur 2.2/2: model voortijdig schoolverlaten 
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2.3 Interactie school en student 
De door Eimers & Bekhuis (2006) genoemde ‘fit’ tussen school en student kan vertaald 
worden naar een bepaalde mate van binding die de student ervaart met zijn opleiding. 
Binding is een belangrijke factor voor succesvol studeren (Tinto, 1997). De positieve invloed 
van verbondenheid op studieprestaties vindt tevens steun in de zelfdeterminatietheorie van 
Ryan en Deci (2000). Het blijkt dat studenten intrinsiek gemotiveerder zijn als zij het gevoel 
hebben gewaardeerd te worden door een docent, het gevoel hebben hun medestudenten te 
kunnen vertrouwen en de studieomgeving als sociaal en veilig ervaren. Het participatie-
identificatie model (Finn, 1989) gaat ervan uit dat een student die zich kan identificeren met 
de opleiding en met het beroep zich ook zal inzetten voor zijn beroepsopleiding. Identificatie 
met school leidt tot betrokkenheid bij school. Door deze betrokkenheid participeren 
studenten succesvol in het onderwijs (Dynarski et al., 2008). Hattie (2003, in Uden, 2011) 
schrijft dat de rol van de docent 30% van de variantie verklaart bij het schoolsucces van 
studenten. De talenten van de student zelf zorgen voor 50% van de variantie. De andere 
aspecten die ieder vijf tot tien procent van de variantie verklaren zijn de thuissituatie, de 
school en de peers. Om betrokkenheid te kunnen bewerkstelligen zal een positieve relatie 
moeten ontstaan tussen docent en student (Wubbels et al., 2006). De verwachting is dat 
binding met en betrokkenheid van de student bij de school determinanten zijn voor een 
succesvol verloop van de onderwijsloopbaan en het tegengaan van schooluitval.  

2.4 Studentbetrokkenheid 
Een belangrijk concept in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten of het bevorderen 
van schoolparticipatie is studentbetrokkenheid. Voortijdig schoolverlaten wordt vanuit 
pedagogisch perspectief gedefinieerd als het resultaat van een langdurig proces van 
onbetrokkenheid bij school en leren van de student (Anderson et al., 2004). Libbey (2004) 
stelt dat verbondenheid overeenkomt met de mate van aandacht en steun die studenten 
van hun docenten ervaren. Het gaat in deze verbondenheid tussen student en docent om 
‘engagement’, om ‘betrokkenheid’. Dat betekent dat de student dan actief betrokken is en 
zich inzet tijdens de les en in het leren (National Research Counsel, 2004). Alvorens in te 
gaan op de invloed van de relatie tussen de student en de docent is het van belang te 
begrijpen waar studentbetrokkenheid uit blijkt. Betrokkenheid is terug te voeren op drie 
aspecten (Appleton et al., 2008):  

1. Emotionele betrokkenheid: de student is geïnteresseerd, toont enthousiasme, heeft 
een positieve leerhouding en is trots op succes; het gaat om de identificatie met 
school. 

2. Gedragsmatige betrokkenheid: de student let op, doet zijn best, maakt zijn 
opdrachten, is aanwezig, toont zich een doorzetter bij moeilijkheden en doet actief 
mee in de les; het gaat om de participatie in het onderwijsproces. 

3. Cognitieve betrokkenheid: de student beseft wat het belang van zijn opleiding is, 
kan voor zichzelf leerdoelen stellen, beschikt over zelfregulerend vermogen en is 
bereid zich in te spannen voor goede leerresultaten. 

 
Als de student zich veilig en op zijn gemak voelt, heeft de student de ruimte om te leren. 
Vanuit die emotionele betrokkenheid kan vervolgens de cognitieve betrokkenheid 
gestimuleerd worden. Wanneer beide typen betrokkenheid tot stand gebracht zijn, zal de 
gedragsmatige betrokkenheid vanzelf volgen (Van Uden, 2010). Archambault et al. (2009) 
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laten in hun onderzoek zien dat emotionele en cognitieve betrokkenheid de gedragsmatige 
betrokkenheid beïnvloeden. 
 Een positieve relatie met docenten draagt bij aan de betrokkenheid van de student. 
Studenten die zich geaccepteerd voelen, zijn sterker gemotiveerd, meer betrokken bij het 
leren, meer gecommitteerd aan school, en dat is op zijn beurt weer nauw verbonden met 
betere schoolprestaties. Vooral de relatie tussen student en docent is van belang (Osterman, 
2000). Maar ook de mate waarin studenten zich thuis voelen op school en tussen de peers is 
van invloed op de betrokkenheid van de individuele student bij school (Anderson, 
Christenson, Sinclair & Lehr, 2004). Elffers (2011) maakt het plaatje compleet: “Een 
succesvolle start in het MBO hangt sterk af van de ervaringen die studenten hebben in hun 
nieuwe onderwijsomgeving. Prettige contacten met docenten en medestudenten, en het 
ervaren van een goede aansluiting met de school en opleiding bevorderen de emotionele en 
gedragsmatige betrokkenheid op school” (p. 5). Een interessante vraag op basis van deze 
uitspraak is wat de invloed van de docent en de school is op de betrokkenheid van de 
student.  

2.5 Verbondenheid; docenten, school, ouders en peers 
Klem en Connell (2004) onderzochten het effect van ‘teacher support’ op 

betrokkenheid, leerprestaties en aanwezigheid. Studenten bleken meer betrokken wanneer 
ze het gevoel hadden dat hun docenten een zorgende, steunende en gestructureerde 
leeromgeving bieden waarin duidelijke, hoge en eerlijke verwachtingen gelden. Dit hogere 
niveau van betrokkenheid is op zijn beurt gerelateerd met frequentere aanwezigheid en 
betere schoolresultaten.  

Uit het rapport van de Kafkabrigade Voortijdig Schooluitval (2006) komt naar voren 
dat er een gemis is aan een betrokken persoon bij de onderwijservaring. Met name de 
persoonlijke begeleiding van deze persoon ervaren de uitvallers als kwalitatief onvoldoende. 
Iemand die naar hen luistert en zich hun lot aantrekt (Jong, Meulen, Lubben & Kooiman, 
2006). Beekhoven en Dekkers (2007) beschrijven dat voortijdig schoolverlaters weinig steun 
ervaren vanuit zowel de sociale omgeving (ouders/verzorgers) alsmede de onderwijs 
omgeving (betrokkenheid docenten).  

Jongeren met betrokken ouders doen het beter op school (van Esch et al., 2011). Als 
het gaat om ouderbetrokkenheid is het contact met school belangrijk. Dat kan het verschil 
maken tussen wel of niet geïnformeerd zijn over de voortgang van het de studie. Over het 
algemeen zijn jongeren namelijk weinig mededeelzaam over huiswerk en studieresultaten. 
Zeker wanneer het niet zo goed gaat. Toch willen jongeren graag ouders die geïnteresseerd 
zijn in wat zij leren en betrokken zijn bij hun opleiding (Ozkaya & Veldhuis, 2008). Ouders als 
gesprekspartner spelen een belangrijke rol als het gaat om het belang van de opleiding voor 
het toekomstperspectief (van Esch et al., 2011) en loopbaanoriëntatie (Meijers e.a., 2006). 
De verwachting is dat ouders beter in staat zullen zijn de dialoog te kunnen voeren als zij 
beter op de hoogte zijn van de inhoud van de opleiding en het beroepsperspectief. De rol 
van de ouders evenals van de peers laat ik vanwege de omvang en werkbaarheid buiten 
beschouwing in mijn praktijkonderzoek. Dat stimuleren van ouderbetrokkenheid aandacht 
verdient in het terugdringen van vsv is duidelijk. De aandacht zal uitgaan naar de docent en 
de school die in grotere mate dan de andere actoren invloed kan uitoefenen op de 
betrokkenheid van de student.  

In Amerika wordt het tegengaan van uitval onder andere bewerkstelligt met het 
Check & Connect model waarin de nadruk ligt op het verhogen van de 
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studentbetrokkenheid. Het model gaat er vanuit dat een student minstens twee jaar 
verbonden is met een mentor of ‘monitor’. De belangrijkste kenmerken zijn het opbouwen 
van relaties, routinematige controle van indicatoren die wijzen op risicofactoren voor uitval 
(aanwezigheid, te laat komen, prestaties, studiepunten) en individueel en tijdig ingrijpen 
(Christenson et al., 2010). Bij de SB3 opleiding is de slb-er vergelijkbaar met de monitor. Hij 
dient de voortgang van de student systematisch te volgen en adequaat en tijdig in te grijpen 
bij signaleren van uitvalrisico en leerproblemen. 

De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid raadt aan het aantal 
verschillende docenten waarmee studenten te maken hebben te verminderen, en de duur 
van het contact tussen de studenten en hun ‘vaste’ docenten te verlengen. Als het specifiek 
gaat om schooluitval, keert bovendien steeds de centrale rol van een vaste mentor of coach 
terug. Dit blijkt een cruciaal onderdeel van succesvolle programma’s om voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen (WRR, 2009). Met name de ‘overbelasten’ zijn gebaat bij een 
dergelijke verandering op het niveau van klassenmanagement. De meest effectieve 
interventies voor de groep jongeren die dreigt voortijdig de school te verlaten zijn naast 
programma’s die de schoolorganisatie en het klassenmanagement veranderen ook 
interventies gericht op het aanleren en bevorderen van cognitieve georiënteerde 
vaardigheden. Relatieve onrijpheid in ontwikkelingsperspectief komt regelmatig voor bij 
adolescenten (Westenberg et al., 2009). Schooluitval wordt (voor een deel) effectief 
bestreden met het geven van meer begeleiding in de vorm van ouderbetrokkenheid en 
mentorsystemen. Mentoring biedt directe ondersteuning en houdt relatief onrijpe 
studenten ‘bij de les’ (Lerner & Steinberg, 2004 in Westenberg et al. 2009). 
 In dit praktijkonderzoek gaat de aandacht uit naar welke overtuigingen, gedragingen 
en verwachtingen van docenten van belang zijn om de studentbetrokkenheid bij het 
onderwijs te vergroten. Daarbij richt ik het onderzoek op het niveau van 
klassenmanagement en laat ik het bevorderen van cognitief georiënteerde vaardigheden 
buiten beschouwing. Recent onderzoek laat zien dat er een duidelijk verband bestaat tussen 
het inter-persoonlijk leraarsgedrag en emotionele en gedragsmatige betrokkenheid. Een 
zwak verband wordt gevonden tussen de emotionele betrokkenheid en de door docenten 
ervaren self-efficacy (van Uden, Pieters en Ritzen, 2011).  

 2.5.1. Inter-persoonlijk leraarsgedrag  
Binnen de relationele benadering van klassenmanagement kan de docent met zijn klas 
opgevat worden als een sociaal systeem waarbij docent en studenten elkaar voortdurend 
wederzijds beïnvloeden en onderlinge relaties aangaan (Wubbels, Brekelmans, den Brok & 
van Tartwijk, 2006). In deze interactiesetting vormen docent en studenten een beeld van 
elkaar. Het gaat zowel om de perceptie die de docent van de studenten heeft en de 
perceptie die de studenten van de docent hebben. Onderzoek in het voortgezet onderwijs 
heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen het inter-persoonlijk profiel van de 
docent en het studiesucces van studenten bij de betreffende docent. Wubbels en 
Brekelmans (2005) concluderen dat een docent die onzeker en agressief inter-persoonlijk 
leraarsgedrag vertoont, onbedoeld veroorzaakt dat studenten mindere resultaten behalen, 
dan een docent die belangstellend en duidelijk is naar studenten. De verwachting is dat de 
rol die een docent aanneemt tijdens zijn lessen invloed heeft op de motivatie van de lerende 
(Den Brok, 2001). 
 Het model van inter-persoonlijk leraarsgedrag is gebaseerd op de Roos van Leary en 
kent twee dimensies. De dimensie ‘nabijheid’ geeft weer in hoeverre een docent studenten 
het gevoel geeft dat ze begrepen worden of in hoeverre docenten open staan voor hun 
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ideeën. De dimensie ‘invloed’ heeft betrekking op de mate van controle van de docent over 
de interactie met de studenten (Brekelmans, 2010). De dimensies invloed en nabijheid zijn 
onafhankelijk van elkaar, maar kunnen wel gebruikt worden om inter-persoonlijk 
leraarsgedrag in kaart te brengen op een assenstelsel, waarmee het gedrag in acht 
verschillende sectoren wordt onderscheiden (zie figuur 2.5/3). 
 

 
Figuur 2.5/3: Model van inter-persoonlijk leraarsgedrag  

(Hooymayers et al., 1982, geadopteerd uit Brekelmans 2010) 

 
 Aan de hand van het model kan worden weergegeven welk gedrag de docent volgens 
de studenten of volgens de docent zelf vertoont. Uit onderzoek (Wei, Den Brok & Zhou, 
2009) blijkt dat de ideale docent een tolerante gezaghebbende doceerstijl heeft. Uit de 
meta-analyse van Den Brok, Brekelmans & Mainhard (in den Brok, Wubbels, Brekelmans & 
Tartwijk, 2011) blijkt dat zowel de mate van invloed als de mate van nabijheid bij studenten 
positief samenhangen met cognitieve studentprestaties, zoals toetsen en cijfers voor 
praktische opdrachten. Tegelijk blijken de beide dimensies ook positief samen te hangen 
met attitudes van studenten ten aanzien van het vak en de lesstof. Voorbeelden zijn het 
plezier in een vak, het nut en de relevantie die studenten van een vak zien, de inzet die zij 
voor het vak willen vertonen en hun motivatie voor school in het algemeen. Er wordt dan 
ook verwacht dat hogere scores op de dimensies nabijheid en invloed in verband gebracht 
kunnen worden met hogere scores op studentbetrokkenheid. 

Wanneer studenten informatie geven over het gedrag wat de docent vertoont 
ontstaat een ‘studentenbeeld’ van het inter-persoonlijk gedrag van die docent. Wanneer 
docenten zelf informatie geven over het gedrag dat zij volgens zichzelf vertonen, ontstaat 
een ‘docentenbeeld’ van het inter-persoonlijke gedrag van die docent. Docent- en 
studentenbeeld worden opgevat als twee variabelen, elk met een eigen betekenis. Wanneer 
verschillen worden gevonden tussen docent- en studentenbeeld wordt dit niet gezien als 
onvoldoende betrouwbaarheid van de meetmethode, maar als twee verschillende gegevens 
met een eigen informatieve waarde (Brekelmans et al., 1994). 

 2.5.2. Teacher Self-Efficacy Belief  
Self-effcacy is het geloof in het eigen vermogen om bepaalde doelen te bereiken. Het is een 
cognitieve zelfbeoordeling gericht op toekomstig succes (Alexander, 2006). De self-efficacy 
overtuiging van een docent komt voort uit het geloof dat hij heeft in zijn eigen capaciteiten 
om een bepaald doel te behalen. Het gaat om de mate van controle die hij ervaart om 
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bepaalde situaties en gewenste uitkomsten te beïnvloeden door activiteiten te plannen, 
organiseren en uitvoeren (Bandura, 1997 en Skaalvik & Skaalvik, 2007). Het is een geloof 
over wat een persoon kan doen in plaats van oordelen over de eigen eigenschappen. Het is 
dus verschillend van het zelfvertrouwen. Bovendien is self-efficacy een multidimensionale en 
context-specifieke constructie. Self-efficacy overtuigingen zijn specifiek op het gebied van 
bekwaamheden, van taken en van domeinen (Zimmerman & Cleary, 2006 in Skaalvik & 
Skaalvik, 2007). Docenten met een hoge mate van self-efficacy overtuiging beïnvloeden 
prestaties van studenten op verschillende manieren. Zij vertonen meer didactische 
innovaties, het goed aanpakken van klassenmanagement, het aanbieden van adequate 
leeractiviteiten die autonomie bevorderen, verantwoordelijkheid nemen voor studenten die 
extra aandacht nodig hebben, studenten bij de opdracht kunnen houden (Caprara, 
Barbaranelli, Steca en Malone, 2006). Bovendien wordt er een positief verband gelegd met 
de motivatie en het zelfvertrouwen bij studenten en een positieve houding ten opzichte van 
school. De verwachting is dat een hogere mate van self-efficacy overtuiging bij docenten 
verband houdt met een hogere betrokkenheid bij studenten. Tschannen-Moran en Woolfolk 
Hoy (2001) hebben een instrument ontwikkeld waarin self-efficacy als multidimensionaal 
construct wordt gemeten. De drie dimensies zijn de overtuiging op het hanteren van 
instructiestrategieën, overtuiging op klassenmanagement en de overtuiging op het 
stimuleren van studentbetrokkenheid. Als kanttekening geldt dat Van Uden (2011) de lezer 
opmerkzaam maakt in haar discussie dat de ervaren self-efficacy wellicht gezien kan worden 
als sturende factor voor het inter-persoonlijk leraarsgedrag. Het is namelijk bekend dat 
opvattingen en intenties het gedrag van de docent in de onderwijspraktijk sturen. 

2.6 Integratie 
Het besluit om te stoppen met de studie is sterk afhankelijk van de mate waarin een student 
in de opleiding is geïntegreerd. Studenten die goed zijn geïntegreerd in hun studieomgeving 
hebben meer studiesucces. Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen sociale 
binding (interactie met medestudenten en andere betrokkenen) en academische binding. 
(Meijers & Kuijpers, 2010). Het onderscheidt tussen academische en sociale integratie komt 
voort uit het Student Integration Model of Attrition van Vincent Tinto (1975, 1997). Sociale 
integratie zorgt voor een grotere verbondenheid met de opleiding (Tinto, 2004). Deze 
institutionele verbondenheid is weer positief van invloed op de studievoortgang en zorgt 
voor een kleinere kans op studie uitval. In de literatuur worden de woorden integratie en 
binding met en door elkaar aangeboden. Luken (2009) vat het als volgt samen: “Bij integratie 
lijkt het vooral te gaan om het opgenomen zijn en actief participeren in een gemeenschap. 
Bij binding lijkt het te gaan om de betrokkenheid en verbondenheid die voortvloeien uit de 
integratie” (p. 6). Integratie dient schijnbaar eerst plaats te vinden voordat er binding en 
betrokkenheid ontstaat. Om het zuiver te houden kies ik ervoor om het begrip integratie in 
het vervolg te gebruiken. Betrokkenheid is immers al gedefinieerd en sterk gerelateerd aan 
de begrippen verbondenheid en binding. Integratie is het proces dat voorafgaat aan binding. 

2.6.1. Sociale integratie  
Prins (2007) concludeert dat de sociale integratie voorafgaat aan de academische integratie: 
studenten die sociaal meer geïntegreerd zijn zullen sneller in een leerhouding raken en 
komen in een academische sfeer. Daardoor hebben zij minder kans op studie-uitval. Sociale 
integratie betreft of de student zich gekend voelt binnen de opleiding, of hij het naar zijn zin 
heeft en of hij de sfeer goed vindt. 
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 2.6.2. Academische integratie  
Van academische integratie is sprake als studenten zich identificeren met hun studie en hun 
school, zich op hun gemak voelen op school en gelegenheid hebben om met docenten en 
studenten in contact te treden (Meijers & Kuijpers, 2010). Daarbij gaat het om de vraag of de 
opleiding een eigen keuze is, of de opleiding past bij de student en of de student de juiste 
beelden heeft bij de opleiding en de toekomstmogelijkheden van de opleiding. Maar ook aan 
de orde is de vraag in hoeverre de student integreert binnen de leeromgeving: in hoeverre 
kan de student zich aanpassen aan de manier van studeren, in hoeverre voelt hij of zij zich 
uitgedaagd en geïnspireerd? Tinto (2004) stelt dat naarmate de student beter academisch 
geïntegreerd is, zijn doelgerichtheid om de studie te halen (goal orientation) groter is. Dit 
zorgt voor een betere studievoortgang en minder schooluitval.  

2.7  Conclusie 
Sociale en academische integratie zijn voorwaardelijk voor studentbetrokkenheid. Zonder 
integratie zal er geen emotionele, gedragsmatige en schoolse betrokkenheid getoond 
worden door studenten. In welke mate studenten zich verbonden en betrokken voelen met 
onze school is van eminent belang in het proces dat voorafgaat aan schooluitval. Docenten 
kunnen vanuit hun rol invloed uitoefenen op de betrokkenheid van studenten. Er is sprake 
van een inter-persoonlijke relatie. Dat betekent dat er sprake is van tweerichtingsverkeer. 
Studenten en docenten reageren op elkaars gedrag, overtuigingen en verwachtingen. De 
doceerstijl van de docent is mogelijk van invloed op de studentbetrokkenheid. Als docenten 
een positieve relatie weten op te bouwen met hun studenten zal dat de emotionele 
betrokkenheid vergroten. Het is belangrijk om te weten hoe docenten zichzelf zien in de 
omgang met studenten. De vergelijking tussen het ´docentenbeeld´ en het ´studentenbeeld´ 
levert waardevolle informatie op in de bewustwording van het eigen handelen en het 
uitlokken van studentgedrag. Naast het inter-persoonlijk leraarsgedrag heeft de docent een 
bepaalde overtuiging van zijn capaciteiten om studentbetrokkenheid te vergroten. Deze 
overtuiging is bepalend voor het handelen van de docent. 
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2.8  Conceptueel model 

 
  

- Voortgang 

- Ontwikkeling 

- Resultaten 

- Studiepunten 

- Diploma 

- Achterstanden 
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- Uitval 

- Werk 
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- Studiewissel 

Studiesucces 

Emotionele 
betrokkenheid 

- Identificatie 
- Verwachtingen 

Gedragsmatige 
betrokkenheid 

- Aanwezigheid 
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Cognitieve 
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- Taakgerichtheid 

Betrokkenheid 

Sociale 
integratie 

- Begeleiding 
- Schoolklimaat 
- Ondersteuning 
- Klasgenoten 

Academische 
integratie 
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- VIL 
- TSES 

Context 



Analyseverslag   Arjan van der Hoorn 
‘Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces’  ROC Leiden   
   

  
Pagina 18 

 
  

Hoofdstuk 3: De vraagstelling 

Onderzoeksvraag 
Welke aanpassingen zijn nodig om de sociale en academische integratie te vergroten van 
studenten in de opleiding sport- en bewegingsleider niveau 3 zodat zij meer betrokkenheid 
vertonen in hun studie waardoor de uitvalkans verminderd wordt?  

Analysevraag  
In hoeverre zijn studenten sociaal en academisch geïntegreerd in de opleiding en wat is de 
invloed van de docent en onderwijsprogramma op de studentbetrokkenheid ten aanzien van 
de opleiding? 

Deelvragen 
1. In hoeverre zijn eerstejaars studenten sociaal en academisch geïntegreerd in de 

opleiding? 
 

2. In hoeverre zijn eerstejaars studenten emotioneel, gedragsmatig en cognitief 
betrokken bij hun studie? 
 

3. Wat is het verband tussen het ´studentenbeeld´ van inter-persoonlijk leraarsgedrag 
en de mate van integratie en betrokkenheid? 
 

4. Wat is het verband tussen het ´docentenbeeld´ van inter-persoonlijk leraarsgedrag 
en de mate van integratie en betrokkenheid? 
 

5. Wat is het verband tussen de self-efficacy overtuiging van de docent en de mate van 
studentbetrokkenheid? 
 

6. Welke begeleiding, houding en gedrag van de slb-er/docent is effectief in het 
stimuleren van meer sociale en academische integratie? 
 

7. Welke begeleiding, houding en gedrag van de slb-er/docent is effectief in het 
stimuleren van een hogere mate van studentbetrokkenheid? 
 

8. Welke factoren van de opleiding zorgen voor meer sociale en academische integratie 
en een hogere mate van studentbetrokkenheid? 
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Hoofdstuk 4:  Variabelenschema 
 

 
  

Eigenschapsbegrip Dimensie  Indicator 

Betrokkenheid Mate van emotionele 
betrokkenheid 

Emoties t.a.v. school en slb-er 

Verwachtingen t.a.v. school en slb-er 

Leerhouding 

Identificatie met school 

Interesse in de school 

Mate van 
gedragsmatige 
betrokkenheid 

Aanwezigheid op school 

Uitvoeren van opdrachten 

Aandacht voor de opdracht en les 

Actie ondernemen bij zelfstandig werken 

Zelfstudietijd 

Geleverde inspanning bij taken 

Doorzettingsvermogen bij taken 

Mate van cognitieve 
betrokkenheid 

Besef van belang van de opleiding 

Leerdoelen stellen 

Zelfregulerend vermogen 

Bereidheid tot inspanning leveren voor leerresultaten 

Integratie Mate van sociale 
integratie 
 
 

Ervaren sfeer van de opleiding 

Perceptie schoolklimaat 

Gekend voelen 

Relatie met docent/klasgenoten 

Mate van academische 
integratie 
 

Match met inhoud onderwijsprogramma 

Match met vorm onderwijsprogramma 

Beelden op toekomstperspectief 

Mate van uitdaging 

Voegen in studentenrol 

Inter-persoonlijk 
leraarsgedrag 

Mate van invloed Afspraken maken 

Eisen stellen 

Vrijheid geven 

Mate van nabijheid Begrepen voelen 

Open staan voor ideeën  

Vriendelijkheid 

Tevredenheid tonen 

Inspraak hebben van studenten  

Self-efficacy 
overtuiging docent 

Overtuiging op het 
hanteren van 
instructiestrategieën 

Differentiëren van lesstof op niveau 

Aanpassen van opdrachten 

Veranderen onderwijsstrategie 

Overtuiging op 
klassenmanagement  

Controle houden op gedrag 

Corrigerend optreden 

Voorkomen ordeverstoring 

Overtuiging op het 
stimuleren van 
studentbetrokkenheid 

Motiveren 

Waarde van leren laten inzien 

Kritisch denken uitlokken 
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Hoofdstuk 5: Onderzoeksopzet 

5.1 Typering van het onderzoek 
In de analysefase van dit onderzoek is het kwantitatieve deel exploratief van aard. Door 
middel van vragenlijsten wordt de interesse in bepaalde verbanden tussen de 
kernvariabelen onderzocht. Het kwalitatieve deel van dit onderzoek is beschrijvend van aard 
omdat in kaart wordt gebracht hoe de huidige situatie is met betrekking tot hoe studenten 
de binding met de opleiding ervaren en zich betrokken voelen.  

5.2 Analysemethode 
Er is gebruik gemaakt van vier gestructureerde vragenlijsten, twee voor de student en twee 
voor de docent. Daarnaast zijn er drie groepsinterviews gehouden met steeds vier studenten 
afkomstig uit één niveau.  

5.2.1 Vragenlijst Binding en Betrokkenheid  
De online studentvragenlijst bestaat uit 81 items met een schaal van 1-5 (zeer oneens – zeer 
eens). Tevens wordt gevraagd naar klas en studentnummer. Elffers (2011) heeft Engelstalige 
gevalideerde vragen gebaseerd op de Student Engagement Instrument (Appleton et al., 
2006) vertaald naar het Nederlands. De betrouwbaarheid van de oorspronkelijke 
Engelstalige schaal was goed. Chronbachs alpha varieerde van 0,76 – 0,90 wat aangeeft dat 
het geschikte instrumenten zijn om te gebruiken. De studentvragenlijst meet tien schalen 
van waaruit de vijf dimensies van de eigenaarsbegrippen integratie en betrokkenheid te 
herleiden zijn. In Tabel 1 staat overzichtelijk de dimensie, schalen en voorbeelditems 
weergeven. 
  
Tabel 1 
Studentvragenlijst binding en betrokkenheid 

Dimensie Schaal Voorbeelditem 

Academische 
integratie (AI) 

Match met 
onderwijsprogramma 

De lesstof is interessant. 

Sociale  
integratie (SI) 

Ervaren schoolse begeleiding  De docenten helpen mij goed als ik vragen heb over de 
lesstof. 

Match met schoolklimaat  Er heerst een goede sfeer op deze school. 

Match met klasgenoten  Ik kan goed opschieten met de meeste klasgenoten. 

Ervaren sociale ondersteuning  De docenten nemen de tijd voor mij. 

Emotionele 
betrokkenheid (EB) 
  

Gekend voelen  Ik voel me thuis op deze school. 

Waardering opleiding  Deze opleiding past goed bij mij. 

Algemene schoolse houding  Ik vind het leuk om naar school te gaan. 

Gedragsmatige 
betrokkenheid (GB) 

Gedragsmatige betrokkenheid  Ik let goed op in de lessen. 

Cognitieve 
betrokkenheid (CB) 

Cognitieve betrokkenheid  Het diploma van deze opleiding heeft veel waarde op de 
arbeidsmarkt. 

5.2.2 Vragenlijst voor inter-persoonlijk leraarsgedrag (VIL) 
De docent- en studentvragenlijst bevat 50 items, waarbij gescoord wordt op een vijfpunt 
Likertschaal (0 = nooit, 4 = altijd). Er is gebruik gemaakt van de herziene versie van 
Brekelmans en van Tartwijk (2008) waarin de vraagstelling in de derde persoonsvorm is 
geschreven. Hij/zij formuleringen worden daardoor vermeden en de docent kan zich beter 
verplaatsen vanwege het perspectief dat buiten zichzelf ligt. Het inter-persoonlijk 
leraarsgedrag wordt aan de hand van acht gedragstypen weergegeven: helpend, begrijpend, 
corrigerend, ontevreden, dwingend, sturend, onzeker en inschikkelijk. De acht gedragstypen 
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zijn omgerekend tot een totaalscore van de twee dimensies, waar de gedragstypen op 
gebaseerd zijn, invloed en nabijheid. Deze totaalscores van de dimensies zijn berekend aan 
de hand van de formules van Wubbels en Brekelmans (2005): 
 

Invloed = (.92*Sturend) + (.38*Helpend) - (.38*Begrijpend) - (.92*Inschikkelijk) - 
(.92*Onzeker) - (.38*Ontevreden) + (.38*Corrigerend) + (.92*Dwingend). 
Nabijheid = (.38*Sturend) + (.92*Helpend) + (.92*Begrijpend) + (.38*Inschikkelijk) - 
(.38*Onzeker) - (.92*Ontevreden) - (.92*Corrigerend) - (.38*Dwingend). 

 
De invloeds- en nabijheidsscores kunnen variëren van -10,4 tot +10,4. 

5.2.3 Vragenlijst Self-efficacy overtuiging van de docent 
De docentvragenlijst is een vertaling van de Teacher Self-Efficacy belief Scale (TSES) van 
Tschannen-Moran en Woolfolk Hoy (2001) door Bosma (2010). Het bevat 25 items waarbij 
gescoord wordt op een negenpunt schaal waarbij antwoord gegeven dient te worden op de 
vraag ‘Hoeveel kunt u doen’ (1 = niets en 9 = veel). De TSES bestaat uit drie subschalen: 
overtuiging op het hanteren van instructiestrategieën (Hoe goed kunt u een alternatieve 
uitleg of een voorbeeld geven als studenten verward zijn?), overtuiging op 
klassenmanagement (Hoeveel kunt u doen om storend gedrag in de klas onder controle te 
hebben?) en overtuiging op het stimuleren van studentbetrokkenheid (Hoeveel kunt u doen 
om studenten die weinig interesse tonen in school te motiveren?).  
  

5.2.4 Groepsinterviews 
Op basis van het variabelenschema en de hoofdvragen en deelvragen zes tot en met acht is 
een gestructureerde topiclijst ontwikkeld om de gesprekken eenzijdig te laten verlopen. 
Vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden open gehouden om eigen ervaringen te bespreken 
die kunnen afwijken van deze topiclijst. 

Middels een half gestructureerd groepsinterview wordt de aard, waarde en 
betekenissen van binding en betrokkenheid vanuit studentperspectief beter beschreven en 
geïnterpreteerd. Het groepsinterview is een zeer geschikte kwalitatieve onderzoeksmethode 
om betekenissen van de studenten te onderzoeken. Kwalitatief onderzoek is erop gericht 
betrouwbare indicaties te verkrijgen van wat er leeft onder een bepaalde doelgroep en 
waarom. Deze onderzoeksmethode is voornamelijk toegepast teneinde meer diepgang in de 
informatie te verkrijgen (Baarda, Goede & Teunissen, 2005).  

Er is gekozen voor drie groepsinterviews zodat er meer specifieke informatie 
verkregen wordt over de rol van de slb-er/docent en de factoren van de opleiding die van 
belang zijn bij binding en betrokkenheid. Elke groep bestond uit vier personen afkomstig uit 
één niveau. De studenten zijn willekeurig gekozen. De interviews werden afgenomen in een 
kantoor waar we niet gestoord werden. 
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5.3 Respondenten 
De onderzoeksgroep bestaat uit vijf eerstejaars klassen afkomstig uit drie niveaus. In totaal 
hebben 77 van de 96 ingeschreven studenten de online vragenlijst binding en betrokkenheid 
ingevuld (Tabel 2). 
 
Tabel 2 
Respondentenoverzicht studentenvragenlijst binding en betrokkenheid 

Niveau Klas Aantal Respons (%van klas) % van totaal 

SB2 2.1 20 17 (85%) 22% 

SB3 
3.1A 14 12 (86%) 16% 
3.1B 17 13 (76%) 17% 

SB4 
4.1A 20 18 (90%) 23% 
4.1B 25 17 (68%) 22% 

Totaal  96 77 (80%) 100% 

 
Hoewel de focus ligt op de SB3 opleiding is het van belang in kaart te brengen hoe SB2 en 
SB4 studenten de binding en betrokkenheid ervaren zodat de resultaten in perspectief 
geplaatst kunnen worden van de totale eerstejaars populatie. 
 
Tabel 3 geeft het studenten respondentenoverzicht aan van de VIL. Te zien is welke klas 
welke docent heeft gescoord en hoe de respons was. Elke klas heeft voor drie docenten de 
VIL ingevuld, met uitzondering van klas 2.1, zij scoorden voor twee docenten het inter-
persoonlijk leraarsgedrag. 
 
Tabel 3 
Respondentenoverzicht studentenvragenlijst VIL 

Docent Klas Aantal Responsaantal Responspercentage 

A 2.1 20 16 80% 

B 3.1B 17 12 71% 

C 3.1A 14 13 93% 

D 3.1B 17 13 76% 

E 3.1A 14 13 93% 

F 4.1B 25 23 92% 

G 4.1A 20 16 80% 

H 4.1B 25 20 80% 

I 2.1 20 17 85% 

J 4.1A 20 17 85% 

K 3.1B 17 11 65% 

L 3.1A 14 13 93% 

M 4.1A 20 18 90% 

N 4.1B 25 22 88% 

Totaal  268 224   Gem. 84% 

 
Bij genoemde klassen zijn 14 docenten betrokken. Zij hebben allen deelgenomen aan het 
onderzoek door de TSES en het docentenbeeld van de VIL in te vullen. 
 
De drie groepsinterviews zijn gehouden met twaalf studenten afkomstig uit de verschillende 
niveaus en klassen. Tabel 4 geeft de verdeling weer per niveau en klas, evenals de 
verhouding mannen en vrouwen. 
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Tabel 4 
Indeling groepsinterviews 

Niveau Klas Aantal participanten Man Vrouw 

SB2 2.1 4 3 1 

SB3 
3.1A 2 2  
3.1B 2 2  

SB4 
4.1A 2  2 
4.1B 2 2  

Totaal  12 9 3 

  

5.4 Dataverzameling, dataverwerking en data-analyse 
Van medio april tot en met medio mei 2012 zijn de enquêtes afgenomen. De eerste helft van 
deze periode stond in het teken van de VIL en TSES, de tweede helft stond in het teken van 
de vragenlijst binding en betrokkenheid. Eind mei vonden de interviews plaats. Deelvraag 1-
5 zullen aan de hand van enquêtes beantwoord worden. Deelvraag 6-8 aan de hand van de 
groepsinterviews.  

5.4.1 Vragenlijsten 
Het studentenbeeld van het inter-persoonlijk leraarsgedrag van een docent is de perceptie 
van één klas. Van de 14 docenten is een inventarisatie gemaakt welke docenten lesgeven 
aan de eerstejaars studenten. De klas uit SB2 heeft voor twee docenten de VIL ingevuld, de 
vier klassen uit SB3 en SB4 hebben elk voor drie docenten de VIL ingevuld. Er is gekozen voor 
spreiding en evenredige verdeling van de enquêtes zodat het risico op ‘enquête-moeheid’ zo 
laag als mogelijk werd gehouden. Elke klas heeft voor haar eigen slb-er de VIL ingevuld 
gezien het feit dat de slb-er een groot aandeel van de lessen verzorgt voor zijn eigen klas. 
Een docent die uitsluitend aan één eerstejaars klas lesgeeft is door die betreffende klas 
gescoord. Overige docenten zijn willekeurig ingedeeld.  

Docenten ontvingen een enveloppe met voldoende studentvragenlijsten, één 
docentvragenlijst en één TSES. Docenten werden geadviseerd om eerst zelf de vragenlijst in 
te vullen. De voorkant van de enveloppe was voorzien van een invulinstructie en een 
klassenlijst om participatie bij te houden. Om het responsepercentage zo hoog mogelijk te 
krijgen is de enquête door de betreffende docent aan het begin van een les klassikaal 
uitgevoerd. Afwezige studenten zijn de volgende les alsnog benaderd om de VIL in te vullen 
voor de betreffende docent. Gezien het praktische karakter van de opleiding en de 
controleerbaarheid van invullen is gekozen voor een papieren versie zodat de vragenlijst in 
de gymzaal, tennisbaan en sportveld toch gemakkelijk ingevuld kon worden. In totaal zijn er 
268 lijsten uitgezet waarvan er 224 zijn ingevuld (84%). Na het invullen van de VIL en TSES 
zijn de lijsten handmatig ingevoerd in Microsoft Excel waarna de complete dataset in drie 
aparte bestanden (VIL_studenten, VIL_docenten, TSES) in SPSS ter verwerking is opgeslagen. 
 
De online vragenlijst over binding en betrokkenheid is vormgegeven met google docs en 
uitgezet per mail onder 96 studenten waarvan 77 studenten gerespondeerd hebben (80%). 
Wederom is bij deze lijst gebruik gemaakt van een klassikale start en participatielijsten. 
Tussentijds is op basis van de reacties een overzicht gemaakt welke studenten nog niet 
deelgenomen hadden en zijn aangespoord door hun slb-er. Dat leverde een 
responsverhoging van 15% op. Vanuit Microsoft Excel is het databestand ter verwerking in 
SPSS gekopieerd. 
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5.4.2 Interviews 
Voorafgaand aan het interview is informatie over het onderzoek medegedeeld, evenals de 
rol van de interviewer en dat de gegevens anoniem verwerkt zullen worden. Tijdens de 
groepsinterviews zijn met toestemming van de deelnemers digitale spraakopnamen gemaakt 
en naderhand letterlijk uitgewerkt door de afspeelsnelheid af te stemmen op de 
typesnelheid. De irrelevante tekst is geschrapt en vervolgens opgedeeld in fragmenten die 
gelabeld zijn met behulp van de subschalen van betrokkenheid en integratie zoals gebruikt in 
de online vragenlijst. Labeling is als analyse-eenheid gebruikt omdat na eerste screening 
duidelijk was dat er bepaalde informatie verdeeld stond over verschillende woorden en 
zinnen. Labeling vond plaats met de volgende kernvariabelen: nabijheid, invloed, 
schoolklimaat, ondersteuning, begeleiding, klasgenoten, onderwijsprogramma en 
emotionele, gedragsmatig, cognitieve betrokkenheid.  

De gelabelde en geordende fragmenten zijn gekoppeld aan de dimensies uit het 
variabelenschema. Op deze wijze wordt een beeld verkregen dat enerzijds vergelijking met 
kwantitatieve data en anderzijds interpretaties op basis van de kernbegrippen uit het 
conceptueel model mogelijk maakt. Door analyse van de labeling met het oog op frequentie 
en lading en het gebruik van citaten ontstaat empirische evidentie van de beleving die 
studenten ervaren in relatie tot de docent en het onderwijsprogramma. De beantwoording 
van deelvragen zes tot en met acht wordt daarmee aantoonbaar. 

5.5 Verantwoording en transparantie 
Doorgaans is de betrouwbaarheid bij open interviews minder groot, aangezien de 
dataverzameling open en minder gestructureerd verloopt dan een gesloten 
dataverzamelingsmethode zoals bij de enquêtes. Een mogelijk nadeel waar rekening mee 
gehouden is, is de sociale wenselijkheid: mensen hebben over het algemeen de neiging zich 
van hun goede kant te laten zien en geven een antwoord waarvan zij denken dat het een 
goede indruk zal maken. Dat zou het resultaat van de antwoorden kunnen beïnvloeden. 
Door gebruik te maken van de techniek luisteren, samenvatten, doorvragen is getracht deze 
kans te verkleinen. Daarnaast is in de inleiding van het interview aangeven dat in de 
resultaten van het onderzoek geen namen verbonden worden aan uitkomsten waardoor 
uitspraken niet persoonsgebonden zijn. Tevens is de opmerking van belang dat de 
deelnemers er niet bij gebaat zijn om een andere werkelijkheid voor te spiegelen. 

Bij het kwantitatieve deel van het onderzoek wordt vertekening van de 
onderzoeksresultaten voorkomen door de rol van de onderzoeker te minimaliseren. In het 
kader van de interobserver reliability is bij het kwalitatieve gedeelte de labeling van de 
interviewfragmenten bij één interview door een wetenschappelijk geschoold familielid 
gecontroleerd. Tevens is het onderzoeksproces gebruik gemaakt van peer-debriefing (Baarda 
et al., 2009) door het verslag regelmatig te delen met collega´s en studiebegeleidster. 
Bovenstaande met als doel de objectiviteit van het onderzoek met het oog op de interne 
betrouwbaarheid zoveel als mogelijk te waarborgen.  
 
Als onderdeel van de externe betrouwbaarheid is in dit analyseverslag expliciete informatie 
verschaft over de gebruikte methoden en de context van het onderzoek. Om de 
repliceerbaarheid te garanderen is alles wat zich gedurende het onderzoek heeft afgespeeld 
inzichtelijk weergegeven op welke wijze de onderzoeksgegevens verkregen zijn. Ook het 
primaire onderzoeksmateriaal, zoals topiclijsten, interviewtranscripten en ruwe data is 
toegankelijk. 
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Aan een deugdelijke opzet en geldigheid van het onderzoek is gewerkt door gebruik te 
maken van gevalideerde vragenlijsten welke op wetenschappelijk gebied aantoonbaar valide 
en betrouwbaar zijn.  Vertekeningen in het kwalitatieve deel zijn ondervangen door de 
spraakopnamen letterlijk uit te typen. Een membercheck heeft daardoor niet 
plaatsgevonden.  
 
Door drie groepsinterviews te houden met aselect gekozen studenten uit de vijf 
verschillende klassen, is getracht te voldoen aan een hoge mate van overdraagbaarheid van 
de resultaten. Aangenomen wordt dat daarmee de reikwijdte van de onderzoeksconclusies 
de gehele eerstejaars studenten populatie betreft.  
  
Tot slot is er sprake van methodische triangulatie, aangezien zowel vragenlijsten als 
interviews zijn afgenomen. Deze multimethode-aanpak is gehanteerd om mogelijke 
overeenkomende informatie ten behoeve van de betrouwbaarheid, en aanvullende 
informatie ten behoeve van de interne validiteit te krijgen (Baarda et al., 2009). Data 
triangulatie door vergelijkingen te maken met de JOB-monitor 2012, het landelijke 
tevredenheidsonderzoek, wordt niet gebruikt vanwege de hantering van een 
sectorweergave van de resultaten.  
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Hoofdstuk 6: Resultaten 
De analysevraag die centraal staat is in hoeverre studenten sociaal en academisch 
geïntegreerd zijn in de opleiding en wat is de invloed van de docent en onderwijsprogramma 
op de studentbetrokkenheid ten aanzien van de opleiding? In onderstaande paragrafen 
wordt in chronologische volgorde de stappen van datapreparatie doorlopen om de gegevens 
voor gebruik beschikbaar te maken.  

6.1 Datapreparatie en data-analyse 
Het statistische programma SPSS is gebruikt voor datapreparatie en -analyse. Nadat 
gegevens gecodeerd en negatief geformuleerde stellingen omgepoold werden is 
gecontroleerd op kwaliteit aan de hand van frequentietabellen. Homogeniteit van de items 
is aan de hand van Chronbachs alpha (α) getoetst. Voor schalen welke lager scoorden dan α 
< 0,60 is gezocht naar verbetering met de functie ‘α if item deleted’. Na aanpassing op basis 
van het verwijderen van een aantal items zijn de totaalscores per schaal berekend en 
toegevoegd als nieuwe variabele aan de datamatrix. De resultaten van de vragenlijsten staan 
in Tabel 5 en 6.  
  
Tabel 5 
Schalen studentenlijst 

   

Schaal  N N items α 

AI: Match met onderwijsprogramma 77 12 0,83  
SI: Ervaren schoolse begeleiding 77 8 0,86  
SI: Match met schoolklimaat 77 14 0,85  
SI: Match met klasgenoten 77 6 0,86  
SI: Ervaren sociale ondersteuning 77 8 0,86  
EB: Gekend voelen 77 5 0,82  
EB: Waardering opleiding 77 6 0,86  
EB: Algemene schoolse houding 77 7 0,80  
GB: Gedragsmatige betrokkenheid 77 10 0,76  
CB: Cognitieve betrokkenheid 77 5 0,68  
Helpend 224 6 0,84 
Begrijpend 224 6 0,83 
Corrigerend 224 6

1
 0,62 

Ontevreden 224 6 0,79 
Dwingend 224 7 0,73 
Sturend 224 6 0,87 
Onzeker 224 6 0,86 
Inschikkelijk 224 6 0,80 
Dimensie Invloed 224 25  
Dimensie Nabijheid 224 25  
1Item ‘Deze docent laat meteen merken dat iets niet mag’ achterwege gelaten. 
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Tabel 6 
Schalen docentenlijst 

     

Schaal  N N items α µ  σ 

TSES - Overtuiging op het hanteren van instructiestrategieën 11 8
2
 0,65 7,13 0,48 

TSES - Overtuiging op klassenmanagement 13 9 0,87 7,15 0,77 
TSES - Overt. op het stimuleren van studentbetrokkenheid 13 5

3
 0,64 6,45 0,81 

Helpend 14 6 0,64 3,12 0,33 
Begrijpend 14 6 0,63 3,14 0,35 
Corrigerend 14 7 0,70 1,88 0,46 
Ontevreden 14 6 0,82 1,05 0,56 
Dwingend 14 5

4
 0,62 2,54 0,48 

Sturend 14 6 0,82 2,94 0,44 
Onzeker 14 6 0,82 1,12 0,62 
Inschikkelijk 14 6 0,62 2,06 0,41 
Dimensie Invloed 14 24  2,43 1,59 
Dimensie Nabijheid 14 24  3,58 1,32 
2Item ‘In hoeverre kunt u variërende wijzen van toetsen gebruiken?’ achterwege gelaten. 
3Item ‘Hoeveel kunt u doen om ervoor te zorgen dat studenten geloven dat zij het goed kunnen doen op school?’ achterwege gelaten. 
4Items ‘Deze docent bepaalt of leerlingen wat mogen zeggen’ en ‘We moeten ons aan zijn/haar regels houden’ achterwege gelaten. 

 

6.2 Mate van sociale en academische integratie en 
betrokkenheid 

Met behulp van frequentieanalyses van de resultaten van de vragenlijst binding en 
betrokkenheid kan aangetoond worden in hoeverre eerstejaars studenten sociaal en 
academisch geïntegreerd zijn in de opleiding en in hoeverre zij emotioneel, gedragsmatig en 
cognitief betrokken zijn bij hun studie (deelvragen 1 en 2). De gemiddelde score (M) en de 
standaarddeviatie (SD) per schaal is met behulp van de functie descriptive statistics 
verkregen en weergegeven in Tabel 7.  
 
Tabel 7 
Schalen studentenlijst binding en betrokkenheid 

Schaal  M SD 

AI: Match met onderwijsprogramma 3,22 ,49 
SI: Ervaren schoolse begeleiding 3,14 ,63 
SI: Match met schoolklimaat 3,25 ,51 
SI: Match met klasgenoten 3,99 ,72 
SI: Ervaren sociale ondersteuning 3,32 ,55 
EB: Gekend voelen 3,26 ,64 
EB: Waardering opleiding 3,55 ,67 
EB: Algemene schoolse houding 3,41 ,62 
GB: Gedragsmatige betrokkenheid 3,30 ,51 
CB: Cognitieve betrokkenheid 3,37 ,56 

 
Voor het beantwoorden van de deelvragen in welke mate studenten zich verbonden en 
betrokken voelen tot de opleiding laten deze resultaten zien dat studenten op alle gebieden 
scoren tussen ‘neutraal’ en ‘eens’. Een gematigd positieve score aangezien de scores niet 
onder de drie uitkomen, maar ook niet boven de vier. De standaarddeviatie geeft aan in 
welke mate de waarden onderling verschillen. Des te hoger de standaarddeviatie, des te 
groter de spreiding van de waarden rond het gemiddelde. Een standaarddeviatie van ,49 
betekent dat voor ongeveer twee derde (68,3%) van de gevonden waarden tussen het 
gemiddelde min 0,49 en het gemiddelde plus 0,49 ligt.  
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De kwalitatieve onderzoeksresultaten laten een vergelijkbaar beeld zien. Bij de vraag 
naar de sfeer van de opleiding reageren studenten in kreten als “de klas vind ik wel leuk”, “ik 
heb een gezellige klas”, “ik ga graag naar school”, “ik vind het leuk om hier te zitten”, “als je 
hulp nodig hebt dan helpt iedereen elkaar, het is vriendschappelijk, een schoolvriendschap.” 
Daaruit blijkt dat in algemene zin studenten tevreden zijn over de sfeer van hun school. 
 
Frequentietabellen laten een beeld zien dat er tussen klassen enig verschil waarneembaar is. 
Figuur 6.2/4 laat zien hoe de verdeling per klas is waarbij de gemiddelde scores zijn 
ingetekend in de grafiek. 
 

 
Figuur 6.2/4: Mate van sociale en academische integratie en emotionele, gedragsmatige en cognitieve betrokkenheid.  

Om een significant verschil aan te kunnen tonen tussen klassen als onafhankelijke en 
schaalscores als afhankelijke variabelen is een MANOVA gebruikt. De resultaten van de 
MANOVA tonen aan dat er significante verschillen zijn tussen klassen (Wilks’ Lambda = 0,29, 
F(48,237)=1,90, p=0,001). Er is dus 99,9 procent kans op dit resultaat uitgaande van de nul-
hypothese dat de vijf klassen op de afhankelijke variabelen een verschillend gemiddelde 
hadden. De Between-Subjects analyse geeft aan dat de verschillen liggen op de schalen 
’match met onderwijsprogramma’ (p=,011), ’ervaren schoolse begeleiding’ (p=,003), 
’ervaren sociale ondersteuning’(p=,008), ‘waardering opleiding’ (p=,013) en ‘match met 
klasgenoten’(p=,007). 
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De Least Significant Difference (LSD) post hoc test werd gebruikt om aan het licht te brengen 
waar significante verschillen tussen klassen waarneembaar zijn op schaalniveau. De 
significante resultaten staan in Tabel 8. 
 
Tabel 8: 
Verschillen tussen klassen op schaalniveau binding en betrokkenheid 

Afhankelijke variabele Verschil Sig. 

AI: Match met onderwijsprogramma 2.1 
4.1A ,46

*
 ,005 

4.1B ,49
*
 ,003 

SI: Ervaren schoolse begeleiding 2.1 
4.1A ,56

*
 ,006 

4.1B ,82
*
 ,000 

SI: Match met klasgenoten 3.1B 

2.1 -,50
*
 ,044 

3.1A -,69
*
 ,013 

4.1A -,91
*
 ,000 

4.1B -,73
*
 ,004 

SI: Ervaren sociale ondersteuning 2.1 
4.1A ,53

*
 ,003 

4.1B ,62
*
 ,001 

EB: waardering opleiding 2.1 

3.1A ,50
*
 ,039 

3.1B ,81
*
 ,001 

4.1A ,59
*
 ,008 

4.1B ,46
*
 ,037 

*Alle verschillen zijn significant bij p < ,05. 

 
Een nadere analyse op itemniveau per schaal is gebruikt om de voorbeelden te 

schetsen in onderstaande passage. De items waarbij de MANOVA aantoonde dat de 
verschillen significant zijn (p<,05) worden als voorbeelden gepresenteerd ter ondersteuning 
van betekenisverlening van de resultaten in Tabel 8. 

In alle vergelijkingen wordt door SB2 studenten de opleiding hoger gewaardeerd. Dat 
betekent dat zij de opleiding beter bij hen vinden passen, dat zij meer achter hun gemaakte 
keuze staan om voor deze opleiding te kiezen en dat zij zekerder denken te weten dat zij het 
geleerde gaan gebruiken in hun werk. 

Het blijkt dat er significante verschillen bestaan tussen klas SB2 en SB4 op de schalen 
’match met onderwijsprogramma’, ’ervaren schoolse begeleiding’ en ’ervaren sociale 
ondersteuning’. Dit wijst erop dat tussen SB2 en SB4 studenten een duidelijke andere 
beleving heerst op het gebied van academische en sociale integratie. SB2 studenten vinden 
dat zij ten opzichte van SB4 studenten meer leren op de opleiding, de manier van werken 
beter bij hen past, de docenten beter lesgeven en de opdrachten duidelijker zijn. Ook 
ervaren zij een beter contact met hun coach, kunnen goed terecht met vragen bij docenten 
en worden beter begeleid bij het leren. De interviews leveren ondersteunende evidentie 
voor de gevonden scores. Op het gebied van academische integratie vertellen de SB3 en SB4 
studenten: “Ik had verwacht dat er veel meer werk zou zijn. Maar het enige vak dat je echt 
wat doet is trainingsleer.” Deze uitspraak is op meerdere manieren uit te leggen. Het kan 
samenhangen met de leerdruk, de hoeveelheid leerstof of bijvoorbeeld dat andere vakken 
minder opdrachten aanbieden. Doorvragen levert de reactie op dat het ligt aan de docent 
“hij is strenger en duidelijker, legt goed uit en zegt wat je moet doen. Hij zit er bovenop” én 
aan het vak; ”daar is het goed aangegeven wat je moet maken, je moet het afhebben voor de 
toets.” Hieruit kan afgeleid worden dat studenten meer begeleiding, duidelijkheid en 
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structuur willen hebben. De volgende uitspraken ondersteunen de behoefte aan afbakening 
van onderwijseenheden; “Het hele jaar hebben we geen huiswerk gedaan. Alleen nu op het 
laatst moet je ineens heel veel doen. Dat vind ik een beetje raar. Nu ineens moet alles af 
zijn.” Een andere student merkt op: “Er staan nu nog steeds opdrachten op het bord die je in 
het begin van het jaar moest doen.” Het lijkt erop dat studenten aan het begin van het jaar 
opdrachten hebben gekregen en dat het niet maken van de opdrachten geen consequenties 
heeft gehad. Daardoor is het mogelijk dat aan het einde van het schooljaar het gevoel 
ontstaat ineens heel veel te moeten doen. Het citaat “en nu ineens horen we, je moet dit en 
dat doen maar dat is nooit verteld” impliceert onwetendheid over de afronding van een vak 
of project.  

Bij 3.1B is er een negatief significant verschil gevonden op de schaal ‘match met 
klasgenoten’. Ten opzichte van de andere vier klassen ervaren zij vaker dat zij ruzie 
ondervinden, betrokken worden in pestgedrag en beleven vaker een gevoel van 
buitengesloten zijn. Dit oorzaak van dit verschil kan duiden op negatieve gebeurtenissen in 
de klas welke plaatsvonden ten tijde van het afnemen van de vragenlijsten. 
 

6.3 Inter-persoonlijk leraarsgedrag en integratie en 
betrokkenheid 

Het studentenbeeld van inter-persoonlijk leraarsgedrag is per docent weergegeven in Tabel 
9. Naast de schaalscores is het gemiddelde (µ) en standaarddeviatie (σ) gegeven. 
Aangenomen wordt dat de ideale docent een tolerant gezaghebbende doceerstijl heeft. 
Voornamelijk de subschalen sturend, helpend en begrijpend worden in een tolerant 
gezaghebbende doceerstijl vertegenwoordigd. Het valt op dat studenten scores lager dan 
2,0 toekennen aan docenten op de schalen sturend, helpend en begrijpend. Met betrekking 
tot de schaal helpend duidt dit erop dat studenten vinden dat de sfeer minder prettig is en 
dat de docent niet als hulpvaardig wordt beschouwd. Een lage score op de schaal sturend 
impliceert dat studenten vinden dat de docent weinig gezag heeft en dat de docent minder 
goed leiding weet te geven. 

Hoge scores op de dimensies invloed en nabijheid hangen samen met attitudes van 
studenten en worden in verband gebracht met betere cognitieve en affectieve resultaten en 
hun motivatie voor school in het algemeen. Er wordt verwacht dat hogere scores op beide 
dimensies hogere scores op binding en betrokkenheid tot resultaat hebben. Dit betekent dat 
docenten die relatief laag scoren studenten minder goed weten te interesseren voor hun vak 
en dat studenten mogelijk minder inzet voor hun vak plegen ten opzichte van hun collega´s.  

In bijlage 1 is Tabel 10 opgenomen waarin het studentenbeeld en het docentenbeeld 
in een overzicht verwerkt staat. De vergelijking tussen beide waarden levert voor de 
collega’s waardevolle informatie op over hoe zij inschatte dat de studenten over hen zouden 
rapporteren en hoe studenten daadwerkelijk gerapporteerd hebben.  
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Tabel 9 
Studentenbeeld VIL 

 Helpend Begrijpend Corrigerend Ontevreden Dwingend Sturend Onzeker Inschikkelijk Invloed Nabijheid 

A 3,16 3,10 1,40 1,08 2,23 3,16 0,82 1,88 2,61 4,23 

B 3,49 3,31 1,38 0,85 2,21 3,53 0,75 2,65 2,42 5,43 

C 3,28 3,29 1,24 0,69 2,31 3,32 0,96 2,42 2,27 5,21 

D 3,47 3,31 1,37 0,87 2,35 3,13 0,99 2,60 1,99 5,09 

E 1,90 2,29 1,51 1,58 1,95 2,22 1,29 2,07 0,57 1,42 

F 3,22 3,38 1,13 0,60 2,43 3,53 0,66 2,21 2,99 5,49 

G 2,72 2,78 1,67 1,35 1,90 2,41 2,07 2,54 -0,19 2,65 

H 2,34 2,78 1,48 1,43 1,49 1,60 2,91 3,07 -2,81 2,14 

I 2,79 2,85 1,81 1,25 2,44 2,96 1,26 1,88 2,26 2,81 

J 2,96 2,84 1,64 1,10 2,58 3,17 0,85 1,86 3,04 3,43 

K 2,48 2,52 1,59 1,44 2,30 2,68 1,71 2,29 0,95 2,18 

L 2,90 3,04 1,55 0,90 2,55 3,24 0,85 1,90 3,00 3,87 

M 3,06 3,02 1,69 1,25 2,02 2,97 1,19 2,29 1,58 3,67 

N 2,64 2,61 1,85 1,40 2,33 2,33 1,53 2,13 1,10 2,07 

µ 2,88 2,94 1,52 1,13 2,21 2,84 1,30 2,26 1,50 3,52 

σ 0,69 0,66 0,57 0,65 0,59 0,80 0,84 0,64 2,20 2,37 

 
Om de deelvragen met betrekking tot samenhang tussen de verschillende variabelen te 
kunnen beantwoorden zijn de vier afzonderlijke datasets samengevoegd in één datamatrix. 
Koppeling van de gegevens is mogelijk gemaakt door de resultaten per klas weer te geven. 
Daarbij is gekeken naar de samenstelling van het docententeam dat lesgeeft aan de 
betreffende klas. Van de groep studenten en docenten behorend bij de betreffende klas zijn 
de schaalscores van de VIL, TSES en binding en betrokkenheid opgeteld en gemiddeld. Voor 
elke klas is op deze wijze afzonderlijke resultaten beschikbaar gemaakt. 
 
Om verbanden aan te kunnen tonen waarbij gebruik is gemaakt van variabelen op ordinaal 
niveau is het beter om bij kleine steekproeven gebruik te maken van toetsmethoden op 
basis van rangordescores (Baarda en de Goede, 2006). Op basis van de resultaten van de 
studentenlijst en docentenlijst is onderzocht welke verbanden er zijn tussen de gemeten 
integratie en betrokkenheid van studenten gebruik makend van de Spearman-rangcorrelatie 
(Tabel 11). De dimensies nabijheid, en de subschalen helpend en begrijpend leraarsgedrag 
hangen positief samen met academische en sociale integratie. Dit betekent dat gevonden 
resultaten in deze analyse overeenkomen met eerder geschetste verwachtingen. Vermeld 
dient te worden dat de subschalen helpend en begrijpend een groot aandeel beslaan in de 
berekening van de dimensie nabijheid. Docenten met hoge scores op de dimensie nabijheid 
veroorzaken hoge scores op de academische en sociale integratie van studenten. Wat opvalt 
is dat de dimensie sturend niet significant samenhangt met binding en betrokkenheid. De 
tolerant gezaghebbende docent vertoont namelijk wel sturend gedrag. Tevens wordt geen 
positieve samenhang aangetoond tussen de schalen emotionele, cognitieve en 
gedragsmatige betrokkenheid met inter-persoonlijk leraarsgedrag. Een verklaring ligt in de 
grootte van de steekproef. 

Ontevreden leraarsgedrag hangt negatief samen met sociale integratie. Wat inhoudt 
dat zeurende en mopperende docenten welke een sombere indruk achterlaten bij studenten 
een lage ervaren mate van schoolse begeleiding en sociale ondersteuning teweegbrengen.  
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Tabel 11 
Samenhang inter-persoonlijk leraarsgedrag en academische en sociale integratie (N=5). Spearman’s rho. 

Schaal AI: 
Match met 

onderwijsprogramma 

SI:  
Ervaren schoolse 

begeleiding 

SI:  
Match met 

schoolklimaat 

SI:  
Ervaren sociale 
ondersteuning 

VIL Studentenbeeld 
Helpend 

,900
*
 1,000

**
 ,900

*
 1,000

**
 

VIL Studentenbeeld 
Begrijpend 

,900
*
 1,000

**
 ,900

*
 1,000

**
 

VIL Studentenbeeld 
Ontevreden 

 -,975
**

  -,975
**

 

VIL Studentenbeeld 
Nabijheid 

,900
*
 1,000

**
 ,900

*
 1,000

**
 

*Correlatie is significant bij p < 0.05.      
** Correlatie is significant bij p < 0.01. 

 
Het is opmerkelijk dat in Tabel 11 geen correlatie tussen integratie en betrokkenheid te zien 
is. Gebruik makend van de complete dataset van de vragenlijst binding en betrokkenheid is 
wederom een Spearman rangcorrelatie analyse uitgevoerd om te onderzoeken of de 
resultaten overeenkomen met de verwachtingen zoals geschetst in het conceptueel model. 
Tabel 12 geeft aan dat de steekproef met een betere statistische power (N=77) wel in bijna 
alle vergelijkingen tussen binding en betrokkenheid de verwachtte samenhangen laat zien.  
 
Tabel 12 
Samenhang binding en betrokkenheid (N=77). Spearman’s rho. 

Schaal AI: 
Match met 

onderwijsprogram
ma 

SI: 
Ervaren 
schoolse 

begeleiding 

SI: 
Match met 

schoolklimaat 

SI: 
Match met 

klasgenoten 

SI: 
Ervaren sociale 
ondersteuning 

EB: gekend  
voelen 

,64
**

 ,64
**

 ,34
**

 ,55
**

 ,57
**

 

EB: waardering 
opleiding 

,37
**

 ,47
**

 ,15 ,36
**

 ,43
**

 

EB: algemene 
schoolse houding 

,48
**

 ,49
**

 ,16 ,34
**

 ,42
**

 

GB: gedragsmatige 
betrokkenheid 

,18 ,26
*
 ,44

**
 ,30

**
 ,21 

CB: cognitieve 
betrokkenheid 

,50
**

 ,58
**

 ,28
*
 ,47

**
 ,52

**
 

*Correlatie is significant bij p < 0.05.      
** Correlatie is significant bij p < 0.01. 
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6.4 Self-efficacy overtuiging en integratie en betrokkenheid 
De Teacher Self-efficacy overtuiging van de docent is weergegeven in Tabel 13. De resultaten 
laten zien dat het docententeam zichzelf overwegend zevens scoort op een schaal van 1 op 
9. 
 
Tabel 13 
Teacher Self-efficacy overtuiging 

Docent Instructie-
strategieën 

Klassen-
management 

Student-
betrokkenheid 

A 7,43 7,67 7,00 
B 7,63 7,56 8,00 
C 7,50 7,78 5,60 
D 6,86 7,22 6,50 
E 8,00 7,67 7,40 
F 7,38 7,89 7,20 
G 6,63 6,33 5,00 
H 6,63 6,33 6,20 
I 7,00 6,78 6,80 
J 7,50 8,00 6,60 
K 6,75 6,89 6,60 
L 7,29 7,50 5,60 
M 7,00 7,22 5,80 
N 6,25 5,22 6,00 

µ 7,13 7,15 6,45 
σ ,48 ,77 ,81 

 

 
De Spearman-rangcorrelatie heeft één significant verband aangetoond tussen de self-
efficacy overtuiging van de docent en de mate van integratie en betrokkenheid. De schaal 
‘match met klasgenoten’ vertoond een negatieve correlatie met de ‘overtuiging op het 
stimuleren van studentbetrokkenheid’ van ρ = -0,900 (p = 0,037). Er blijkt een negatieve 
samenhang te bestaan tussen docenten welke de overtuiging hebben dat zij studenten met 
weinig interesse in school kunnen motiveren en studenten die hun klas als leuk ervaren. Met 
andere woorden, als de docent vindt dat hij studenten kan betrekken bij school, dan vindt de 
student zijn klas en klasgenoten niet leuk. Dit causale verband is opzienbarend en kan op 
basis van het theoretisch kader niet verklaard worden.  
 

6.5 Stimuleren van integratie en betrokkenheid door docent 
In het stimuleren van een goede sfeer in de klas geeft een student aan dat er een goede 
onderlinge band ontstaat door elkaar te helpen: “ …de docent moest ons een beetje pushen. 
Dan duwt hij in de richting van help hem even want hij loopt wat achter met de opdrachten. 
Als hij weet dat je goed je best doet dan mag je iemand helpen. We moesten bijvoorbeeld 3 
km. rennen en iemand moest iemand helpen om een beetje te pushen voor de motivatie.” 
“De sfeer wordt ook vooral leuk gemaakt door grapjes maken. Maar als het serieus moet zijn 
is het ook serieus.” Dat het niet bij alle docenten zo gaat wordt duidelijk op de vraag hoe het 
zit bij andere docenten: “we weten hoe onze slb-er orde houdt. Bij andere docenten is het 
wel een beetje anders. Bij hem weten we hoe ver we kunnen gaan. En anderen zeggen er 
soms niks van. Dan gaan we gewoon door. De onruststokers worden dan niet aangepakt.” 
Doorvragen naar hun beleving waar het verschil in schuilt: “Die docent zegt er minder van, 
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neemt geen strenge maatregelen om kinderen te straffen. Ze proberen het gewoon nog een 
keer en dan doet de docent er gewoon weer niets aan om het echt te stoppen.” 
 
Aanwezigheid is een van de indicatoren van gedragsmatige betrokkenheid. Daarover zegt 
een student: “Als je er niet bent dan belt de docent je gelijk op of dan gaat de docent met je 
praten.” Studenten geven aan dat er verschil bestaat tussen de aanpak bij docenten. 
“…sommigen doen maar een paar keer mee bij docent X. Ik weet niet of daar consequenties 
aan zitten” en “je merkt ook dat bij trainingsleer de hele klas er is en bij de rest niet.” 
Suggesties leveren de volgende uitspraken: “Ik zou die procenten omhoog doen. 80% is te 
weinig.” “Beter aangeven dat je het anders opnieuw moet doen. Ja. Gewoon echt het 
consequent aangeven. Er moet beter gekeken worden naar het deelname percentage.” 
Andere studenten beweren juist: “Het wordt vaak in de klas aangeven of je genoeg 
aanwezig bent. En wat je gemist hebt en waarom. Dat wordt wel goed in de gaten houden.” 
 
Over de invloed van de docent bij de duidelijkheid van het uitvoeren van opdrachten zeggen 
studenten het volgende: “Bij LLB wordt helemaal niets gezegd. Maar bij trainingsleer 
bijvoorbeeld weer wel. Daar is het goed aangegeven wat je moet maken en daar zit hij 
bovenop. Hij is strenger en duidelijker. Legt goed uit en zegt wat je moet doen. En je moet het 
afhebben.” Volgens de student “ligt het eraan hoe de docent ermee omgaat.” De opmerking 
wordt gemaakt dat er behoefte is aan “duidelijke uitleg wanneer je wat moet afhebben”. Dit 
wordt ondersteund door het citaat “De manier van huiswerk opgeven vind ik niet goed.” Het 
item ‘35. bij deze docent weet je wat je moet doen’ in de schaal sturend gedrag vertoont 
gelijkenis met de aard van de fragmenten uit het interview. Een one-way ANOVA is gebruikt 
om gemiddelden te vergelijken van de docent (onafhankelijke variabele) met item 35 ‘bij 
deze docent weet je wat je moet doen’ (afhankelijke variabele). De variantieanalyse toont 
een significant verschil (F=8,08, p=0,001). Een F-waarde van 1 geeft aan dat de gemiddelden 
van alle docenten aan elkaar gelijk zijn. In Tabel 14 staan de gemiddelde score op item 35 
per docent. Scores hebben een bereik van nul tot en met vier. Een vier geeft aan dat 
studenten altijd weten wat ze moeten doen bij een docent. In deze resultaten komt naar 
voren dat uitspraken van studenten overeenkomen met gevonden resultaten. Er is 
overeenstemming met het beeld van de VIL en waar men aangeeft onduidelijkheid te 
ervaren in de interviews.  
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Tabel 14 
Item: ‘35. bij deze docent weet je wat je moet doen’ 

Docent M SD 

A 3,06 0,77 

B 3,67 0,49 

C 3,31 0,63 

D 2,92 1,04 

E 2,38 1,26 

F 3,65 0,65 

G 2,94 0,85 

H 2,00 0,94 

I 3,24 0,90 

J 3,41 0,71 

K 2,91 0,94 

L 3,15 0,69 

M 3,06 0,80 

N 1,73 1,12 

µ 2,93 1,03 

 

6.6 Stimuleren van integratie en betrokkenheid door 
onderwijsprogramma 

Het gesprek gaat over onduidelijkheid van het onderwijsprogramma: “Wat hier niet duidelijk 
is wat je mag halen. Ik weet niet wat je wel mag halen en wat niet. Je weet nog niet eens 
waar je een voldoende voor hebt en wat niet. Dat wordt niet duidelijk verteld. Je krijgt geen 
overzichten en je hoort het op het laatste moment dat je een onvoldoende hebt en ineens 
alles in moet halen.” Concrete voorbeelden leveren op: “bijvoorbeeld bij teamspelen, je hebt 
een paar dingen gedaan bijvoorbeeld volleybal of iets dat heb je allemaal gedaan en je weet 
dan geen cijfer of wat je ervoor hebt en dan hoor je straks op het einde wat je gehaald hebt.” 
Er wordt aan toegevoegd dat het “wel goed gaat bij trainingsleer en bij Nederlands ook wel.”  
 
Een andere student vertelt dat resultaten lang op zich laten wachten: Ook met aerobics dan 
vraag je heb ik een voldoende en dan hoor je het aan het einde van het jaar. En dan weet je 
ook niet of je moet herkansen. En met teamspelen. Volgende week is een inhaalmoment 
maar niemand heeft gehoord wie dat moet doen. Bij gymnastiek krijg je een aftekenlijst en 
weet je dat je er 8 moet hebben en dan kan je het zelf in de gaten houden.”  
 
Een andere insteek met betrekking tot het onderwijsprogramma is de afleiding door de 
laptop. Waar deze prikkel door wordt getriggerd: “Bij trainingsleer zit je heel de les aan je 
lesbrieven te werken zeg maar. Dat is nodig. Bij Nederlands ben je zo klaar. En dan zit je wel 
op facebook.” Waar dat mee kan samenhangen geeft aan dat de leerdruk parten speelt: “Bij 
de themales bijvoorbeeld, daar had je twee lessen voor dus daar moest je wel voor gaan 
bikkelen. Dus dan zit je niet op andere sites. Bij LLB had je meest 4 of 5 weken voor een 
project wat je eigenlijk in 1 week kan afhebben en dat komt er gemakzucht bij. En dan denk 
je ik doe het volgende week wel, en volgende week denk je ik doe het volgende week wel. En 
zo stel je het de hele tijd uit. Als je minder tijd hebt ga je er eerder aan werken.”   
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Hoofdstuk 7: Conclusies 
In dit analyseonderzoek zijn de resultaten gepresenteerd waarbij onderzocht is in hoeverre 
studenten sociaal en academisch geïntegreerd zijn in de opleiding en wat de invloed van de 
docent en onderwijsprogramma is op de studentbetrokkenheid ten aanzien van de 
opleiding. Op basis van de interviews kan geconcludeerd worden dat met name de SB3 en 
SB4 studenten meer duidelijkheid en structuur willen hebben met betrekking tot het 
onderwijsprogramma en dat er behoefte is aan het stellen van grenzen ten aanzien van het 
afronden van onderwijseenheden. Daarbij verlangen ze van een aantal docenten dat ze 
beter begeleid en gestimuleerd worden in het afronden van opdrachten. Ten tweede blijkt 
uit de analyse dat er samenhang bestaat tussen docenten met hoge scores op de dimensie 
nabijheid en hoge scores op de academische en sociale integratie van studenten. Ten slotte 
kan worden vastgesteld dat ontevreden leraarsgedrag negatief samenhangt met sociale 
integratie. 

Wat betekenen deze conclusies in het licht van het theoretisch kader en rekening 
houdend met de wijze waarop het analyseonderzoek is uitgevoerd? Hoewel slechts een 
kleine steekproef van de populatie eerstejaars studenten hun mening en behoeftes hebben 
kunnen uiten in de interviews kan ten eerste gesteld worden dat er veel winst valt te 
behalen in de organisatie van het onderwijsprogramma. Met name structuur en 
duidelijkheid van het lesprogramma behoeven verbetering. Dit houdt verband met de match 
met het onderwijsprogramma en de ervaren schoolse begeleiding welke deel uitmaken van 
academische en sociale integratie. Ten tweede is de opvatting geldend dat een verbetering 
van academische en sociale integratie bewerkstelligd kan worden door hoger te scoren op 
de mate van nabijheid door docenten welke relatief lage scores gerapporteerd krijgen door 
studenten.  

Gelet op het theoretisch kader zijn sociale en academische integratie voorwaardelijk 
voor studentbetrokkenheid. Zonder integratie zal er geen emotionele, gedragsmatige en 
schoolse betrokkenheid getoond worden door studenten. In welke mate studenten zich 
verbonden en betrokken voelen met onze school is van belang in het proces dat voorafgaat 
aan schooluitval. Meer verbondenheid en betrokkenheid leidt tot bevordering van 
studiesucces wat zich uit in minder uitval en minder achterstanden. Docenten kunnen vanuit 
hun rol invloed uitoefenen op de betrokkenheid van studenten door zich op niveau te 
ontwikkelen ten aanzien van de dimensies nabijheid en invloed van het inter-persoonlijk 
leraarsgedrag en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van een 
duidelijker en meer gestructureerd onderwijsprogramma. 
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Hoofdstuk 8: Aanbevelingen  

 8.1 School/docententeam 
Het is het aan te bevelen de resultaten van de VIL op itemniveau en schaalniveau alsmede 
de scores op de dimensies nabijheid en invloed kenbaar te maken aan collega´s zodat zij 
weten welk inter-persoonlijk leraarsgedrag zij vertonen volgens studenten. Een vergelijking 
tussen het studentenbeeld en zelfbeeld levert hen vervolgens waardevolle informatie op 
over grote discrepanties tussen beide lijsten. De verschillen tussen de twee perspectieven 
kunnen als uitgangspunt gebruikt worden voor reflectie en verbetering van het eigen gedrag. 
Onderzoek van Den Brok (2001) toont aan dat effectieve docenten weinig verschil vertonen 
in perceptie ten opzicht van hun studenten. Vervolgens is het interessant om hen op de 
hoogte te stellen van effectief inter-persoonlijk leraarsgedrag om zodoende de mate van 
sociale en academische integratie van studenten te verhogen. Ideaalbeelden van goede 
docenten uit recente onderzoeken kunnen helpen om in te zien wat studenten met name 
waarderen in de interactie met hun docent. In de persoonlijke ontwikkeling kunnen collega´s 
groei maken richting het geschetste ideaalbeeld. Collega´s kunnen een rol spelen in de 
reflectie op resultaten door met elkaar zwakke en sterke punten te bediscussiëren. 
Voorwaarde om verbeteringen in teamverband te realiseren is een open en kwetsbare 
opstelling waarbij vertrouwen, vrijwilligheid en wederkerigheid aanwezig zijn.  

Gezien de gerapporteerde onvrede over de duidelijkheid en structuur van het 
onderwijsprogramma is het wenselijk om met het docententeam dezelfde uitgangspunten 
uit te dragen zodat alle lesprogramma´s helder en eenduidig zijn.  

 8.2 Verder onderzoek 
Aanvullende onderzoek moet uitwijzen welke verklaring toegekend kan worden aan de 
verschillen tussen de SB2 met de SB3 en SB4 opleiding in het kader van de academische en 
sociale integratie. Nader analytisch onderzoek kan aan het licht brengen welke factoren de 
doorslag geven waardoor SB2 studenten de opleiding meer waarderen dan de overige 
eerstejaars studenten. Aan te bevelen is om de grootte van het docententeam en het inter-
persoonlijk leraarsgedrag minimaal mee te nemen in de analyse. Daarnaast kan het nuttig 
zijn om andere Sport en Bewegen opleidingen te betrekken in het onderzoek om te 
verkennen of daar een soortgelijke tendens waarneembaar is.  
 Een andere insteek van verder onderzoek is het analyseren van de resultaten van de 
vragenlijst binding en betrokkenheid op studentniveau. Gezien het gegeven dat een 
verstoorde ‘fit’ tussen school en student kan leiden tot het staken van de studie, is het 
aanbevelingswaardig om de resultaten te onderwerpen aan een frequentie analyse om te 
achterhalen welke studenten een lage sociale en academische binding ervaren. Zij vormen 
een risico op het gebied van mogelijk schoolverlaten. Met die informatie kan de slb-er een 
gesprek aangaan met de student. Het vormt wel een ethisch dilemma. Voor afname van de 
vragenlijst is immers gesteld dat de gegevens anoniem verwerkt zouden worden. 

 8.3 Interventie of voortgezet analytisch onderzoek  
De aanleiding van dit onderzoek was het in kaart brengen van aanpassingen welke nodig zijn 
om de sociale en academische integratie te vergroten van studenten in de opleiding sport- 
en bewegingsleider niveau 3 zodat zij meer betrokkenheid vertonen in hun studie waardoor 
de uitvalkans verminderd wordt. Het onderzoek richtte zich op de invloed van de docent en 
het onderwijsprogramma. Omdat is aangetoond in de resultaten dat de SB4 opleiding 
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gelijkenis vertoond, gelden onderstaande ideeën voor een interventie voor de SB3 en SB4 
opleiding.  

Om de academische en sociale integratie te verhogen ten aanzien van het 
onderwijsprogramma zal aankomend schooljaar gewerkt gaan worden in vier periodes per 
schooljaar. Elke docent zal aan het begin van elke periode de studenten duidelijk maken 
welk thema of project aan bod komt en wat er van hen verwacht wordt. Daartoe dient per 
thema een studiehandleiding ontwikkeld te worden met daarin informatie over het nut, 
relevantie en doelstelling van het project, een weekschema waarin lesinhoud en opdrachten 
staan aangegeven en op welke wijze de beoordeling plaatsvindt. 

Met het oog op de docent is op een aantal vlakken verbetering van het inter-
persoonlijk leraarsgedrag gewenst en zal allereerst gewerkt worden aan de bewustwording 
van het eigen gedrag. Een reeks van bijeenkomsten kan het proces in gang zetten van 
reflecteren en bewustwording. Verschillende vergelijkingsprocedures leveren daaraan 
bijdrage. Vergelijking van persoonlijke resultaten met die van collega’s die hetzelfde vak 
geven, met collega’s die gelijke resultaten vertonen en met collega’s met meer of minder 
lesgeefervaring. Een andere insteek is een vergelijking maken met resultaten van andere 
klassen waarbij de docent ‘goede’ en ‘slechte’ klassen bestempeld. Met de opgedane 
ervaring kan een klassengesprek plaatsvinden op basis van opmerkelijke uitkomsten in 
verschillen tussen studentbeeld en zelfbeeld. Docenten kunnen in een laatste fase van 
bewustwording hun uitkomsten vergelijken met observaties. Vervolgens dient men zich 
bewust te worden van het effect van de dimensies nabijheid en invloed. Wellicht bieden 
collegiale consultatie (door mee te denken over bepaalde werksituaties) en intervisie (ter 
bevordering van de kwaliteit van werken en om het zelfsturend vermogen te vergroten) 
mogelijk handvaten om met en van elkaar te leren. De volgende fase is op zoek te gaan op 
welke manier de docent een gewenste verandering in patronen tot stand kan brengen door 
kleine, concrete aanpassingen in zijn docentgedrag teweeg te brengen. Om een goed beeld 
te krijgen van het concrete gedrag dat de docent in de klas vertoont, kan gebruik gemaakt 
worden van video-opnames in de les.  

Hoewel in dit analyseonderzoek geen verbanden zijn gevonden tussen de Teacher 
Self-efficacy overtuiging kan het wellicht gezien worden als sturende factor voor het inter-
persoonlijk leraarsgedrag. Volgens Uden (2011) is het bekend dat opvattingen en intenties 
het gedrag van de docent in de onderwijspraktijk sturen. Voortgezet analytisch en literatuur 
onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre Teacher Self-efficacy overtuiging met betrekking 
tot het bevorderen van studentbetrokkenheid in de interventie toegepast kan worden. 
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Hoofdstuk 9: Discussie 

9.1 Reflectie op het verloop van het onderzoek 
De afname van de vragenlijsten en interviews vonden plaats in april en mei 2012. Dat is een 
periode in het schooljaar dat de eerste vsv-ers de opleiding hebben verlaten. De gegevens 
van binding en betrokkenheid leveren in dit analyseonderzoek uitsluitend een beeld op van 
studenten welke nog in de opleiding zitten. Aannemelijk is dat de informatie die je daarmee 
misloopt met name verband houdt met de verwachtingen die men heeft van de opleiding. 
 Ten aanzien van de aanpak van de afname van de VIL worden twee punten 
besproken in deze reflectie. Ten eerste is de keuze gemaakt één klas verantwoordelijk te 
houden voor het inter-persoonlijk leraarsgedrag van één docent. Ten tweede is ervoor 
gekozen om studenten geen studentnummer te laten invullen waardoor de dataset 
teruggebracht diende te worden naar vijf klassen. De argumentatie van beide punten hangt 
met elkaar samen. 

De studenten uit de SB2 opleiding krijgen les van vijf verschillende docenten. 
Studenten uit de SB3 en SB4 opleiding betreft het negen docenten van wie ze les krijgen. Dit 
vormde het argument om te kiezen voor een aanpak waarbij de VIL rapportages evenredig 
verdeeld werden over de klassen. Elke klas kreeg twee tot drie keer een VIL te verwerken 
zodat van iedere docent een studentenbeeld ontstond. Met die gekozen aanpak was het niet 
nodig om de VIL te koppelen aan individuele studenten. Het studentenbeeld werd immers 
op klasniveau verwerkt. Het zou niet representatief zijn om resultaten en conclusies te 
baseren op de samenhang tussen enerzijds binding en betrokkenheid per student en 
anderzijds het inter-persoonlijk leraarsgedrag van één enkele docent. Het zou echter de 
sterkte van het onderzoek wel ten goede komen als per student ook de rapportage op inter-
persoonlijk leraarsgedrag bekend zou zijn. Maar dan is het wel een vereiste (om een goed 
beeld te krijgen van de samenhang tussen binding en betrokkenheid met inter-persoonlijk 
leraarsgedrag) dat een student van alle docenten een VIL invult. Een andere opzet is dan 
noodzakelijk. Meer spreiding in tijd is dan gewenst aangezien dan drie keer zoveel enquêtes 
ingevuld moeten worden. Een nadeel is dat de papieren wijze van afnemen een bijzonder 
tijdrovende activiteit wordt vanwege de handmatige verwerking in de computer. De keuze 
voor digitale afname ligt voor de hand maar het kan de responsiviteit en flexibiliteit van 
invullen in vergelijking met de papieren versie doen afnemen. Voordeel van deze aanpak is 
dat docenten van meer klassen informatie krijgen over het inter-persoonlijk leraarsgedrag. 
Volgens Evelein (2005) is het noodzakelijk dat afname plaatsvindt in meerdere klassen om 
een betrouwbaar beeld op docentniveau te krijgen. Het inter-persoonlijk leraarsgedrag van 
een docent kan in dit onderzoek minder voordelig uitpakken als de band met een klas als 
minder goed wordt ervaren. Om dit nadeel zoveel als mogelijk te ondervangen is ervoor 
gekozen een docent door zijn coachklas te laten scoren. Voor zes van de veertien collega´s is 
dat gelukt.  

De gekozen aanpak heeft ook gevolgen voor de resultaten. Om samenhangen te 
kunnen aantonen is een gecombineerde lijst gemaakt waardoor individuele gegevens van 77 
respondenten van binding en betrokkenheid gereduceerd werden tot vijf klassen. Dat heeft 
tot gevolg gehad dat de steekproef om verbanden en verschillen in de gecombineerde lijsten 
aan te tonen, dermate klein werd dat het lastig is om statistisch significante verschillen en 
samenhangen te vinden. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat de Spearman analyse in de 
gecombineerde dataset geen correlatie aantoonde tussen de schalen binding en 
betrokkenheid. Dat strookte niet met de verwachtingen, het conceptueel model geeft echter 
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wel aan dat academische en sociale integratie betrokkenheid tot gevolg hebben. Een analyse 
op de dataset met 77 respondenten levert echter wel de verwachtte samenhang tussen 
binding en betrokkenheid waarmee aangetoond is dat de verwachtingen ten aanzien van het 
theoretisch kader onderbouwd zijn. Mogelijk ligt het knelpunt van de grootte van de 
steekproef (N=5) ook ten grondslag aan het niet aangetoonde verband tussen de VIL schalen 
sturend en invloed met academische en sociale integratie.  
 
Van mijn collega’s heb ik heel veel medewerking gekregen. Nadat ik in februari 2012 het 
theoretisch kader op orde had, heb ik een presentatie verzorgd waarin de motivatietheorie 
van Ryan en Deci met de nadruk op verbondenheid naar voren kwam. De koppeling met 
binding en betrokkenheid maakte daarna het verhaal compleet zodat de relevantie 
onderkent werd. Door de hulp in te schakelen van mijn collega’s kon de afname van 
enquêtes effectief en efficiënt georganiseerd worden. Dat maakte ze waarschijnlijk ook meer 
betrokken bij het onderzoek. Door collega’s is het onderzoek als zinvol ervaren. De inbreng 
van de geluiden uit de interviews zorgden voor welkome input in gesprekken over het nieuw 
te ontwikkelen onderwijssysteem. Voor de zomervakantie zijn de plannen voor het werken 
in periodes geïmplementeerd. De afname van de vragenlijsten werden als nuttig gezien. 
Enkele collega’s waren zo enthousiast dat zij bij al hun klassen de vragenlijsten afnamen en 
één collega welke geen lessen geeft aan de eerstejaars wilde wel graag de VIL afnemen bij 
zijn derdejaars klas. De terugkoppeling van de resultaten van de VIL vormden een bijzondere 
aangelegenheid. Voor sommigen een bevestiging en voor anderen een openbaring. Daar 
moet nog een vervolg aan gegeven worden zoals vermeld in de aanbevelingen en het 
interventievoorstel. Nu bleef het bij het uitleggen hoe de resultaten geïnterpreteerd 
moesten worden 
 
Een volgende keer zou ik naast een grootschaligere aanpak van de verzameling van data 
omtrent inter-persoonlijk leraarsgedrag ook docentinterviews kunnen toepassen. Om zicht 
te krijgen op de beleving en ervaring van collega’s en die te vergelijken met de wensen van 
studenten. Dat voldoet tevens aan de principes van triangulatie. 

9.2 Reflectie op de opbrengst van het onderzoek  
De conclusie met betrekking tot de aangetoonde samenhang tussen docenten met hoge 
scores op de dimensie nabijheid en hoge scores op de academische en sociale integratie van 
studenten zijn in overeenstemming met het theoretisch kader. Met name de resultaten van 
individuele docenten verdienen een kritische blik. Met name daar waar nog veel winst valt te 
behalen ten aanzien van de scores op nabijheid en invloed.  
 
De opbrengsten van de interviews zijn erg waardevol omdat veel fragmenten in verband zijn 
te brengen met de academische en sociale integratie. Studenten zijn zeer ruimhartig 
geweest in het geven van voorbeelden en het beschrijven van situaties welke  
aanknopingspunten bevatten voor aanpassing en verbetering. Het is nodig om met collega’s 
de fragmenten door te spreken met inachtneming van de anonimiteit van de geïnterviewde 
studenten, zodat ook zij weten hoe er over hen gesproken wordt.  
 
Gezien de grote respons kan gesteld worden dat de gegevens verzameld met de VIL 
gegeneraliseerd kunnen worden naar alle studenten uit de klas. Dit wordt ondersteunt door 
Brekelmans (in Evelein, 2005) die naar aanleiding van een generaliseerbaarheidsstudie 
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aantoonde dat gegevens verzameld met de VIL, bij ten minste tien leerlingen van een klas, 
gegeneraliseerd kunnen worden naar alle leerlingen uit die klas. Een tweede punt waaruit 
blijkt dat gegevens gegeneraliseerd kunnen worden is te herleiden uit een tweede passage in 
het proefschrift van Evelein (2005): “Gegevens verzameld op één bepaald tijdstip in een 
schooljaar kunnen gegeneraliseerd worden naar andere tijdstippen.” Een derde aspect met 
betrekking tot de generaliseerbaarheid van de VIL is dat docenten verschillende vakken 
geven. Beweringen dat inter-persoonlijk leraarsgedrag per vak verschillen kunnen opleveren 
dienen in aanmerking genomen te worden. Eén collega geeft rekenen, gymnastiek, 
teamspelen en les- en leidinggeven. Betreffende collega is door een klas voor rekenen 
gescoord op inter-persoonlijk leraarsgedrag. Dat kan een vertekend beeld opleveren als 
betreffende docent in de vergelijking is meegenomen bij een klas waar hij teamspelen aan 
geeft. 

De generaliseerbaarheid van de interviews is voornamelijk van toepassing naar 
andere studenten die op dat moment in de opleiding zitten. Voorzichtigheid is geboden voor 
tijdstippen in het jaar gezien het feit dat de eerstejaarsstudenten aan het eind van hun 
eerste jaar geïnterviewd zijn. Daardoor hebben ze een goed beeld van de achterliggende 
periode maar heeft een eerste selectie al plaatsgevonden. Een aantal studenten heeft 
tussentijds de opleiding verlaten. De mening en beleving van die studenten is niet 
vertegenwoordigd. Zowel bij de interviews als bij de vragenlijsten. 

  



Analyseverslag   Arjan van der Hoorn 
‘Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces’  ROC Leiden   
   

  
Pagina 42 

 
  

Literatuurlijst 
Alexander, P. A. (2006). Psychology in Learning and Instruction. New Jersey: Pearson 
 Education. 
 
Allen, J. & C. Meng, (2010) Voortijdige schoolverlaters: Aanleiding en gevolgen, ROAR 
 2010/9, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Maastricht. 
 
Anderson, A. R., Christenson, S. L., Sinclair, M. F., & Lehr, C. A. (2004). Check & Connect: 
 The  importance of relationships for promoting engagement with school. Journal of 
 psychology, 42, 95-113. 
 
Anderson, A. R., Christenson, S. L. & Lehr, C. A. (2004). School Completion and Student 
 Engagement: Information and Strategies for Educators. Helping Children at Home and 
 School II: Handouts for Families and Educators, S2, 65-68. 
 
Appleton, J. J., Christenson, S. L., & Furlong, M. J. (2008). Student engagement with school: 
 critical conceptual and methodological issues of the construct. Psychology in the 
 Schools, 45(5), 369‐386. 
 
Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J., & Pagani, L.S. (2009). Student engagement and its 
 relationship with early high school dropout. Journal of adolescence, 32, 651-670. 

 
Baarda, D. B. & Goede M. P. M. de (2006). Basisboek Methoden en Technieken. Groningen:  

Noordhoff Uitgevers B.V.. 
 

Baarda, D. B., Goede M. P. M. de & Teunissen, J. (2009). Basisboek Kwalitatief Onderzoek. 
 Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V.. 
 
Bandura, A. (1997). The exercise of control. New York: W.H. Freeman and company. 
 
Beekhoven, S. & Dekkers, H. (2007). De focus op voortijdig schoolverlaten. Nijmegen: 
 Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
Bosma, T. (2010). Vragenlijst Teacher Self-Efficacy. Vertaling van de TSES Tschannen-Moran  

en Woolfolk Hoy (2001). Universiteit Leiden. 
 
Brekelmans, M. (2010). Klimaatverandering in de klas. Universiteit Utrecht, Oratie. 
 
Brekelmans, M., Wubbels, T. (1994). Veranderingen in het persoonlijke gedrag van docenten  
 gedurende hun beroepsloopbaan. Pedagogische Studiën, 71, 242-255.  
 
Brok, P. den, Brekelmans, M., Levy, J., & Wubbels, Th. (2002). Diagnosing and improving 
 the quality of teachers’ interpersonal behavior. The international journal of Education 
 Management, 16(4), 176-184. 
 
Brok, P. den (2001). Teaching and student outcomes: A study on teachers’ thoughts and
 actions from an interpersonal and a learning activities perspective. Utrecht: WCC. 



Analyseverslag   Arjan van der Hoorn 
‘Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces’  ROC Leiden   
   

  
Pagina 43 

 
  

 
Brok, P. den, Brekelmans, M., & Wubbels, Th. (2004): Interpersonal Teacher Behaviour and 
 Student Outcomes, School Effectiveness and School Improvement: An International 
 Journal of Research, Policy and Practice, 15(3-4), 407-442. 
 
Brok, P.J. den, Wubbels, Th., Brekelmans, M. & Tartwijk, J.W.F. van (2011). Leraar-  

leerlingrelaties en klassenmanagement in het hedendaagse onderwijs. In R. Klarus & 
W. Wardekker (Eds.), Wat is goed onderwijs, bijdragen uit de pedagogiek (pp. 121-
141). Den Haag: Boom, Lemma. 

 
Caprara, G., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. (2006). Teachers' self-efficacy 
 beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A 
 study at the school level. Journal of school psychology, 44 (6), 473-490. 
 
Christenson, S.L., Thurlow, M.L., Sinclair, M.F., Lehr, C.A., Kaibel, C.M., Reschly, A.L., Mavis, 
 A. & Pohl, A. (2010). Check & Connect: a comprehensive student engagement 
 intervention. Geraadpleegt op 17 februari 2012 via http://checkandconnect.org/ 
 
Draper, S., (2008). Tinto’s model of student retention.  

http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/localed/tinto.html (bezocht: 9 maart 2012) 
 
Dynarski, M., Clarke, L., Cobb, B., Finn, J., Rumberger, R., and Smink, J. (2008).  Dropout
 Prevention: A Practice Guide (NCEE 2008–4025). Washington, DC: National Center for 
 Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of  Education Sciences, U.S. 
 Department of Education.    
 
Eimers, T. & Bekhuis, H. (2006). Vroeg is nog niet voortijdig. Naar een nieuwe 
 beleidstheorie voortijdig schoolverlaten. Nijmegen: KBA 
 
Elffers, L. (2011). The transition to post-secondary vocational education: students’ entrance, 
 experiences, and attainment. Enschede: Ipskamp Drukkers. 
 
Esch, W. van, Petit, R. & Smits, F. (2011). Nabij op afstand: ouders en het mbo. ’s-
 Hertogenbosch: ecbo  
 
Evelein, F.G. (2005). Psychologische basisbehoeften van docenten-in-opleiding. Een
 onderzoek naar het verband tussen de basisbehoeftevervulling van docenten-in-
 opleiding, hun interpersoonlijk functioneren en de inzet van kernkwaliteiten.
 (Dissertatie, Universiteit Utrecht, 2005). Nieuwegein: Budde-Elinkwijk Grafische
 Producties. 
 
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of educational research, 59 (2), 117-142. 
 
Grift, W.J.C.M. van der (2010). Ontwikkelingen van beroepsvaardigheden van leraren. Oratie 
 Rijksuniversiteit Groningen. Eindhoven: Lecturis. 
 

http://checkandconnect.org/


Analyseverslag   Arjan van der Hoorn 
‘Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces’  ROC Leiden   
   

  
Pagina 44 

 
  

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
 achievement. Geraadpleegd op 17 februari 2012 via 
 http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=c2GbhdNoQX8C&oi=fnd&pg=PR6&ots=f
 kEJfxF76W&sig=8OCy8UoKeLCARK5vIiKU7Bmlvhw#v=onepage&q&f=false. London:  

Routledge 
 
Hooymayers, H.P., Wubbels, Th., Créton, H.A., & Holvast, A.J.C.D. (1982). Een model voor 
 interactioneel leraarsgedrag in het bijzonder gericht op de sfeer in de klas. 
 Pedagogisch Tijdschrift Forum voor Opvoedkunde, 7, 108 – 121. 
 
Inspectie van het Onderwijs. Bezocht op 16-02-2012 http://www.owinsp.nl 
 
Inspectie van het Onderwijs (2011). Aandacht voor kwetsbare studenten in het onderwijs. 
 Een verkennend onderzoek bij vijftien mbo-opleidingen.  
 
Jong, J. de, Meulen, L. van der, Lubben, S. van der & Kooiman, R. (2006). Kafkabrigade 
 Voortijdig Schooluitval. Den Haag: Ministerie OCW 

 
Klem, M. Adena and J.P. Connell (2004). ‘Relationships matter. Linking teacher support to 

student engagement and achievement’, Journal of School Health 74(7), 262-273. 
 
Libbey, H.P. (2004). Measuring student relationships to school: Attachment, bonding, 
 connectedness, and engagement. Journal of School Health, 74(7), 274-283. 
 
Luken, T. (2009). Kiezen of binden? De rol van binding en studieloopbaanbegeleiding bij het 
 verbeteren van studierendement. In Deel 6 van de ‘Bilobareeks’: Creemers, C. 
 Jeuken, G. & Welman, N. (red.). Biloba Onderwijsorganisatie, 31‐44. Eindhoven: 
 Fontys. 
 
Meijers, F. & Kuijpers, M. red. (2010). Uit de schijnwerpers, in het daglicht. Van monoloog 

naar dialoog. ’s-Gravenhage: De Haagse Hogeschool. 
 
National Research Council and Institute of Medicine. (2004). Engaging schools: Fostering 
 high school students' motivation to learn. Washington, DC: The National Academies 
 Press. Gevonden: www.nap.edu/books/0309084350/html/ 
 
Oosthoek, R. en Radstake, H. (2007). Kennis uit de kringen. Tips, inzichten en adviezen over 
 innovaties in het beroepsonderwijs. Driebergen: Het Platform Beroepsonderwijs. 
 
Osterman, K.F. (2000). ‘“Students” need for belonging in the school community’, Review of 
 Educational Research, 70(3), 323-367. 
 
Ozkaya, M. & Veldhuis, J. (2008). Ouderbetrokkenheid in het Mbo. Amsterdam: Capabel. 
 
Prins, J. (2007). Studie-uitval in het Wetenschappelijk Onderwijs. Studentenkenmerken en  
 opleidingskenmerken als verklaring voor studie-uitval. Nijmegen: Nijmegen University 
 Press. 

http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=c2GbhdNoQX8C&oi=fnd&pg=PR6&ots=f
http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=c2GbhdNoQX8C&oi=fnd&pg=PR6&ots=f
http://www.owinsp.nl/
http://www.nap.edu/books/0309084350/html/


Analyseverslag   Arjan van der Hoorn 
‘Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces’  ROC Leiden   
   

  
Pagina 45 

 
  

 
Resnick, M.D. (2000). Protective Factors, Resiliency, and Health Youth Development. 
 Adolescent Magazine: State of the Art Reviews, 11(1), 157-164. 
 
Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 
 motivation, social development, and well being. American Psychologist, 55, 68-78. 
 
Santbergen, C.A. (2011). Inspecteur van het onderwijs. 
 
Skaalvik, E.M., & Skaalvik, S. (2007). Dimensions of Teacher Self-Efficacy and Relations With 
 Strain Factors, Perceived Collective Teacher Efficacy, and Teacher Burnout. Journal of 
 Educational Psychology, 99(3), 611-625.  
 
Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: an elusive construct. 
 Teaching and teacher education, 17, 783-805. 
 
Tinto, V. (1997). Classrooms as Communities: Exploring the Educational Character of Student 
 Persistence. Journal of Higher Education. 68(6), 559-623. 
 
Tinto, V. (2004). Linking Learning and leaving: Exploring the role of the college classroom
 in student departure. In J.M. Braxton (2004). Reworking in the student departure 
 puzzle (pp. 81-94). Nashville: Vanderbilt University Press. 
 
Rosenthal, B.S. (1998). Non-School Correlates of Drop-Out: An Integrative Review of the 
 Literature. Children and Youth Services Review, 20(5), 413-433. 
 
Uden, J., van, Pieters, J., & Ritzen, H. (2010). Studentbetrokkenheid: voorspeller van 
 studiesucces van mbo-studenten. Een klik tussen docent en student. Vakblad  voor 
 opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, 3, 3-7. 
 
Uden, J., van, Pieters, J., & Ritzen, H. (2011). Betrokken Leerlingen? Onderzoek naar de 
 Relatie tussen Docentcompetenties, -Motieven, de Ervaren Self-efficacy, 
 Interpersoonlijk Leraarsgedrag en de Betrokkenheid van Leerlingen. Paper Onderwijs 
 Research Dagen 2011, Maastricht, 1-15. 
 
Wakkie, J. (2011). Congres SMO Summit. Sport Management en Ondernemen. HvA, april 
 2011. 
 
Wei, M., Den Brok, P., & Zhou, Y. (2009). Teacher interpersonal behavior and student 
 achievement in English as a foreign language classrooms in China. Learning 
 Environments Research, 12, 157-174. 
 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2009). Vertrouwen in de school. Over de 
 uitval van ‘overbelaste’ jongeren. Amsterdam: Amsterdam University Press 
 



Analyseverslag   Arjan van der Hoorn 
‘Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces’  ROC Leiden   
   

  
Pagina 46 

 
  

Westenberg, M., Donner, C., Los, A., & Veenma, M. (2009). Rijping en Schooluitval. Een pilot-
 onderzoek naar schooluitval bij (V)MBO-ers vanuit ontwikkelingsperspectief. 
 Rapport: Rijping en Schooluitval, Universiteit Leiden. 
 
Wubbels, Th. & Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher-student
 relationships in class. International journal of educational research, 43, 6-24. 
 
Wubbels, T., Brekelmans, M., den Brok, P., & van Tartwkijk, J. (2006). An interpersonal
 perspective on classroom management in secondary classrooms in the Netherlands. 
 In C. Evertson & C. Weinsteind (Eds.), Handbook of classroom management: 
 Research, practice and contemporary issues (pp. 1161-1191). New York: Lawrence 
 Erlbaum Associates. 
 
 

  



Analyseverslag   Arjan van der Hoorn 
‘Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces’  ROC Leiden   
   

  
Pagina 47 

 
  

Bijlage 1: Tabel 10 Studentenbeeld en docentenbeeld VIL 

  

Tabel 10 
Studentenbeeld en docentenbeeld VIL 

 Helpend Begrijpend Corrigerend Ontevreden Dwingend Sturend Onzeker Inschikkelijk Invloed Nabijheid 

A 3,16 3,10 1,40 1,08 2,23 3,16 0,82 1,88 2,61 4,23 

A 2,83 2,83 3,00 1,50 0,50 1,67 2,29 2,20 2,96 2,35 

B 3,49 3,31 1,38 0,85 2,21 3,53 0,75 2,65 2,42 5,43 

B 3,00 3,00 3,00 2,67 1,17 1,33 2,57 2,80 2,28 2,57 

C 3,28 3,29 1,24 0,69 2,31 3,32 0,96 2,42 2,27 5,21 

C 3,17 3,67 3,33 2,67 0,83 1,00 1,29 2,60 2,32 5,25 

D 3,47 3,31 1,37 0,87 2,35 3,13 0,99 2,60 1,99 5,09 

D 3,17 3,33 3,17 1,67 0,67 0,83 2,57 2,80 4,07 3,37 

E 1,90 2,29 1,51 1,58 1,95 2,22 1,29 2,07 0,57 1,42 

E 2,83 3,33 3,17 2,17 1,00 1,50 1,86 2,80 2,47 3,35 

F 3,22 3,38 1,13 0,60 2,43 3,53 0,66 2,21 2,99 5,49 

F 3,17 2,83 3,00 2,17 0,67 0,50 1,29 2,60 2,93 4,51 

G 2,72 2,78 1,67 1,35 1,90 2,41 2,07 2,54 -0,19 2,65 

G 2,17 3,17 3,33 2,17 2,50 2,17 2,00 2,20 -0,40 2,01 

H 2,34 2,78 1,48 1,43 1,49 1,60 2,91 3,07 -2,81 2,14 

H 2,83 3,33 3,50 2,17 1,17 0,17 1,57 2,60 2,40 5,16 

I 2,79 2,85 1,81 1,25 2,44 2,96 1,26 1,88 2,26 2,81 

I 3,67 3,67 3,50 2,17 0,67 0,33 1,57 3,00 4,06 5,66 

J 2,96 2,84 1,64 1,10 2,58 3,17 0,85 1,86 3,04 3,43 

J 3,67 2,50 2,33 1,33 0,50 1,67 2,57 3,40 5,22 0,97 

K 2,48 2,52 1,59 1,44 2,30 2,68 1,71 2,29 0,95 2,18 

K 2,83 2,83 2,83 1,83 1,67 1,00 1,43 2,20 1,57 3,28 

L 2,90 3,04 1,55 0,90 2,55 3,24 0,85 1,90 3,00 3,87 

L 3,00 3,00 3,33 1,67 0,67 0,67 1,86 2,80 3,52 3,96 

M 3,06 3,02 1,69 1,25 2,02 2,97 1,19 2,29 1,58 3,67 

M 2,67 3,00 2,83 2,17 1,67 0,83 1,71 1,40 0,61 3,69 

N 3,06 3,02 1,69 1,25 2,02 2,97 1,19 2,29 1,58 3,67 

N 2,17 3,17 3,67 2,50 2,00 1,00 1,71 2,20 -0,04 3,97 

µ 2,88 2,94 1,52 1,13 2,21 2,84 1,30 2,26 1,50 3,52 

µ 2,94 3,12 3,14 2,06 1,12 1,05 1,88 2,54 2,43 3,58 

σ 0,69 0,66 0,57 0,65 0,59 0,80 0,84 0,64 2,20 2,37 

σ 0,44 0,33 0,35 0,41 0,62 0,56 0,46 0,48 1,59 1,32 
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Bijlage 2: topiclijst interview 
 
Onderzoeksvraag 
Welke aanpassingen zijn nodig om de sociale en academische integratie te vergroten van 
studenten in de opleiding sport- en bewegingsleider niveau 3 zodat zij meer betrokkenheid 
vertonen in hun studie waardoor de uitvalkans verminderd wordt?  

 
Analysevraag  
In hoeverre zijn studenten sociaal en academisch geïntegreerd in de opleiding en wat is de 
invloed van de docent en de opleiding op de studentbetrokkenheid ten aanzien van de 
opleiding? 
 
Uitleg 
 Voorstellen: 

Docent, rol en onderzoek beschrijven. 
 

 Informatie geven: 

In dit interview wil ik erachter komen in hoeverre jullie je betrokken voelen tot de 
opleiding Sport en Bewegen van het ROC Leiden. Het zal ongeveer 30-40 minuten duren. 
Ik wil graag weten wat er leeft en waarom. Met name ben ik geïnteresseerd in de rol van 
de studieloopbaanbegeleider en docenten en de factoren van de opleiding die een rol 
spelen.  Jullie hebben al een aantal vragen beantwoord op papier en via een online 
enquête. Het is goed om er ook over te praten zodat we dieper kunnen ingaan op 
datgene wat er echt leeft. Het geeft jullie ook de mogelijkheid om je mening te 
verwoorden. Je mening is altijd goed. Je kunt dus nooit foute antwoorden geven. 
 

 Anoniem: 
Jullie namen komen niet terug in de onderzoeksresultaten waardoor uitspraken niet 
persoonsgebonden zijn. Oftewel alles wat ik opschrijf is zonder vermelding van jouw naam. 
Daarbij wil ik jullie vragen om geen andere werkelijkheid voor te spiegelen. Geef eerlijke 
antwoorden op vragen zoals je er echt over denkt. Alleen als je eerlijk bent heeft dit interview 
nut. Met oneerlijke antwoorden help je mij en jezelf niet. 

 
 Opnemen: 

Het interview wordt opgenomen omdat de gesprekken uitgetypt dienen te worden 
zodat de resultaten verwerkt kunnen worden. En ook ik heb bewijslast nodig dat dit 
werkelijk gebeurt. Net als jullie ben ik ook een student nu. 
 

 Publicatie: 

De resultaten zal ik gebruiken voor mijn onderzoeksverslag. Als opleidingsdocent wil ik 
de opleiding met het team verbeteren. Door goed naar de mening van studenten te 
luisteren blijven we dicht bij de bron, daar waar het om gaat. Om jullie namelijk!  
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Deelvragen 
1. Welke begeleiding, houding en gedrag van de slb-er/docent is effectief in het stimuleren 

van meer sociale en academische integratie? 
2. Welke begeleiding, houding en gedrag van de slb-er/docent is effectief in het stimuleren 

van een hogere mate van studentbetrokkenheid? 
3. Welke factoren van de opleiding zorgen voor meer sociale en academische integratie en 

een hogere mate van studentbetrokkenheid? 
 

1.1 Mate van sociale integratie: 

 Ervaren sfeer in de klas / van de opleiding 
 Perceptie schoolklimaat 
 Gekend voelen 
 Relatie met klasgenoten 

 
Opleiding: 
 Hoe waren jullie verwachtingen?  

 Terugkijkend op het afgelopen jaar, wat viel mee, wat viel tegen? 

 
Docent:  
 Hoe verloopt het contact met je SLB-er? En met de docenten? 

 Welke invloed heeft een docent op de sfeer?  

 Welk gedrag van een docent is effectief? 

 Welke houding van een docent is wenselijk? 

 Welke invloed heeft de docent op de mate waarop jij je thuis voelt op school? 

 Wat vind je goed aan de begeleiding van een docent zodat jij je prettig kunt voelen op 
school? 
 

1.2 Mate van academische integratie: 

 Match met inhoud onderwijsprogramma 
 Match met vorm onderwijsprogramma 
 Beelden op toekomstperspectief, beroepsbeeld 
 Mate van uitdaging 
 Voegen in studentenrol 

 
Opleiding: 
 Wat vind je van de inhoud van het onderwijsprogramma? 

o Niveau/theorie-praktijk verhouding 

 Wat vind je van de vorm van het onderwijsprogramma? 

 Manier van werken/vakken/lessen/opdrachten 

 Structuur en orde 

 Hoe uitdagend vind je de lessen/opdrachten?  

 Hoe zou het uitdagender kunnen? 

 Wat is je beeld van je toekomst? Beroepsbeeld? 

 Voegen in studentenrol 

 
Docent: 
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1.3 Mate van emotionele betrokkenheid 

 Emoties t.a.v. school en slb-er 
 Verwachtingen t.a.v. school en slb-er 
 Leerhouding 
 Identificatie met school 
 Interesse in de school 

 
Opleiding: 

  
Docent: 

  
 

1.4 Mate van gedragsmatige betrokkenheid 

 Aanwezigheid op school, te laat komen 
 Uitvoeren van opdrachten 
 Aandacht voor de opdracht en les 
 Actie ondernemen bij zelfstandig werken 
 Zelfstudietijd 
 Geleverde inspanning bij taken 
 Doorzettingsvermogen bij taken 

 
Opleiding: 

 Welke aspecten van de opleiding zorgen voor meer aandacht? Inspanning? Aanwezigheid? 

 Welke niet? 

 Wanneer zou je meer aandacht en actie ondernemen?  
 
Docent: 

 Welke gedrag/houding van docenten leidt tot meer aandacht? Inspanning? Aanwezigheid? 

 Welke niet? 

 Wanneer zou je meer aandacht en actie ondernemen?  

 Welke aanpak is effectief? 

 Welke ervaring heb je met wel/niet effectief gedrag? 
 

1.5 Mate van cognitieve betrokkenheid 

 Besef van belang van de opleiding 
 Leerdoelen stellen 
 Zelfregulerend vermogen 
 Bereidheid tot inspanning leveren voor leerresultaten 

 
Opleiding: 

 Welke aspecten van de opleiding zorgen voor meer inspanning? Aanwezigheid? 
 
Docent: 
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Bijlage 3: transcripten 
Niet voor publicatie bedoeld. 


