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Het Domino effect: 
http://hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl/doce

nt-wilco-roobol     

 

 

 

“NiemaNd mag meer vaN NiemaNd 
zijN” (Winsemius, 2009) 
 

 

Resultaten van het onderzoek: 

1. Het is duidelijk te zien dat persoonlijke 

opvattingen, druk vanuit de omgeving, de 

kwaliteit van de docent en de 

schoolorganisatie invloed hebben op de 

schoolbeleving van leerlingen. Dit kan de 

aanwezigheid van leerlingen beïnvloeden, 

met name wanneer de schoolregels en de 

verwachting van de leerlingen niet matchen 

 

2. Uit de diepte interviews komt naar voren 

dat ergernissen rondom registratie en beleid, 

het niet of laat reageren op afwezigheid door 

de school, de verwachting van leerlingen met 

betrekking tot volwassenenonderwijs en de 

kwaliteit van de docent invloed hebben op 

hun schoolbeleving. Het is aannemelijk dat 

een opeenstapeling van ergernissen bij 

leerlingen kan leiden tot uitval in de les. 

 

 

Interventie: 

Een ‘All-inn innovatie’, evidenced based met een 

grote ambitie, die zich manifesteert in een ander 

gedrag van docenten omdat zij meer coach 

dienen te worden die met leerlingen praten. Er 

dient meer structuur in het mentoraat te komen 

en gesprekken dienen te worden vastgelegd. Het 

doel is dat het voeren van gesprekken met 

leerlingen en het vastleggen van die gesprekken 

dagelijkse routine wordt. Kortom: een duurzame 

vernieuwing. Het doel is gedragsverandering dat 

behoort tot een nieuw routine repertoire.   

Er dient oog te zijn voor de emotionele 

betrokkenheid als indicator voor succes (Elffers, 

2011). 

De interventie richt zich op een 

informatieprobleem waarbij betrokkenheid en 

tijdige interactie een grote rol spelen. 

 

Vraagstelling: 

In hoeverre zijn persoonlijke-, omgevings- en 

schoolfactoren van invloed op een dalende 

trend in de aanwezigheid van de vavo 

leerlingen op het Boerhaave College en hoe 

kan het Boerhaave College de aanwezigheid 

van de leerlingen in de lessen vergroten? 

      

     

 “What matters is the view of the student. 

Whether there are objective grounds for 

mismatch is not necessarily of direct importance 

to the issue of individual departure. In most 

situations, what matters is whether the 

individuals perceive themselves as being 

incongruent with the life of the institutions, not 

whether other observers would agree with that 

assessment” (Elffers, 2011)  

 

Wordle van het analyseplan: 

 
Leerlingen die zich lekker voelen in de les, komen 

 vaker naar de les (Volman, 2011). Leerlingen 

hebben veelal steun, sturing en inspiratie nodig 

van de docent annex mentor (Jolles, 2011). In 

plaats van af te wachten totdat leerlingen vragen 

om ondersteuning, zouden scholen er goed aan 

doen risicoleerlingen actiever te benaderen om ze 

in staat te stellen te profiteren van de op school 

aanwezige voorzieningen en hulpbronnen (Elffers, 

2011).

 

   

Onderzoek door Wilco Roobol in het kader van de 

opleiding Master of Education Uva, Cna en HvA. 

Leiden, 6 april 2013 “Wie zit er in de klas als 

de bel rinkelt”   

   

Conceptueel model: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
  
  

Twee hypothesen:
  

1. De persoonlijke, omgevings -, en 

schoolfactoren bevorderen of 

verminderen de positieve zelfbeleving van 

vavo leerlingen op het Boerhaave College. 

2. De persoonlijke, omgevings-, en 

schoolfactoren versterken elkaar bij het 

bevorderen of verminderen van de 

positieve zelfbeleving van vavo leerlingen 

op het Boerhaave College 

 
Werkwijze van het onderzoek: 
 
Het betreft hier kwalitatief onderzoek in 

een mixed-methods design waarbij 

gezocht wordt naar verklaringen voor de 

dalende trend in aanwezigheid bij de 

verschillende schoolsoorten vavo 

leerlingen op basis van een zelf 

ontworpen conceptueel model. Het 

conceptueel model stuurt aan op de 

factor zelfbeleving van leerlingen als 

veroorzaker van afwezigheid. Bij 

beantwoording van de onderzoeksvragen 

wordt gebruikgemaakt van zowel 

kwalitatieve technieken (semi 

gestructureerde interviews en observatie) 

en kwantitatieve technieken (gesloten 

vragenlijsten over de beleving van de 

school).  In het kwalitatieve gedeelte 

wordt ingegaan hoe verzuim wordt 

beleefd door alle stakeholders. 

(triangulatie). 

 

 

Opvallend is dat de school pas ingrijpt en informeert naar de onderliggende problemen als de afwezigheid significant en groot is geworden. De school dient in een 

vroeger stadium alert te zijn voor de signalen van verzuim. Tevens is er sprake van een dubbel negatief effect. Leerlingen met veel verzuim, waarbij weinig of geen 

contacten zijn geweest, behaalden doorgaans ook relatief lage cijfers. Zwaar spijbelen is vooral een signaal dat leerlingen in de gevarenzone zijn beland waarbij een 

afglijproces (domino effect) kan ontstaan waarbij motivatie, inzet voor het huiswerk en betrokkenheid bij de school steeds verder afnemen. Bovendien bevestigt het late 

interveniëren spijbelaars in hun gevoel dat de school niet in hen is geïnteresseerd (Braat, 2010).
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Het effect van ‘teacher support’ op betrokkenheid, leerprestaties en aanwezigheid is eerder onderzocht en daaruit bleek dat leerlingen meer betrokken waren 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 (Hoorn, 2012) 

Jongeren met betrokken ouders doen het beter op school (Hoorn, 2012). 

 

 Als het gaat om ouderbetrokkenheid is het contact met school belangrijk (Epstein & Sheldon, 2002). 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 (Hoorn, 2012)). Ouders als gesprekspartner spelen een 

belangrijke rol als het gaat om het belang van de opleiding voor het toekomstperspectief en loopbaanoriëntatie (Hoorn, 2012). 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. 

 

De idee is dat de sociale betrokkenheid van leerlingen vergroot wordt door met leerlingen te praten zodat uiteindelijk ‘niemand meer van niemand is’ en de gedragsmatige 

betrokkenheid zal toenemen en leerlingen daardoor ook gemotiveerder blijven om de lessen te blijven volgen. De innovatie genereert een meerwaarde en is gericht op de 

toekomst. De kern van de vernieuwing moet begrepen worden en omgezet worden in concreet handelen. Als docenten het doen en ze kunnen het, dan zal het beklijven. Er 

dient wel te worden gecontroleerd en geëvalueerd. 

De interventie wordt samen met andere collega’s uitgevoerd en gedurende het proces zijn de toekomstige gebruikers reeds betrokken d.m.v. kennisdeling en voorlichting en het 

in praktijk brengen van de interventie (voortdurend in samenspraak) omdat het moet en deels omdat de interventie in overleg is ontwikkeld. Het onderzoek heeft dit middel 

immers opgeleverd en daar hebben docenten aan meegewerkt.  

 

Resultaten: we zien dat na het invoeren van de docent als coach er een dalende aanwezigheid in de lessen blijft bestaan en dat de adoptiecurve w.b. het uitvoeren van 

mentoracties van toepassing is en dat 75% van de mentoren hun gesprekken inmiddels wel vastleggen in een centrale database. Echter, veelal wordt er mede t.g.v. tijds- en 

werkdruk niet tijdig gereageerd op verzuim en worden in vele gevallen de ouders, de vorige school, of interne ondersteuning  niet of laat betrokken. Wel blijkt dat er aan 

het einde van het examenjaar slechts 5 leerlingen zijn waarvan niemand iets wist en dat vorig jaar ongeveer 50 leerlingen betrof.  Dat is een grote winst. Er zijn tevens 

ongeveer  50% minder leerplicht- en 75% minder rmc 18+ meldingen gedaan omdat eerder bekend was (en geregistreerd) wat er met diverse leerlingen aan de hand was.  

Het aantal registraties door docenten van gesprekken is fors toegenomen. Voor het volgende schooljaar wordt er op een studiedag vastgelegd wie wat doet en op welk 

moment en waar verantwoordelijk voor is. Tevens wordt er naar andere verbeterpunten gekeken, zoals het aanstellen van een stagiaire die leerlingen de eerste weken van 

het nieuwe schooljaar gaat bellen en doorverwijzen naar de mentor en het instellen van een module waarbij ouders ook de presentie en cijfers kunnen zien. Leerlingen die 4 

weken aaneensluitend niet meer zijn geweest zijn na rmc meldingen en de verplichte interne inspanningen eerder uitgeschreven (bestandsvervuiling). Leerplichtige 

leerlingen en uitbestede leerlingen mogen niet zomaar worden uitgeschreven. 

 

 

 

Aanbeveling: Qua school- en pedagogisch beleid zijn er veel zaken inmiddels veranderd en verbeterd. Informatie en (tijdige) interactie met leerlingen, ouders, interne en 

externe hulpverleners, bureau leerplicht, de uitbestedende dagschool etc. blijft voor het vavo met een grote omzetsnelheid van leerlingen elk jaar een grote klus. Wat 

betreft de examenklassen zouden de lessen gedurende het jaar  meer examengericht kunnen zijn. Tevens blijken leerlingen gevoelig voor beloningen en een positieve sfeer. 

Havo 4 en Vmbo 3 (en 4) blijft een moeilijke doelgroep, waarbij ook een groepsdynamisch probleem om de hoek komt kijken. Op lange termijn en binnen een 

oorzaakgerichte benadering dient er naast de defensieve strategie ook een offensieve strategie ontwikkeld te worden. Iemand die de school voldoende interessant vindt, zal 

veel minder in verleiding komen om tijdens de schooluren afwezig te zijn. De wetgever meldt dat het pedagogische beleid feitelijk losgekoppeld zou moeten worden van het 

examenbeleid (maken van herkansingen en inhaaltoetsen). 

 

Een tweede aanbeveling is het rekening houden met de theorie bij veranderingsprocessen, zoals: 

De ervaring is dat de weerstand afneemt, naarmate de participatie van de medewerkers hoger is. (Heller, e.a., 1988)  
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Weerstandsparticipatiemodel: de weerstand neemt af, naarmate de participatie hoger is  

De reactie van het management is eigenlijk een keuze uit zeven strategieën (Ezerman, 1986), die de weerstand moeten verminderen. De zeven strategieën vormen eigenlijk ook de 

fasen waarlangs een veranderingsproces zich doorgaans ontwikkelt.  Hoe meer je vertelt aan medewerkers, des te hoger de weerstand. Informeren kan helpen. De meeste 

docenten geven echter aan ‘dan moet er wel wat tegenover staan’, ‘voor wat, hoort wat’. ‘Dan moet jij ook wat voor mij doen’. In de praktijk blijkt dit vaak te werken en sommige 

docenten moet je overtuigen. 

 

 

Weerstandsstrategiemodel van Ezerman (in: Vrakking (red.), 1986)  
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