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Samenvatting 

Er is een landelijke ontwikkeling gaande dat er steeds minder cursisten kiezen voor de 

opleiding Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen (CMBV) waardoor er te kleine 

klassen ontstaan. Daarnaast is het behalen van de wettelijk vereiste WFT-diploma’s (Wet 

Financieel Toezicht) voor veel cursisten een extra struikelblok. Omdat het belangrijk is om 

elke cursist voor de opleiding te kunnen behouden heb ik onderzocht wat er gedaan moeten 

worden (door de cursist, door de docent en door de school) om de cursist uiteindelijk met een 

diploma de opleiding te laten verlaten. 

In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van twee verschillende enquêtes die bij alle 

cursisten Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen (n=26) zijn afgenomen. De 

eerste enquête gaat over de “schoolbeleving” . Hierin staan de volgende begrippen centraal: 

school, klas, docent, instructie strategieën en beroepsbeeld. In  de tweede enquête, die gaat 

over “studiebeleving” staan de begrippen motivatie, metacognitieve strategieën, tijd- en 

studieomgevings-management en regulatie-inzet centraal. In beide enquêtes is zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten zoals de  Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire. De enquêtes zijn tijdens reguliere lessen digitaal afgenomen via VO-

spiegel. Na het afnemen van de enquêtes hebben er twee semigestructureerde 

groepsinterviews met in totaal negen cursisten plaats gevonden en hebben er 

semigestructureerde individuele interviews met de vier kerndocenten  en de 

opleidingsmanager plaats gevonden waarbij gebruik gemaakt is van topiclijsten op basis van 

mijn deelvragen en daarbij horende  indicatoren. 

Uit het onderzoek blijkt dat cursisten weinig vertrouwen in de docenten en organisatie hebben 

en docenten weinig vertrouwen in de cursisten hebben. De cursisten hebben behoefte aan 

goede communicatie, duidelijkheid en structuur. Er is werk aan de winkel om de kwaliteit van 

de relaties tussen docent en cursist te verbeteren. Hierbij zal voor de docenten een stuk 

professionalisering alsmede voldoende teamoverleg noodzakelijk zijn. Ook willen de 

docenten meer betrokkenheid bij de opleiding en duidelijke sturing. Daarnaast is het 

belangrijk om een wijze te ontwikkelen waarop in een vroeg stadium een zo duidelijk 

mogelijk beroepsbeeld voor de cursist ontwikkeld wordt.  
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Voorwoord 

Nadat ik bijna een jaar, door gezondheidsredenen, niets aan mijn onderzoek heb kunnen doen, 

heb ik de draad middels het schrijven van dit verslag weer opgepakt. Inmiddels ben ik ook 

met het feit geconfronteerd dat de opleiding Commercieel Medewerker Bank en 

Verzekeringen (CMBV) juli jongstleden gestopt is vanwege te weinig aanmeldingen. 

Ondanks deze tegenslag ben ik door-gegaan met mijn onderzoek omdat het grootste gedeelte 

van de inhoud van dit verslag niet alleen betrekking heeft op de opleiding CMBV maar ook 

voor andere opleidingen gebruikt zou kunnen worden . Mijn opleiding vervolgen zou ik niet 

hebben kunnen doen zonder het blijvende vertrouwen van Bert van Veldhuizen en Ard 

Vermeulen, mijn studiebegeleiders en Conny Daanse van de Nova Academie. De motivatie 

om onderwijs te verbeteren en de niet aflatende steun van mijn studiegenootjes Linda 

Sonneveld en Rieneke Verkade hebben mij door het proces heen gesleept.  Ook mijn 

kinderen, Kelly en Cavin, wil ik bedanken omdat mama er niet altijd voor ze kon zijn en in de 

vakanties veel achter de computer zat. Als laatste wil ik mijn moeder en mijn vriend bedanken 

omdat zij mij geholpen hebben bij het vrijmaken van tijd voor de studie.  
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1. Aanleiding en probleemstelling 

1.1. Reden voor het onderzoek 

Steeds minder cursisten kiezen voor de opleiding Commercieel Medewerker Bank en 

Verzekeren. Er zijn ook steeds minder cursisten die de opleiding uitstromen met een diploma.  

Dit is een landelijke ontwikkeling (Ecabo, 2011). Op het Nova College ondervinden ook wij 

hiervan de gevolgen.  Aan het begin van het schooljaar 2012-2013 zijn wij gestart met negen 

cursisten in jaar 1, zes cursisten in jaar 2, zeven cursisten in jaar 3 en vijf extranei-cursisten  

Dit betekent dat de opleiding niet break-even draait, maar geld kost.  Dit heeft invloed op het 

management, de docenten, de cursisten maar ook op het bedrijfsleven.  

De opleiding loopt tegen het eerste probleem aan bij de voorlichting en  intake van nieuwe 

cursisten.  Cursisten zijn amper bekend met de opleiding, vinden de branche momenteel niet 

zo aantrekkelijk en schrikken van de externe eisen die er voor het behalen van het mbo-

diploma zijn. Dit zorgt er voor dat aspirant-cursisten terug deinzen voor het kiezen van de 

opleiding CMBV. De externe opleidingseisen zijn door de overheid opgelegd aan de 

financiële sector.  Om klanten te mogen adviseren moet je bepaalde WFT-diploma’s 

(WFT=Wet Financieel Toezicht) behalen.  Anders mag je niet in dat deelgebied adviseren. 

Om een MBO diploma Commercieel Medewerker Bank en Verzekeren (CMBV) te behalen 

moeten de cursisten drie WFT-diploma’s bij een door het CDFD (College Deskundigheid 

Financiële Dienstverlening) erkend exameninstituut behaald hebben. De examens van deze 

instituten bestaan uitsluitend uit meerkeuze vragen over theorie. Om aan deze externe eisen te 

kunnen voldoen moeten de cursisten gemotiveerd zijn en niet tegen het leren van theorie op 

zien. Het tweede probleem vormen de hoge absentiecijfers onder de cursisten en het gebrek 

aan motivatie voor de opleiding.  Dit betekent dat docenten vaak lesgeven aan groepen 

waarvan maar twee-derde of de helft van het aantal cursisten aanwezig is. Volgens de 

docenten maken de meeste cursisten geen huiswerk en opdrachten.  De docenten geven aan 

dat de meeste cursisten het belangrijker vinden om spelletjes te spelen en te kletsen met 

medecursisten dan mee te doen in de les.  Dit is niet alleen een tendens die door docenten 

gezien wordt bij onze opleiding maar door alle opleidingen heen. Het derde probleem is de 

hoge uitval binnen de opleiding CMBV. In de schooljaren 2010-2011, 2011-2012 en 2012-

2013 hebben wij in het eerste jaar twee-derde van het aantal cursisten zien uitvallen omdat zij 

niet in staat waren het extern geëiste diploma WFT-Basis (Wet Financieel Toezicht) te 

behalen. Met de nieuwe opzet die voor de financiële branche per 1 januari 2014 is in gegaan 
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komen aan elke adviesfunctie in de branche opleidingseisen te hangen.  Een voorbeeld: een 

adviseur Consumptief Krediet moet over de WFT Basis, WFT schade particulier en de WFT 

Consumptief Krediet beschikken. Daarnaast zal toetsing niet meer alleen bestaan uit een 

theoretische meerkeuzevraag toets maar ook uit een vaardigheden toets.  Duidelijk is ook dat 

er  een nieuw kwalificatiedossier komt met ingang van schooljaar 2014-2015.  In het nieuwe 

kwalificatiedossier zijn vier uitstroomrichtingen opgenomen. Elke uitstroomrichting kent drie 

externe WFT-examens waarvan er twee gelijk zijn en één samen hangt met de 

uitstroomrichting die de cursist kiest. Het is belangrijk om elke cursist die aan een opleiding 

begint, deze ook voor de  opleiding te behouden. 

 

1.2. Probleemstelling 

Er komen steeds minder cursisten die de opleiding Commercieel Medewerker Bank en 

Verzekeringen willen volgen.  Onder de cursisten die de opleiding echter wel volgen is een 

hoog uitvalpercentage in het eerste leerjaar doordat zij het eerste externe WFT-basis diploma 

niet behalen. De cursisten hebben veel theoretisch leerwerk en merken dat de stof voor hen 

minder toegankelijk is dan voor mensen die al in de branche werkzaam zijn. Dit zorgt ervoor 

dat er in steeds kleinere groepen gewerkt word, waardoor individuele motivatieproblemen 

sneller invloed hebben op de rest van de cursisten en op de docenten die geconfronteerd 

worden met afwezigheid en nog kleinere aantallen cursisten in de les.  Dit zorgt er ook voor 

dat er lessen met meerdere leerjaren geclusterd worden, zo ver dit mogelijk is.  Docenten 

moeten hierdoor meer voorbereiden en differentiëren. Enerzijds zijn kleine klassen praktisch 

omdat het werktempo er hoger ligt dan in volle klassen. Anderzijds zorgt dit er ook voor dat 

cursisten sneller door elkaar beïnvloed worden. Het management kan op kostentechnische 

aspecten de opleiding niet veel langer laten voortbestaan, hoewel er in de sector een behoefte 

is aan goed geschoolde en mbo- en WFT-gediplomeerde medewerkers. De arbeidsmonitor 

van ECABO toont aan dat er een goede werkgelegenheid is voor cursisten met een mbo-

CMBV diploma. Andere aspirant-cursisten kiezen direct voor een andere opleiding wanneer 

zij tijdens de voorlichting en/of intake vernemen dat er externe examens behaald moeten 

worden.  Een groot gedeelte van de aspirant-cursisten wil door naar het hbo. Zij kunnen daar 

voor FSM (Financial Service Management) kiezen, zonder dat zij over de externe WFT-

diploma’s beschikken.  
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De afnemende belangstelling voor de opleiding CMBV  is niet alleen een probleem van het 

Nova College maar is een landelijk probleem. Diverse ROC ’s waaronder het Nova College 

(m.i.v. schooljaar 2012-2013),  zijn inmiddels gestopt met de opleiding CMBV aan te bieden. 

Het ROC van Amsterdam heeft de overgangseis van leerjaar 1 naar leerjaar 2 verruimd omdat 

pas een paar cursisten het WFT-diploma Basis behaald hebben. De problematiek is 

gedeeltelijk ontstaan na 2007  door de invoering van de  Wet Financieel Toezicht.  Hierbij 

zijn opleidingseisen gesteld aan werknemers in de financiële sector. Mbo-cursisten worden in 

deze eisen meegenomen hetgeen betekent dat het behalen van 3 externe WFT-diploma’s 

voorwaarde is voor het kunnen behalen van het mbo-diploma Commercieel Medewerker 

Bank en Verzekeren. Cursisten hebben echter nog geen of zeer weinig werkervaring in de 

sector en hebben moeite met het behalen van de WFT-diploma’s. Daarnaast merken wij dat de 

publieke opinie over de financiële sector veranderd is. Dat is merkbaar sinds het ontstaan van 

de kredietcrisis in 2009.  De sector heeft een imagoprobleem maar ook financiële problemen.  

In veel bedrijven vinden reorganisaties plaats. Ook stoppen veel verzekeringstussenpersonen 

door financiële problemen.  Voor de kredietcrisis was het juist een eer om bij een bank te 

gaan werken want dan had je een goede baan waarin je kon doorgroeien en had je ook een 

prima salaris.  Dit imago is helaas volledig verdwenen (FNV, 2012). Daarnaast zien wij dat de 

financiële sector de bedrijfsvoering aan het veranderen is door internet. Klanten komen steeds 

minder bij de bedrijven maar regelen hun zaken achter de computer (DNB, 2013). In 

reorganisaties zijn vooral medewerkers op mbo-niveau de dupe (NRC, 2013). Er is behoefte 

aan medewerkers op hbo-niveau maar ook aan medewerkers die beschikken over de juiste 

WFT-diploma’s.  

Sommige aspecten van de probleemstelling behoeven geen nader onderzoek. Het is duidelijk 

dat de opleiding meer gepromoot moet worden. Daarnaast zal het werkveld zich hierin ook 

meer moeten gaan manifesteren. De overheid neemt de opleidingseisen voor de financiële 

branche verder op de schop.  De voorstellen zijn hiervoor gedaan.  

Mijn probleemstelling luidt dan ook: Wat moet  gedaan worden (door cursist, door docent, 

door de school) om uiteindelijk de cursist met een diploma de opleiding te laten verlaten.  
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1.3. Doelstelling van het onderzoek 

1.3.1. Relevantie van het onderzoek 

De informatie die voortkomt uit het onderzoek kan gebruikt worden om cursisten een grotere 

slagingskans voor de door hun gekozen opleiding te geven. Er is relevantie voor: 

• Cursisten: minder uitval of vertraging en hierdoor minder frustratie 

• Docenten: meer cursisten die doorstromen in de leerjaren waardoor er vollere klassen 

komen en er minder gedifferentieerd behoeft te worden. 

• Management: een beter diplomarendement en een gunstiger kosten-baten verhouding. 

1.3.2. Doel van het onderzoek 

Het onderzoek richt zich op de tevredenheid van cursisten en docenten over de opleiding 

CMBV. De huidige cursisten geven aan dat zij de manier van lesgeven niet altijd motiverend 

vinden en dat zij het als demotiverend ervaren dat de WFT-examens zo lastig te behalen zijn.   

Voor de docenten is het knelpunt in de opleiding de discrepantie tussen competentie-gericht 

leren en de theoretische multiple-choice-examens, waardoor cursisten enerzijds praktische 

opdrachten moeten maken en zelfstandig leren werken en anderzijds kennis moeten 

“stampen”. Door het vele leerwerk en de slechte examen-resultaten zien docenten de  

motivatie bij de cursisten afnemen. Het onderzoek moet  leiden tot aanbevelingen die kunnen 

leiden tot verbeteringen, zodat de opleiding Commercieel Medewerker Bank en Verzekeren 

succesvoller wordt,  zowel voor cursist als docent, en er minder cursisten-uitval en een hoger 

diplomarendement realiseerbaar wordt. 
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2. Theoretisch kader met conceptueel model  
In dit theoretisch kader gaat de aandacht uit naar onderwerpen die wellicht zouden kunnen 

helpen om een beter diplomarendement te behalen met de opleiding CMBV. De uitval bij de 

opleiding CMBV  bedraagt de laatste jaren (vanaf 2010) in het eerste jaar al twee-derde van 

het aantal gestarte cursisten. Een groot gedeelte hiervan stapt over naar een andere mbo- 

opleiding binnen het Nova College (Nova College, 2012). Uit de Job-monitor van 2012 blijkt 

dat het Nova College met de opleidingen waaronder ook CMBV valt, met een 6,44 lager 

scoort dan het landelijke gemiddelde dat een 6,9 scoort (Job, 2012). Het College van Bestuur 

heeft als doelstelling een cursisttevredenheid van minimaal een 7,0 te behalen (Nova College, 

2012). In mijn zoektocht naar relevante verbeteringen ben ik gaan zoeken naar belangrijke 

factoren die van invloed zijn op de schoolloopbaan van cursisten en heb ik gebruik gemaakt 

van de vijf speerpunten van het Nova College (verwachting cursist voorop, onderwijsproces 

leidend, lerende organisatie, excellente dienstverlening en in- en externe betrokkenheid) ( 

Nova College, 2012). Hierbij ben ik op de volgende onderwerpen uitgekomen:  

keuzefactoren opleiding (2.1.), leerstijlen, (2.2.), leerprocessen, (2.3.) ,de invloed van 

persoonlijkheidskenmerken van cursisten, (2.4.) en docentcompetenties, (2.5). 

2.1. Keuzefactoren voor een mbo opleiding (bol) 
Het beroepsonderwijs is er nu op gericht om cursisten binnen een aantal jaren met kennis en 

vaardigheden voor een bepaald beroep of bepaalde sector gediplomeerd te laten uitstromen. 

Niet alleen de leerstijl van de cursist heeft invloed op het behalen van een diploma. Er zijn 

meer kenmerken die kunnen bepalen of een cursist zijn opleiding succesvol zal afsluiten. Een 

aantal van deze kenmerken zijn: een verkeerde studiekeuze door bijvoorbeeld een verkeerd 

beroepsbeeld, beperkte motivatie, een handicap of stoornis, financiële problemen, problemen 

met ouders, problemen met justitie, huisvestingsproblemen of een chaotische leefomgeving en 

soms ook door ingrijpende ervaringen zoals scheiding van de ouders (Lesterhuis, 2010). 

De studiekeuze voor een specifieke opleiding binnen het mbo wordt volgens een kleine 

meerderheid (54%) van de deelnemers bepaald door de (veronderstelde) aansluiting van de 

opleiding bij het door de aspirant-deelnemer beoogde beroep. Daarnaast speelt het interessant 

zijn van een opleiding een grote rol (54%). Minder cursisten kijken ernaar of de opleiding 

aansluit bij zijn/haar kwaliteiten en capaciteiten (34%). Informatie over de opleiding krijgen 

zij voornamelijk uit open dagen (62%), van de website (35%), uit folders (32%) en van de 

decaan (31%). De informatievoorziening wordt door 69% als redelijk nauwkeurig 
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omschreven terwijl toch ook 21% aangeeft dat de verkregen informatie over de economische 

opleidingen niet klopt met de werkelijkheid. Reden om te stoppen met een specifieke mbo 

opleiding zijn: dat de opleiding niet goed is (45%), dat de opleiding toch niet zo leuk is als 

verwacht (40%) en dat het beroep toch niet zo leuk is (28%) (Wartenbergh, Brukx,  Roelofs, 

Broek, Hövels, Thomassen en Buis, 2008). 

40% van de werkeloze jongeren heeft geen idee wat voor een baan zij zoeken. Bijna alle 

jongeren in het voortgezet onderwijs geven aan het lastig te vinden om te moeten kiezen voor 

een beroep of studie.  Dit komt omdat jongeren onvoldoende weten wat een beroep in de 

praktijk inhoudt en hoe de arbeidskansen bij een beroep liggen.  Ook zijn zij onvoldoende op 

de hoogte van het salaris dat bij een bepaald beroep hoort en hebben zij onvoldoende inzicht 

in de eigen capaciteiten (Opleiding en beroep, 2006). Uit onderzoek onder mbo’ers door 

Ecabo (2007) blijkt dat mbo-cursisten vooral een goed salaris en goede kansen om snel 

hogerop te komen belangrijk vinden bij het maken van een beroepskeuze. Er is hierbij geen 

significant verschil tussen jongens en meisjes. Slechts  52% van de ondervraagde cursisten geeft 

aan opnieuw voor dezelfde opleiding te kiezen als zij een nieuwe keuze zouden moeten maken. 20% 

zou een andere keuze maken en 29% geeft aan dit nog niet te weten. Diegene die opnieuw dezelfde 

opleiding zouden kiezen hebben vanaf het begin ook al een beter beroepsbeeld gehad. 44% geeft aan 

dat ze vinden dat ze niet genoeg informatie hebben gekregen over in welke beroepen er met de 

opleiding gewerkt kan worden.  Het beeld bij vmbo’ers over het beroep commercieel medewerker 

bank en verzekeringswezen is vaag. Het beroep valt niet binnen het waarnemingsveld van de vmbo’er 

tenzij er ouders, familie of kennissen werkzaam zijn. Doordat ze er in het algemeen weinig van weten 

associëren ze het beroep met “stoffig en saai”. Diegene die er wel wat van weten, associëren het 

beroep met “lap-tops, status en auto’s” en vinden het sneller interessant (Ecabo, 2011). 

 

2.2. Leerprocessen 

“Learning is taken for granted (Säljö, 1979, blz 202)” 

De meeste mensen realiseren zich niet dat er veel verschillende soorten van leren zijn. Er 

wordt nauwelijks over nagedacht en over gesproken. Kinderen ontdekken meestal spontaan en 

zelfstandig op welke wijze er allemaal geleerd wordt. Leren gaat soms vanzelf, soms via 

scholen en/of ouders die bepalen wat je moet leren en hoe je moet leren, soms moet je uit je 

hoofd leren en de volgende keer moet je weer toepassen, soms moet je opdrachten uitvoeren 

en de volgende keer moet je de opdracht zelf bedenken, soms leer je in groepsverband en de 

volgende keer weer individueel (Simons, 1998). 
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Leren is het verwerven van kennis en vaardigheden (en houdingen), deze integreren in het 

geheugen en op basis hiervan gebruiken van kennis, houdingen en vaardigheden in 

toepassingssituaties (Simons, 1998). Om een leerproces goed te kunnen begeleiden is het 

belangrijk om te weten hoe de hersenen omgaan met alle informatie die erin gestopt wordt.  

Want elke dag komt er weer een overvloed van informatie de hersenen binnen die niet 

allemaal relevant is. Uit allerlei onderzoek is naar voren gekomen dat er maar ongeveer 10% 

wordt doorgelaten (Westhoff, 2009). Wat doorkomt, komt in het “werkgeheugen” terecht 

waar het korte tijd wordt opgeslagen en geanalyseerd en eventueel gecombineerd wordt tot 

grotere informatie-eenheden.  Het werkgeheugen speelt een cruciale rol in het tot stand komen 

van begrip en kennis. Er wordt feitelijk gekeken naar informatie waar een verdere betekenis 

aan gegeven kan worden door reeds aanwezige begrip en kennis. Wanneer dit lukt verschuift 

de informatie naar het lange termijn geheugen waar het zo systematisch mogelijk opgeborgen 

wordt (Atkinson & Shiffrin, 1968). Van belang is om te weten dat het werkgeheugen maar 

een tussenstation is van ongeveer 6 seconden waar ook niet teveel informatie tegelijk in 

bewaard kan worden, namelijk circa 7 items tegelijk (Miller, 1956 en Westhoff, 2009). Deze 

7 items zijn uit te breiden middels chunking waarbij stukjes informatie georganiseerd worden 

tot een  kleiner aantal betekenisvolle eenheden (chunks) door bijvoorbeeld bundeling of door 

koppeling aan iets bekends. Daarnaast zijn de hersenen van lerende niet altijd contextrijk met 

de informatie die ze binnen krijgen.  Een gebrekkig referentiekader (gebrekkige voorkennis) 

maakt dat de hersenen van lerende  belangrijke informatie “missen”. De hersenen zien nog 

niet de mogelijkheden van toepassing of het gebruik van het beschikbare materiaal waardoor 

het te laat of niet wordt opgemerkt (Westhoff, 2009). Het lange termijn geheugen is belangrijk 

om de combinatiemogelijkheden van de verkregen informatie te rangschikken. Bij het groeien 

van het lange termijn geheugen groeit de invloed op het waarnemen en construeren van 

nieuwe kennis.  Bij volwassenen bepaalt  het lange termijn geheugen voor 90%  welke nieuwe 

kennis opgenomen wordt door het kunnen koppelen van nieuwe kennis aan al aanwezige 

kennis. Daarnaast spelen bij iedere persoon de eigen voorkeuren, interesses en motivaties een 

rol (Westhoff, 2009). De informatie die in het geheugen opgeborgen wordt, zal per persoon 

verschillen. De verschillen hebben te maken met voorliefdes van “de portier”, de toevallige 

inhoud van het lange-termijn geheugen, actuele behoeften en interesses van de cursist in de 

samenwerking tussen werkgeheugen en lange-termijn geheugen. Uit de bovenstaande 

informatie kan geconcludeerd worden dat het grootste gedeelte van alle informatie, doordat 

het geheugen nu eenmaal zo werkt,  nooit in het lange termijn geheugen zal aankomen. Dit 

betekent dat docenten er voor zullen moeten zorgen dat nieuwe informatie  op de juiste wijze 
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onder de aandacht van de lerenden wordt gebracht, zodat de informatie opgemerkt en 

opgeslagen kan worden. 

Volgens Westhoff  (2009) moeten docenten leertaken zo construeren, dat bij uitvoering de 

kans op ‘leerhits’, het terechtkomen in het brein, zo groot mogelijk is. Daarnaast zouden 

leertaken zo ingericht moeten worden dat een cursist herhaaldelijk en gevarieerd in de weer is 

met de stof die er geleerd moet worden. Rijke leertaken moeten aan de volgende zaken 

voldoen: De leertaken hebben veel en verschillende manieren van uitvoering, de uitvoeringen 

worden herhaald en vinden het liefst plaats in levensechte settingen. Docenten kunnen rijke 

leertaken construeren door gebruikt te maken van rang-ordenen, categoriseren, structureren, 

abstraheren, toepassen en elaboreren (Westhoff, 2009). 

Simons (1998) gaat nog iets verder en stelt dat volwaardig leren leren is waarin negen typen 

leeractiviteiten in voorkomen. Deze leeractiviteiten bestaan uit analyseren, selecteren, 

herhalen, structureren, relateren, concretiseren, personaliseren, kritisch verwerken en oefenen 

in toepassen. 

Marzano en Miedema (2005) geven aan dat het aanleren van nieuwe kennis altijd in drie fasen 

gaat. Deze drie fasen volgen op een oriëntatiefase waarbij het nut, het waarom, de 

toepasbaarheid van de te leren kennis wordt aangegeven. Zonder deze oriëntatie zal een 

cursist niet open staan voor nieuwe kennis. In de drie fasen  is een verschil tussen het 

‘denken’ en het ‘doen’. Bij ‘denken’ moeten cursisten in de eerste fase werken aan de 

betekenis van nieuwe begrippen en principes. In fase twee worden de nieuwe begrippen en 

principes verbonden aan andere kennis, het wordt in schema gezet, en in fase drie worden de 

nieuwe begrippen en principes onthouden. De eerste fase is hierbij het belangrijkst.  Bij 

‘doen’ gaat het in fase één om het leren uitvoeren van nieuwe handelingen, in fase twee om 

het uitproberen van de nieuwe handelingen en in fase drie om het eigen worden van de 

nieuwe handelingen door het telkens te doen. De derde fase is bij ‘doen’ de belangrijkste fase. 
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Denken                                          Doen 

 

                               betekenis opbouwen                  stappenplan achterhalen 

                                    schematiseren                                 uitproberen 

                                      onthouden                           automatiseren, inslijpen 

 

figuur 1: 3 fasen van leren volgens Marzano en Miedema (2005) 

Westhoff (2009) vindt dat er binnen het onderwijs meer geleerd zou worden indien het leren 

meer aan de cursisten zou worden overgelaten. Simons (1999) beaamt dit maar zegt dat dit 

wel begeleid moet worden en dat de verantwoordelijkheid geleidelijk van docent naar cursist 

moet schuiven. Waarbij Simons (1999) er juist voor pleit dat docenten vooral de integratieve 

en toepassingsactiviteiten moeten organiseren en cursisten zelf de kennis- en 

vaardigheidsactiviteiten moeten organiseren. Cursisten moeten wel leren leren op school. De 

wijze waarop zij van oudsher zelfstandig gewend zijn te leren wordt beïnvloed door gewoonte 

vorming, de thuissituatie en persoonlijkheidsfactoren. Om nieuwe opvattingen over leren te 

leren, hebben cursisten een zekere mate van metacognitiviteit nodig, waarbij ze in eerste 

instantie door docenten begeleid moeten worden. Dit betekent dat cursisten zich ervan bewust 

moeten zijn op wat voor manieren ze aan het leren zijn, weten wat de persoonlijke leerdoelen 

zijn, weten wat de leerstrategie is die het best bij een bepaalde leertaak past, weten hoe de 

leerresultaten worden vastgesteld,  gebruik kunnen maken van feedback en terug kunnen 

koppelen naar leerdoel en leerstrategie (Simons, 1999).  

Cursisten moeten zich ervan bewust zijn dat leren tegenwoordig levenslang leren betekent, 

Zeker voor cursisten in de opleiding Commercieel Medewerker Bank en Verzekeren heeft dit 

grote betekenis.  De eisen aan vaardigheden en kennis in de branche zijn wettelijk 

voorgeschreven en voorzien in ieder anderhalve jaar een ronde permanente educatie per 

deelcertificaat om bij te blijven op vakkennis. Aan docenten een schone taak om door middel 

van rijke leertaken de fasen van leren te doorlopen waarbij de cursisten  leren dat leren ook 

leuk kan zijn indien de cursist er zelf de verantwoordelijkheid voor neemt in plaats van de 

verantwoordelijkheid bij anderen te leggen/ te laten.  
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2.3. Leerstijlen  
Elke cursist leert op een individuele manier. Kolb (1984) heeft zijn bekende leerstijltheorie 

gebaseerd op een ervaringsleertheorie.  Kolb gaat ervan uit dat ervaringen de basis vormen 

voor het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden.  Dit leerproces bestaat uit vier fasen: 

concreet ervaren, observeren van reflecties, verkennen van theorie en actief experimenteren. 

Deze fasen zijn weer afgeleid van twee dimensies, te weten: “concreet-abstract” en “actief-

passief”. Figuur 1 geeft een weergave van deze fasen. 

 

Figuur 2: Leercyclus volgens Kolb (1984). Uit: Canon van het leren 

De dimensie ‘actief-passief’ gaat over de manier waarop individuen handelen terwijl de 

dimensie ‘concreet-abstract’ betrekking heeft op de manier waarop individuen bij voorkeur 

kennis verwerven. 

In tegenstelling tot Kolb gaat Vermunt (1990) er vanuit dat studenten hun leerstijl aanpassen 

aan de specifieke taak die zij moeten doen.  Vermunt definieert de volgende leerstijlen: 

betekenisgericht, reproductiegericht, toepassingsgericht en ongericht. Er is zowel bij Kolb als 

bij Vermunt geen ‘beste’ leerstijl. De verschillende leerstijlen kunnen gebruikt worden 

afhankelijk van de soort opdracht. Kolb beschouwt de voorkeursleerstijl als het startpunt van  

een cyclisch proces terwijl Vermunt leerstijlen meer beschouwt als de leertechniek waarmee 

studenten proberen tot (betere) resultaten te komen.   
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Tabel 1: leerstijlenindeling van Vermunt (1990) 

 Betekenisgericht Reproductief Toepassingsgericht Ongericht 

Leerstrategie Diepteverwerking Stapsgewijze 

verwerking 

Concrete 

verwerking 

 

Regulatiestrategie Zelfgestuurd extern m.b.t. 

leerprocessen & 

-resultaten 

 Stuurloos 

Leermodel Opbouwen 

kennis & 

inzichten 

Opname van 

kennis 

Gebruik van kennis Stimulering 

samenwerking 

Leeroriëntatie Persoonlijke 

interesse 

Certificaatgericht Uittesten eigen 

capaciteiten 

Beroepsgericht 

ambivalent 

 

Het onderzoek dat Vermunt heeft uitgevoerd was gericht op het hbo. Omdat het hbo meer 

theoriegericht is en het mbo meer praktijkgericht is hebben Slaats, Lodewijks en Van der 

Sanden (1999) onderzoek verricht naar leerstijlen in het mbo zowel gedurende de theorie- als 

de praktijkcomponenten van de opleiding. Uit dit onderzoek is gebleken dat het feitelijk 

leergedrag van mbo-studenten consistent blijkt samen te hangen met de reproductiegerichte en 

de toepassingsgerichte leerstijldimensie. Deze twee leerstijldimensies vormen de basis voor 

vier verschillende leerstijlen. 

• de reproductieve leerstijl, hierbij ligt de nadruk op uit het hoofd leren en het opvolgen 

van aanwijzingen van de docent; 

• de constructieve leerstijl, hierbij ligt de nadruk op het opbouwen van persoonlijke kennis 

en het verantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces; 

• de passieve leerstijl, hierbij is onduidelijk welke activiteiten een cursist onderneemt en 

hoe  de cursist een gebrek aan sturing opvangt; 

• de veelzijdige leerstijl, waarbij het leergedrag, de sturing en de denkbeelden van de 

cursist zowel reproductieve als constructieve elementen bevatten. 

Een vergelijking tussen het leren tijdens praktijkonderwijs en het leren tijdens 

theorieonderwijs leidt tot de conclusie dat de hierboven beschreven leerstijlen vooral van 

betekenis zijn binnen het theorie-onderwijs. Bij het praktijkonderwijs (stages, practica, e.d.) 

zijn praktisch geen verbanden ontdekt tussen ideeën over leren en leergedrag en verbanden 
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tussen scores op een leerstijlenvragenlijst en behaalde cijfers (Slaats et al, 1999). Deze relatie 

heeft men echter wel gevonden in het theorieonderwijs. In praktijkonderwijs blijken 

voornamelijk taakeisen en een zelfsturende leeroriëntatie verband te houden met het leren op 

de werkplek (Raemdonck, Gijbels & Van Groen, 2010). 

 

De veelzijdige leerstijl biedt de beste voorwaarden voor de ontwikkeling van zelfstandig 

leervermogen. Cursisten met deze leerstijl kennen dan al zowel het reproductieve als het 

constructieve aspect van het leerproces. Zij weten dus dat het belangrijk is om stof uit het 

hoofd te leren (memoriseren) en verbanden te leggen (integreren). Tevens zijn zij in staat om 

sturing te krijgen en om sturing te geven. Docenten zullen in hun lessen cursisten moeten 

gaan trainen om cursisten een veelzijdige leerstijl eigen te laten maken om de kans op 

studiesucces te vergroten. 

 

 

2.4. De invloed van cursistenkenmerken 
  
2.4.1. Motivatie 
Motivatie wordt in de hersenen door drie hormonen getriggerd: dopamine, opioïden en 

oxytocine. Wanneer het brein voldoende van deze mix bevat dan is er zin in het leven en is 

men bereid zich samen met anderen in te zetten en wil men doelen en succes nastreven. 

Interesse, sociale acceptatie en persoonlijke waardering werken positief door op deze mix van 

hormonen. Alleen al het vooruitzicht op waardering en erkenning kan de motivatieprocessen 

in het brein activeren. Hierbij zijn ouders, docenten, mentoren, en medeleerlingen van 

onmisbaar belang om de cursist als individu waar te nemen en te stimuleren (Nelis en Sark, 

2009). In de self-determination theorie worden intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie in 

vier vormen en amotivatie onderscheiden (Deci en Ryan, 2000). Centraal in hun model staan 

relatie, autonomie en competentie. Deze drie tezamen bepalen hoe gemotiveerd iemand is. 

Motivatie is voor hun geen vastliggende persoonskenmerk maar een product tussen de 

interactie tussen docenten en de leerling. De component relatie heeft betrekking op het 

gewaardeerd willen worden door anderen. De component autonomie heeft betrekking op het 

zelf willen doen, maar soms met een beetje hulp en de component competentie is het geloof in 

eigen kunnen en het plezier erin. Als deze drie componenten in voldoende mate aangeboden 
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worden dan is er sprake van welbevinden, motivatie en inzet in leren. Wordt hier echter door 

tekort aan gedaan dan ontstaan er taakhoudings- en motivatieproblemen (Ryan en Deci, 

2000). De motivatie is afhankelijk van verschillende redenen  of doelen die leiden tot een 

actie. Intrinsieke motivatie betekent dat de cursisten interesse of plezier hebben in de actie of 

uitvoering van de taak. Er is sprake van extrinsieke motivatie als  activiteiten ondernomen 

worden om andere drijfveren dan de activiteit zelf. Een voorbeeld hiervan is een te 

verwachten beloning of resultaat bij goede uitvoering van de actie of taak. Deze vormen van 

motivatie kunnen goed gekoppeld worden aan de interesse, sociale acceptatie en persoonlijke 

waardering van Nelis en Sark (2009), factoren die de motivatie verhogen in de context waarin 

iemand leert.  
Tabel 2: Schematische weergave motivatiecontinuüm Ryan en Deci (2000) 

                      Geen motivatie                                                                           Sterke motivatie 

Motivatietype Amotivatie Extrinsieke motivatie Intrinsieke 

motivatie Externe 

regulatie 

Introjectie Identificatie Integratie 

 

Verwante 

processen 

Ervaren van 

laag 

competentie-

niveau 

Afwezigheid 

van intenties, 

actiegericht-

heid 

Afwezigheid 

van relevantie 

 

Gerichtheid 

op externe 

beloningen 

Meegaand/ 

reactief 

Ego speelt 

belangrijke 

rol: 

vermijden 

van angst, 

schuld- 

gevoel; 

gerichtheid 

op 

goedkeuring 

door 

anderen en 

zelf 

Bewust 

waarderen van 

bepaald 

gedrag 

Nut 

onderschrijven 

van bepaalde 

handelingen/ 

vakken 

Integreren 

van externe 

handelingen, 

gedragingen 

in eigen 

persoonlijk-

heid  

In overeen- 

stemming 

brengen met 

eigen 

waarden en 

normen 

Interesse 

Plezier 

Bevrediging 

inherent aan 

activiteit 

 

Waargenomen 

plaats van 

causaliteit/ 

mate van 

autonomie 

Onpersoonlijk 

 

 

Afwezig 

Extern 

 

 

Zeer lage 

mate van 

autonomie 

Enigszins 

extern 

 

Lage mate 

van 

autonomie 

Enigszins 

intern 

 

Enige mate 

van autonomie 

Intern 

 

 

Grote mate 

van 

autonomie 

Intern 

 

 

Grote mate 

van 

autonomie 
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In aansluiting op Ryan en Deci geeft Vermunt (2006) aan dat voor cursisten toetsen en cijfers 

een belangrijk instrument zijn om hen te motiveren. Cursisten zien namelijk graag een 

duidelijke relatie tussen inspanning en beloning in termen van een cijfer. 

In de Motivatives Strategies for Learning Questionnaire, ‘MSLQ’(Pintrich, Smith, Garcia en 

McKeachie, 1993), die in dit onderzoek mede gebruikt is komen naast interne en externe 

motivatie ook de motivatiefactoren self-efficacy en taakwaarde voor. Self-efficacy is het 

geloof en inzicht van de cursist in zichzelf met betrekking tot taakcomplexiteit en uitvoering 

en is te vergelijken met wat Deci & Ryan als competentie benoemen. Oftewel, welke acties 

moeten er genomen worden om het gewenste resultaat te bereiken (Driscoll, 2005). Het 

belangrijkste effect van evalueren van het eigen gedrag is dat de self-efficacy zal verbeteren 

(Bandura, 1997). Taakwaarde is de beoordeling door de cursist hoe interessant, nuttig en 

belangrijk een taak voor de cursist is. Componenten van taakwaarde zijn de individuele 

perceptie over taakbelang, persoonlijke interesse in de taak en de verwachting dat de taak 

bruikbaar is voor andere taken/doelen (Pintrich, 1999). Taakwaarde is niet gelijk aan de 

autonomie van Deci & Ryan maar is daar wel mee verbonden. Naar mate de taakwaarde voor 

een cursist lager is zal de docent meer druk moeten uitoefenen om de cursist aan het werk te 

krijgen. Een hoge taakwaarde stimuleert het autonome handelen van cursisten. Self-efficacy 

en taakwaarde beïnvloeden mede de motivatie van leren en de uitvoering van leertaken. 

Cursisten hebben bepaalde doelen en hebben een visie op wat zij willen (Elliot en Dweck, 

1988). Deze visie is meer gericht op een goed salaris, snel een baan kunnen vinden en 

hogerop kunnen komen dan op een reëel beroepsbeeld (Ecabo, 2007). Wanneer het onderwijs 

ertoe kan leiden dat de cursisten deze doelen kunnen halen, dan zullen de cursisten meer 

gemotiveerd zijn om deze doelen te behalen en te presteren. Onderwijs heeft ook op korte 

termijn invloed op de motivatie van cursisten. Op het moment dat cursisten het onderwijs te 

moeilijk of lastig vinden zullen de cursisten sneller gedemotiveerd raken. De cursisten ervaren 

dan een gebrek aan competentie (Ryan en Deci, 2000) Dit geldt ook als het onderwijs te 

makkelijk is voor de cursisten. De afnemende motivatie van cursisten voor school kan ook 

voortkomen uit een afnemende klik tussen de cursisten en de school. Dit wordt veroorzaakt 

door het optreden van de docenten en de ontwikkeling van de cursisten in de 

adolescentieperiode (Midgley, Feldlaufer & Eccles,1989). Ryan en Deci bevestigen hiermee 

de eerder genoemde conclusies van Elliot et al (1988), Midgeley et al (1989) en Ames (1992). 

 Het is echter ook belangrijk om te weten dat cursisten niet alleen doelen op onderwijsgebied 

hebben maar ook andere doelen hebben zoals bijvoorbeeld doelen op sociaal gebied 

waaronder het zien en spreken van vrienden behoort (Ames, 1992).  De afname van de inzet 
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voor het onderwijs heeft een duidelijke samenhang met een toenemend belang van de vrije 

tijd. De concurrerende motivatie van de vrije tijdsbesteding zorgt ervoor dat de inzet voor het 

onderwijs afneemt (Van der Veen & Peetsma, 2009). De doelen van de cursisten worden ook 

duidelijk bepaald door de omgeving van de cursisten (Sligte, Bulterman en Huizinga, 2009).   

 

2.4.2. Zelfregulerend leren 
In algemene zin wordt onder zelfregulerend leren verstaan, het actief deelnemen aan het 

leerproces, waarbij de lerenden zichzelf doelen stellen, in de gaten houden in hoeverre de 

doelen bereikt worden en de lerenden hun cognities, motivaties en gedrag aanpassen en 

reguleren om de doelen te behalen (Raffaelli, Crockett en Shen, 2005) en kan gekoppeld 

worden aan het component autonomie van Ryan & Deci (2000). Op basis van deze definitie 

kan er gesteld worden dat de relatie tussen motivationele factoren, inzet en prestaties 

wederkerig is. Een geleverde prestatie kan het zelfvertrouwen beïnvloeden en leiden tot 

bijstelling van de toekomstige doelen. Zelfgereguleerd leren wordt beïnvloed door 

verschillende motivatoren zoals de verwachtingen van de cursist, het belang van de doelen 

maar ook affectieve componenten, zoals het zich prettig voelen in de leersituatie (Pintrich, 

2004). Volgens Pintrich  kan de gehele leercontext, inclusief de thuissituatie hier onder vallen. 

Volgens Zimmerman (1998) bestaat zelfregulerend leren uit een cyclisch proces waarbij de 

cursisten beginnen met het stellen van doelen, vervolgens dingen gaan doen (studeren) en 

daarna terugblikken en controleren of op de gebruikte manier het doel naderbij gekomen is. 

Het gaat om een spiraalvormig proces dat via de cyclus plannen-uitvoeren-terugblikken steeds 

dichter bij het doel (verwerving van kennis en begrip) komt. 

Bij het plannen spelen volgens Zimmerman 5 sub-processen een rol: 

• SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) formuleren van 

leerdoelen; 

• strategische planning: leerstrategieën of methoden; 

• persoonlijke overtuiging van de capaciteiten; 

• doeloriëntatie: focussen op leren in plaats van op resultaat; 

• intrinsieke motivatie. 

Bij het studeren zijn er in verband met zelfregulatie 3 sub-processen te herkennen. 

• het focussen op studiemateriaal en het beschermen tegen afleiding en concurrerende 

doelstellingen; 
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• zelf-instructie: zelf een stappenplan maken hoe bepaalde leerproblemen opgelost; 

kunnen worden 

• self-monitoring: leidt de gekozen aanpak tot het doel. 

Bij reflectie spelen vier sub-processen een rol. 

• zelfevaluatie: vergelijken studieresultaten met een standaard, ofwel in zichzelf of in 

vergelijking met mede-cursisten; 

• toeschrijven van succes of falen aan bepaalde factoren zoals bijvoorbeeld onvoldoende 

inspanning of beperkte aanleg hebben; 

• reactie op voorgaand succes of falen door bijvoorbeeld extra je best te doen of het niet 

meer zien zitten. 

Het toeschrijven van succes of falen aan bepaalde factoren kan positief werken indien de 

reflectant beschikt over een ‘growth-mindset’. Dit betekent dat cursisten met een 

groeimindset geloven dat hun talenten en vermogens kunnen worden ontwikkeld door passie, 

opleiding en volharding. Er wordt gezocht naar manieren om zichzelf te verbeteren eventueel 

met hulp van anderen. Het toeschrijven van succes of falen aan bepaalde factoren zal echter 

niet een succes worden wanneer de cursist over een ‘fixed mindset’ beschikt. Bij de 

gefixeerde mindset gelooft de cursist dat zijn talenten en vermogens vastliggende 

eigenschappen zijn waaraan niet gewerkt kan worden (Dweck, 2006).   

Cursisten die goed in zelfregulatie zijn blijken bovenstaande stappen goed te verwerken en bij 

te stellen wanneer de studieresultaten niet het gewenste doel oplevert. Cursisten die moeite 

hebben met zelfregulatie zijn meer op resultaten ingesteld, hebben weinig zelfvertrouwen en 

zijn niet zo geïnteresseerd in de lesstof. Deze cursisten zijn vaak ongeconcentreerd, gebruiken 

verkeerde leerstrategiën en vermijden zelfevaluatie. Het mislukken van doelen schrijven deze 

cursisten vaak toe aan onvoldoende capaciteiten en vertonen op basis daarvan vaak negatieve 

reacties en beginnen niet-adaptief aan een volgend doel (Zimmerman,1998). Dit heeft 

eveneens een relatie tot de leerstijlen van Vermunt (1990) die vier brede leerstijlen onderkent:  

• de reproductieve leerstijl; het leren voor een diploma waarbij kennis naverteld moet 

kunnen worden, studeren is het opnemen van kennis 

• de betekenis-gerichte leerstijl; de lerende is zelf actief betekenis te genereren en op te 

bouwen 

• de toepassingsgerichte leerstijl; de lerende wil kennis vooral in de praktijk kunnen 

toepassen en zijn bij het leren gericht op het toekomstig beroep 
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• de ongerichte leerstijl; het ontbreken van sturing aan het eigen leren en het niet goed 

overweg kunnen met de sturing van anderen   

Dweck (1986) onderscheidt twee soorten doeloriëntaties; een leergerichte oriëntatie en een 

prestatiegerichte oriëntatie. De leergerichte oriëntatie richt zich op het ontwikkelen van eigen 

vaardigheden en het stellen van uitdagende doelen terwijl de prestatiegerichte oriëntatie zich 

richt op het verkrijgen van positieve beoordelingen en het vermijden van negatieve 

beoordelingen ten opzichte van anderen. Doeloriëntatie is te beïnvloeden door externe 

informatie waardoor dit bepalend is voor de taakkeuze van de cursisten (Dweck & Legget, 

1988). Tevens kan de doeloriëntatie beïnvloed worden door de cursisten een specifiek doel 

aan te reiken (Elliot & Dweck, 1988). Een positief effect kan ontstaan wanneer door 

inspanning een doel behaald wordt (Dweck & Legget, 1988). Het positieve effect leidt er toe 

dat cursisten meer tijd steken in een taak en dat er minder afleidende zorgelijke gedachten zijn 

(McGregor & Elliot, 2002). Op deze wijze kunnen er betere studieprestaties tot stand komen 

en kan de mindset van cursisten veranderen naar een groeimindset. 

 

2.4.3 De tijdsgeest 
Een kenmerk van jongeren onder de 20 in het algemeen is dat zij functioneren in een virtuele 

gemeenschap waarin interactiviteit een kern vormt.  Internet is de  “information universe” 

(Lippinscott, 2005, p.13.3). Cursisten kunnen echter niet goed waar/onwaarheden van het 

internet onderscheiden en weten onvoldoende welke zoekstrategieën zij moeten gebruiken om 

betrouwbare informatie te vinden. Ze verwarren internet nog wel eens met kennis (Stam, 

Hoveijn, Van der Wel, 2005). Bij het verwerken van opdrachten wordt er vaak gebruik 

gemaakt van knip-en plak-methoden waardoor de stof niet in het brein verwerkt wordt. Bij het 

nabespreken van opdrachten blijkt dat de cursisten nauwelijks kunnen vertellen aan welke 

opdracht ze gewerkt hebben. Het gaat de cursisten vaak om het opleveren van producten in 

plaats van het leerresultaat. Daarnaast weigeren cursisten grote hoeveelheden tekst te lezen 

(Oblinger en Oblinger, 2005) en voeren cursisten meerdere taken gelijktijdig uit, het 

zogenaamde multitasking (Oblinger en Oblinger, 2005). Bij multitasking moeten de hersenen 

gelijktijdig verschillende informatie verwerken. Hierdoor kan er verwarring ontstaan tussen 

de verschillende taken. De concentratie wordt bij multitasking continu onderbroken en de 

kwaliteit van het werk daalt. Uit onderzoek is ook gebleken dat het vaak multitasken geen 

invloed heeft op het verbeteren van de concentratie. Jongeren tot 22 jaar hebben zelfs nog 

meer moeite met multitasking dan volwassenen al hebben. Multitasken vergt een goed 
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werkgeheugen en is bij pubers nog in ontwikkeling. De informatie moet goed gefilterd 

kunnen worden om doelgericht en efficiënt een opdracht uit te kunnen voeren (Crone, 2008). 

Wordt het werkgeheugen met meerdere taken belast dan zal er trager gewerkt gaan worden en 

zullen er meer fouten gemaakt worden. Multitasken kan alleen effectief zijn als de taken 

verschillende hersenfuncties vereisen, maar bijna altijd is hierbij ook het werkgeheugen 

vereist (Borst, 2012). Veel mbo’ers hebben juist problemen met het doen van meerdere taken 

teglijk (multitasken). Dit komt omdat een groot gedeelte van de mbo’ers moeite heeft met 

lezen, interpreteren en toepassen van grote hoeveelheden tekst. Leren wordt negatief 

beïnvloedt door multitasken doordat de concentratie afneemt, er langzamer gewerkt wordt en 

er meer fouten gemaakt worden.  Een gedoseerd en gevarieerd les aanbod is de beste 

methode, rekening houdend met het individu en de verschillende leerstijlen (Groeneveld & 

Steensel, 2009). In het vormgeven van het onderwijs zullen wij met de tijdsgeest van onze 

cursisten rekening moeten houden. Structuur, duidelijkheid, gevarieerd lesaanbod maar ook 

aansluiting zoeken bij de tijdsgeest zouden behulpzaam kunnen zijn.  

 
2.4.4. De werk/leerplek 
 
De werkplek wordt als leerplek gebruikt voor het leren van kennis en vaardigheden in een 

bedrijfsspecifieke context. Of werkplek leren effectief is kan beoordeeld worden op basis van 

het vaststellen van het aantal te behalen vooraf gestelde leerdoelen. Voor een cursist hoeft het 

niet alleen te gaan om beroeps-specifieke competenties maar kan het ook gaan om meer 

persoonlijke ontwikkelingsdoelen zoals het ondervinden of de beroepswens aansluit bij de 

werkelijkheid van het beroep.  Er is echter wel een spanningsveld aanwezig tussen de 

doelstellingen van de school en het werkleerbedrijf doordat de school het leren, het verwerven 

van competenties, middels sturing waarbij breed opgeleid wordt, en het leerbedrijf, het 

werken middels deelname aan het werkproces en socialisatie, als authentiek leren gebruikt, 

waarbij specifiek opgeleid wordt (Poortman en Visser, 2009). 

Het leerpotentieel van een werkplek hangt af van de specifieke lokale (manipuleerbare) 

kenmerken van de werkplek zowel als van de cursist op die betreffende werkplek. Hoe beter 

een match tot stand komt des te groter de kans is dat er doeltreffende geleerd wordt. 

Volgens Onstenk (1997) zijn de volgende factoren belangrijk bij de totstandkoming van een 

match: 

- kenmerken die met directe taakuitoefening door de persoon te maken hebben: 

taakautonomie, variatie in het werk, complexiteit; 
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- kenmerken die met de sociale omgeving van de werkplek samenhangen: participatie, 

communicatie en interactie, feedback en ondersteuning; 

- kenmerken van de werkplek als informatieomgeving. 

Andere belangrijke factoren zijn voldoende tijd voor reflectie en interactie met collega’s. Dit 

betekent dat de mate van de werkdruk van belang kan zijn. 

 

De OECD (2000) maakt een onderscheid in de volgende soorten kennis: 

• weten wat: feitenkennis; 

• weten waarom: declaratieve kennis, kennis over achter- of onderliggende principes, 

wetten en processen; 

• weten hoe: procedurele kennis, operationele kennis en bekwaamheid; 

• Weten wie en wanneer: conditionele kennis, weten welke kennis wanneer (onder 

welke condities) gebruikt kan worden. 

In het algemeen geven het weten wat en waarom geen leeropbrengst via leren op de werkplek. 

De “hoe-kennis” is deels expliciet en deels impliciet. Expliciete kennis wordt verworven door 

protocollen, handleidingen en op schrift gestelde procedures. Impliciete kennis komt voort uit 

waarnemingen en het ontwikkelen van intuïtie in een context (Poortman en Visser, 2009). Dit 

betekent dat de cursisten van de opleiding CMBV niet alle kennis op de werkplek tot zich zal 

nemen. 

 

2.5. Docentcompetenties 

Om een goede opleiding neer te zetten is het onmisbaar om vakbekwame docenten in te 

zetten.  De laatste jaren zijn de rollen die docenten moeten vervullen verbreed (Baarda, 2006). 

Binnen het kernteam van docenten van de opleiding CMBV zijn 3 van de 4 docenten 

traditioneel geschoolde docenten die richting pensioengerechtigde leeftijd gaan. Hoe ziet een 

ideaal-plaatje van de hedendaagse docent er echter uit?  Wat moet de hedendaagse docent 

allemaal weten, kunnen en doen en welke rollen moet de docent allemaal kunnen vervullen? 

Om een uitgangspunt te hebben over de competenties van docenten is gebruik gemaakt van 

het “model van de krachtige leeromgeving voor het beroepsonderwijs”(Moerkamp, Bruijn, 

Kuip, Onstenk en Voncken, 2000). Dit model heeft de volgende 10 kenmerken:  
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Programmakenmerken 

1. beroepsidentiteit als uitgangspunt 

2. authentiek/functioneel 

3. geïntegreerd thematisch/cursorisch 

Verwerkingsactiviteiten van leerlingen 

4. construerend leren 

5. reflectief leren 

Begeleidingsactiviteiten van docenten 

6. (adaptief) instrueren 

7. coachen 

8. bevorderen van zelfregulerende vaardigheden 

Evaluatie 

9. functioneel toetsen van kennis, inzicht en vaardigheden 

10. assessment van brede competenties 

 

De punten 6 tot en met 8 uit dit model gaan specifiek over docenteigenschappen. Instrueren 

(adaptief)  bestaat uit contextualiseren, generaliseren, integreren en voordoen. Iets wat voor 

traditioneel geschoolde docenten weinig problemen mag geven. In een krachtige 

leeromgeving moeten docenten hun inzet aan de kennis en zelfstandigheid van de cursisten 

kunnen aanpassen.  Hiervoor zijn flexibele instructievormen nodig welke bij grote groepen 

cursisten niet altijd eenvoudig te realiseren zijn (De Bruijn, Leeman en Overmaat, 2006). De 

Bruijn constateerde ook dat opdrachten vaak oppervlakkig nabesproken worden en de leerstof 

aan hoofdstukken wordt opgehangen in plaats van een brug te slaan naar thema’s.  

Nabespreken en een brug slaan naar thema’s is echter  belangrijk voor het bevorderen van het 

begrip. Docenten kunnen hiervoor contextualiseren, generaliseren, integreren en voordoen als 

didactische vaardigheden inzetten. Coaching wordt als een aanvulling op adaptief instrueren 

gezien en richt zich op de (kritische) begeleiding van het exploratieve, reflectieve en 

samenwerkende leren. De docent moet beschikbaar blijven om voorkennis te activeren, het 

proces in goede banen te leiden en met cursisten te reflecteren op zowel het resultaat als het 

proces. Docenten zijn nog niet echt sterk in coaching en hebben soms onvoldoende 

begeleidingsvaardigheden waardoor cursisten niet actief aan het werk gaan maar om aandacht 

blijven vragen en behoefte hebben aan positieve feedback, bijvoorbeeld over het op de goede 
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weg zitten met de opdracht. Docenten zullen het coachen zich eigen moeten maken. De 

docent denkt nog teveel dat het vanzelf gaat als de cursist zelfstandig moet plannen en 

organiseren. Bij de zelfregulerende vaardigeden moet de docent helpen bij het ontwikkelen en 

onderhouden van discipline en motivatie bij de cursist. Volgens de Bruijn et al  (2006) vinden 

docenten het lastig om een goed evenwicht te vinden tussen sturen en overlaten. Het 

evenwicht zal gevonden kunnen worden wanneer docenten minder gaan sturen en meer aan de 

cursist gaat overlaten. Het niveau van de individuele cursist bepaalt hoeveel aanwijzingen en 

vastigheid zij van de docent nodig hebben. Om authentiek leren en vakkenintegratie mogelijk 

te maken (belangrijke aspecten van competentie gericht onderwijs) heeft de docent een breed 

inzicht in zowel  de beroepspraktijk als de vaktheorie nodig. Daarnaast moet er een nauwe 

samenwerking zijn tussen docenten voor de algemene vakken, docenten voor de vaktheorie en 

de praktijkdocenten (De Bruijn et al, 2006).  

Tot zover hebben wij alleen de rol als docent die les geeft  en de benodigde competenties 

hiervoor besproken.  De docent vervult hiernaast echter nog andere rollen waar wellicht 

andere competenties nodig voor zijn. De Onderwijs Coöperatie heeft een officieel erkend 

profiel opgesteld, waarin zeven algemene bekwaamheidseisen zijn geformuleerd die gelden 

voor al het onderwijs. 

samenvatting bekwaamheidseisen 

1 Een goede leraar is interpersoonlijk competent. Hij kan op een goede, professionele manier 

met leerlingen omgaan. 

2 Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige 

werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen 

ontwikkelen.  

3 Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de leerlingen helpen 

zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse 

samenleving. 

4 Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een overzichtelijke, 

ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas. 

5 Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een professionele 

bijdrage leveren een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede 

onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. 

6 Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij kan 

op een professionele manier communiceren met ouders en andere betrokkenen bij de vorming 
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en opleiding van zijn leerlingen. 

7 Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. Hij kan op een professionele 

manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij kan zijn professionaliteit 

ontwikkelen en bij de tijd houden (Onderwijs Coöperatie, 2004). Binnen het Nova College 

wordt er bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken van deze eisen gebruik gemaakt 

waaraan eigen indicatoren gehangen zijn. 

Jansma (2006) heeft uit deze eisen verschillend rollen van docenten gehaald. In formele zin 

kent de docent in de beroepspraktijk de volgende rollen: uitvoerder van methodieken, 

ontwerper van nieuwe  toepassingen van bestaande methodieken en onderzoeker van de eigen 

praktijk. Daarnaast heeft de professionele docent ook een rol in het op peil houden en het 

ontwikkelen van de eigen bekwaamheid en in de kennisproductie en het ontwikkelende 

vermogen van de beroepsgroep. In deze hoedanigheid heeft de docent volgens Jansma de 

volgende rollen:  ontwerper van nieuwe methodes of innovaties, adviseur/coach van collega’s 

en zelfverantwoordelijke, zelfsturende lerende professional. Ten opzichte van traditioneel 

onderwijs is er een duidelijke accentverschuiving.  Deze verschuiving heeft betrekking op vier 

aspecten: de aard van de basiskennis, het samenwerken aan onderwijs, het ontwerpen van 

leeractiviteiten en programma’s en de ontwikkeling van een professionele identiteit. De 

basiskennis moet veel breder zijn en is niet meer alleen gebaseerd op vakkennis. De docent 

moet cursisten in hun ontwikkeling kunnen coachen en verwijzen. Hiervoor moet de docent 

over een ruime hoeveelheid (actuele) praktische kennis beschikken met name gericht op de 

beroepspraktijk van cursisten. Docenten zijn gewend redelijk solistisch te opereren. In de 

huidige tijd moet er veel samengewerkt worden in teams, zowel in- als extern.  Voor het 

organiseren van het onderwijs wordt het samenwerken als lastig ervaren. Bij het ontwerpen 

van onderwijsactiviteiten en programma’s moet er vakoverstijgend gewerkt worden waarbij er 

eventueel derden ingeschakeld moeten worden voor de begeleiding en uitvoering. De docent 

moet daarnaast als professional ook nog eens kunnen bemiddelen, onderhandelen en 

delegeren. De beroepscontext kennen is hierbij onmisbaar (Wel en Heijst, 2008). In CGO-

onderwijs zijn nog meer rollen van docenten te vinden. Naast alle genoemde taken en/of 

rollen is de docent vaak ook nog studieloopbaanbegeleider en/of mentor, portfolio-begeleider, 

assessor, professionele groeiconsulent, authentieke toets maker en ICT- er (Wel en Heijst, 

2008).  Van Veldhuizen (2010)  vult dit aan met rollen als instructeur, beoordelaar en 

netwerker 
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Duidelijk is dat veel van docenten verwacht wordt.  Kan er verwacht worden dat een docent al 

deze taken en/of rollen kan vervullen? Door teamvorming in het hedendaags onderwijs is het 

wel mogelijk om taken en bepaalde rollen te verdelen, toch zal de docent in vele zaken 

bekwaam moeten zijn. Zowel de docent als de school zal hieraan aandacht moeten blijven 

besteden. 

 

2.6.. Het conceptueel model 
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2.7. Centrale Vraagstelling:  

Welke factoren leiden tot uitval en/of cursistontevredenheid in de opleiding? 

 

2.8. Deelvragen en variabelen 

Deelvraag 1: 

Wat weten cursisten ten aanzien van de inhoud en de manier van werken binnen de opleiding 

en het beroep? 
Tabel 3: cursisten kennis t.a.v. inhoud opleiding en beroep   

Kernbegrip Variabelen Indicatoren Wijze van meten 

Cursistkenmerken Verwachtingen Kennis van de te behalen leerstof Enquête alsmede 

semigestructureerde 

interviews cursisten 

en docenten 

Kennis van de opbouw van de 

opleiding 

Een duidelijk beroepsbeeld 

 

Deelvraag 2: 

Hoe wordt de opleiding nu door de cursisten ervaren? 
Tabel 4: cursistervaringen over de  opleiding CMBV 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren Wijze van meten 

Cursistkenmerken Leren Verantwoordelijkheid Enquête alsmede 

semigestructureerde 

interviews cursisten en 

docenten 

Herhaling 

Variatie 

Rijke leertaken 

Leerdoelen 

Leerstrategie 

Leerresultaten 

Omgevingsfactoren De school 

De klas 

De docent 
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Deelvraag 3: 

Waaruit halen de cursisten hun motivatie voor de opleiding?  
Tabel 5: Cursisten motivatie 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren Wijze van meten 

Cursistkenmerken Intrinsieke motivatie 

 

 

 

Welk doel wil de cursist met 

deze studie behalen 

Enquête alsmede 

semigestructureerde 

interviews cursisten en 

docenten 
Doorzettingsvermogen 

Zelfdiscipline 

 

Extrinsieke motivatie 

Externe bronnen 

Belonen 

Straffen 

Taakwaarde 

 

Wat heeft de cursist nodig om 

het doel te bereiken 

Interessebevordering = 

verdiepen in gekozen 

beroepsgebied 

Self-efficacy Kan een cursist adequaat 

handelen in bepaalde situaties 

Omgevingscontrole = hoe ga 

je om met storende elementen 

in je leeromgeving 

 

Deelvraag 4: 

Hoe richten cursisten het leren binnen hun opleiding in? 
Tabel 6: Leren van cursisten 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren Wijze van meten 

Cursistkenmerken Metacognitieve 

strategieën  

Planning Enquête alsmede 

semigestructureerde 

interviews cursisten en 

docenten 

Monitoring 

Informatiemanagement 

Evalueren 

Leren 

Reflecteren 
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Deelvraag 5: 

Wat vinden docenten belangrijk om bij de opleiding CMBV te kunnen werken? 
Tabel 7: Wat vinden docenten belangrijk? 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren Wijze van meten 
Docentkenmerken Vakdeskundigheid Kennis van de totale 

opbouw van de opleiding 

Q-sort methode met de 

betrokken docenten 

waarna na analyse van de 

uitkomsten er een 

semigestructureerd 

groepsinterview zal 

plaatsvinden 

In bezit van de voor de 

opleiding relevante 

werkervaring 

Op de hoogte zijn van de 

inhoud van het beroep 

waartoe opgeleid wordt 

Op de hoogte blijven van 

de veranderingen en 

vernieuwingen in het 

werkveld 

Regelmatig bijscholen 

In bezit van de voor de 

opleiding relevante 

diploma’s 

Deelvraag 6: 

Welke leermethoden hanteren docenten binnen de opleiding CMBV? 
Tabel 8: Gehanteerde leermethoden 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren Wijze van meten 

Docentkenmerken Didactiek Uitdagen tot leren Semigestructureerde 

interviews met docenten 

uit het kernteam 

 

 

Leerstof aanbod 

Structuur en bereik 

Verwerkingsvormen 

Leeromgeving 

Pedagogiek Bevorderen van de 

ontwikkeling van de 

cursist 

Het begeleiden van de 

cursist tot zelfstandigheid 

en volwassenheid 

Het centraal stellen van de 

relatie docent-cursist 
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Deelvraag 7: 

Op wat voor manier voelen docenten zich betrokken bij de opleiding commercieel 

medewerker Bank en Verzekeren? 
Tabel 9: Betrokkenheid docenten 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren Wijze van meten 
Docentkenmerken Betrokkenheid Het beste uit de cursist 

willen halen 

Semigestructureerde 

interviews met docenten 

uit het kernteam 

 
In staat zijn tot het geven 

en ontvangen van 

feedback van zowel 

cursisten als collega’s 

Vakmanschap Kennis van de 

beroepspraktijk 

Zicht hebben op het 

niveau van de cursist 

Zicht hebben op de inhoud 

van het lesplan 

In staat om mee te denken 

aan de vormgeving van de 

opleiding 
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3. Onderzoeksopzet 

3.1. Typering van het onderzoek 
Dit onderzoek is een verkennend onderzoek doordat niet geheel duidelijk is waardoor het lage 

diplomarendement veroorzaakt wordt. Er is op één bepaald moment (binnen een beperkte 

periode) gemeten onder zowel cursisten als docenten. Voor dit empirische onderzoek is 

daarom gekozen voor een cross-sectional ontwerp (middels enquêtes). Het onderzoek onder 

de cursisten is zowel kwalitatief als kwantitatief (enquêtes en groepsinterviews) en onder de 

docenten kwalitatief middels individuele interviews. 

 

3.2. Onderzoeksgroep 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder voltijd MBO-cursisten niveau 4 van de opleiding 

Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen te Haarlem.  Alle drie de leerjaren, in 

totaal 30 cursisten zijn in het onderzoek betrokken . 86,7% (n=26) van het totaal aantal (30) 

heeft de digitale enquêtes via VO-spiegel ingevuld. Afname vond plaats tijdens mijn WFT-

lessen. Voor afname hebben zij kort te horen gekregen wat het doel was van de enquêtes.   

 
Tabel 10: response enquête cursisten 

 Type cursist Aantal cursisten Aantal respondenten % ingevulde enquêtes  

 BOL jaar 1 11 10 90.9% 

 BOL jaar 2 7 5 71,4% 

 BOL jaar 3 12 11 91,7% 

Totaal  30 26 (n) 86,7% 

 

Uit deze groep respondenten hebben 9 cursisten meegewerkt aan twee groepsinterviews 

waarbij de eerstejaars als groep zijn geïnterviewd ( 2 personen) en de derdejaars (7 personen) 

gezamenlijk als groep zijn geïnterviewd.  

Voor het onderzoek onder de docenten heb ik het kernteam CMBV benadert. Het 

docententeam CMBV bestaat uit 4 kerndocenten. Omdat de onderzoeker één van de 

kerndocenten is, is hiervoor in de plaats een docent geïnterviewd  die deel uitgemaakt heeft 

van het kernteam, lesstof gaf gelijk aan onderzoeker en de tweede en derdejaars cursisten 

kent. Daarnaast is er een interview geweest met de gewezen opleidingsmanager, aangezien 
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deze de geluiden van zowel docenten als cursisten over de opleiding kent en eventueel een 

vergelijking kan maken met andere opleidingen. 

3.3. Instrumenten 

3.3.1. Cursisten enquêtes 
De eerste enquête (zie Bijlage 1 voor de vragenlijst) heb ik schoolbeleving genoemd omdat 

deze items omvat over de school, docenten en dergelijke en bestaat uit 53 items. In deze 

enquête zijn ook de achtergrondgegevens van de geënquêteerden gevraagd, zoals naam en 

leeftijd. De hoofdonderwerpen in de enquête omvatten (1) school, (2) klas, (3) docent, (4) 

instructie strategieën en (5) beroepsbeeld. De items over (1) school en (2) klas komen uit de 

vragenlijst, Een tweede onderzoek naar de motivatie van VMBO-leerlingen (Peetsma en Van 

der Veen, 2008). Zowel over school (1) als klas (2) zijn er 5 items. Een voorbeelditem over 

school (1) 

 

1. De sfeer op school is goed 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. Oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. Eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

Een voorbeelditem over klas (2) 

2. In mijn klas sta ik soms alleen 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. Oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. Eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

Met deze items wil ik achterhalen in welk opzicht de studieomgeving meespeelt in de 

zelfregulatie van de geënquêteerden.  

De items over (3) docent komen gedeeltelijk uit de vragenlijst van Peetsma en van der Veen 

(2008) maar ook uit de Masterthesis “Beinvloedbare factoren bij formatief toetsen”  (van 

Hees, 2011). In totaal  omvat docent (3) 17 items. De eerste vijf items gaan voornamelijk over 

de aandacht van de docent uit de vragenlijst van Peetsma en van der Veen, de andere 12 items 
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komen uit de vragenlijst van Van Hees en gaan voornamelijk over deskundigheid, uitleg en 

feedback.  

Voorbeelditem motivatie uit de vragenlijst van Peetsma en van der Veen (2008): 

3. Mijn docenten hebben over het algemeen belangstelling voor mij 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. Oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. Eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

Voorbeelditem beïnvloedbare factoren uit vragenlijst van Van Hees (2011): 

36. Feedback van docenten zie ik als een leermoment 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

De 10 items over instructie strategieën (4) en 12 items over beroepsbeeld (5) zijn zelf 

samengestelde items en zijn in mei 2012 eerst ter beoordeling voorgelegd aan mijn 

studiebegeleider. De items over inzet gaan over op welke manier de geënquêteerden het 

prettigst vinden om les krijgen waarmee verder gekeken kan worden naar de deelvraag over 

leren. Elke item begint met de vraag:  

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  En wordt gevolgd door bijvoorbeeld: 
 
16. Veel uitleg geven (klassikaal) 

  
 

1. Niet 

 

2. Enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. Sterk 
 

 

De items over beroepsbeeld (5) zijn er op gericht om te achterhalen of de geënquêteerden 

gedurende hun opleiding een juist beroepsbeeld ontwikkelen over de financiële sector. 

Hiervoor is onder meer de volgende vraag gesteld: 
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46. WFT-diploma's zijn voor het werken bij een bank/verzekeraar niet belangrijk 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. Oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. Eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

De tweede enquête (zie Bijlage 2) heb ik studiebeleving genoemd omdat deze enquête vooral 

zaken betreffende studeren omvat en bestaat uit 68 items. Ook hier is naar de 

achtergrondgegevens van de geënquêteerden gevraagd, zoals naam en leeftijd. De 

hoofdonderwerpen in de enquête behelzen: (1) motivatie, (2) metacognitieve strategieën, (3) 

tijd-en studieomgevings-management en (4) regulatie-inzet. De items zijn gehaald uit eerder 

gehouden onderzoeken. De items van de delen motivatie en metacognitieve strategieën komen 

uit het onderzoek Effecten van papieren versus digitaal portfolio op zelfregulerend leren van 

leerlingen in het voortgezet onderwijs (P. Sins en  S. Cornellise, 2012) en zijn te herleiden 

naar andere onderzoeksmethoden zoals de Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ). De items van de delen tijd- en studieomgevings-management en regulatie inzet 

komen uit de MSLQ (Duncan & McKeachie, 2005; Pintrich & De Groot, 1990). De rubriek 

motivatie (1) omvat 22 items die ingaan op de intrinsieke - en extrinsieke motivatie, 

taakwaarde en self efficacy van de geënquêteerden.  Een voorbeeldvraag over intrinsieke 

motivatie die gebruikt is in de enquête: 

1. Ik wil graag nieuwe dingen leren 
  

 

1. zeer oneens 

 

2. Oneens 

 

3. niet oneens / niet eens 

 

4. Eens 

 

5. zeer eens 
 

 

De rubriek metacognitieve strategieën (2) omvat 28 items die ingaan op planning, monitoring, 

informatie management, evaluatie, leren en reflectie. De volgende vraag is een voorbeeld van 

een vraag over reflecteren: 

9. Als ik twijfel aan de manier waarop klasgenoten een opdracht willen maken, denk ik na over 
betere manieren om die opdracht te maken 

  
 

1. Nooit 

 

2. Zelden 

 

3. Regelmatig 

 

4. Vaak 

 

5. Altijd 
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De rubriek tijd en studieomgeving management (3) omvat 8 items over het omgaan met studie 

in en buiten de school. Het voorbeeld laat een vraag zien over de plek waar de geënquêteerde 

huiswerk maakt: 

42. Ik maak mijn huiswerk altijd op dezelfde plek 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. Oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. Eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

De rubriek regulatie inzet (4) omvat 5 items voor de geënquêteerden waardoor achterhaald 

kan worden hoe de inzet is voor de studie. 

61. Als de stof mij niet interesseert, houd ik er mee op of doe ik alleen de gemakkelijke stukken 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. Oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. Eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

Tabel 11: Overzicht van concepten in de leerling vragenlijsten 
 Concept Aantal items Ontleend aan 

Enquête 1: schoolbeleving School 5 Peetsma en Van der Veen (2008) 

Klas 5 Peetsma en Van der Veen (2008) 

Docent1 5 Peetsma en Van der Veen (2008) 

Docent2 12 Van Hees (2011) 

Instructie strategieën 10 Zelf ontwikkeld 

Beroepsbeeld 12 Zelf ontwikkeld 

Enquete 2: studiebeleving Motivatie 22 Sins en Cornelisse (2012) 

Metacognitieve strategieën 28 Sins en Cornelisse (2012) 

Tijd en studieomgeving 

management 

8 Pintrich en De Groot (1990) 

Regulatie Inzet 5 Pintrich en De Groot (1990) 
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3.3.2. Groepsinterview cursisten 
In de digitale enquête was de volgende vraag opgenomen: Wat is je naam? (Deze zal alleen 

gebruikt worden om je te kunnen uitnodigen voor een groepsinterview. Je naam zal in het 

verdere onderzoek geanonimiseerd worden). Uit de respondenten die een naam ingevuld 

hadden is zoveel mogelijk een afspiegeling van het cursistenbestand genomen. Dit betekent 

dat cursisten met minder goede resultaten gemixed zijn met cursisten met goede resultaten.  

 

3.3.3. Individuele interviews docenten 
In de interviews is er voornamelijk aandacht geschonken aan de deelvragen vier tot en met 

zeven. Hiervoor is een topiclijst opgesteld aan de hand van het variabelenschema. Deze is als 

Bijlage 3 terug te vinden. In de resultaten van het onderzoek worden 

docenten/opleidingsmanager als één gezien zodat de anonimiteit van de opleidingsmanager 

gewaarborgd blijft. 

 

3.4. Dataverzameling, dataverwerking, data-analyse 
Voor het beantwoorden van de deelvragen heb ik gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek 

onder alle huidige cursisten van commercieel medewerker bank en verzekeringen. Deze 

cursisten (30 in aantal) zijn verspreid over 3 leerjaren. Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van 

twee aparte digitale enquêtes die in VO-spiegel gezet zijn. In de week van afnemen van de 

enquête waren in totaal 26 cursisten (n)  aanwezig en deze hebben de enquêtes ook ingevuld.  

 

3.4.1. Data verzameling 
De twee digitale enquêtes zijn via VO-spiegel afgenomen in week 24 van 2012 tijdens mijn 

eigen lessen. Voordat er  begonnen werd met het invullen hebben de cursisten een inleiding 

over het onderzoek gekregen.  Ik heb alleen de aanwezigen de enquêtes laten invullen. 

Afwezigen zijn hiervoor niet meer op een later tijdstip benadert.  

Het plannen van de interviews met een groep cursisten was lastig.  Aan het eind van het 

schooljaar waren zij volop met de studie bezig en wilden zij aanvankelijk geen extra tijd vrij 

maken. Uiteindelijk heb ik na afloop van een toets een aantal cursisten bereid gevonden om 

het interview met mij aan te gaan.  Voor de eerstejaars betrof dit twee cursisten die ik op 

dinsdag 10 juli 2012 heb geïnterviewd. De tweede groep geïnterviewden betrof alleen 

derdejaars en was een groep van 7 cursisten op maandag 9 juli 2012. Ik ben al deze cursisten 

zeer dankbaar voor het meewerken aan mijn onderzoek. Ieder interview duurde ca. 30 



Beter diplomarendement voor de MBO-opleiding CMBV 
 

Kitty Kroskinski/ analyseverslag  Pagina 38 
 

minuten. De interviews zijn opgenomen op een datarecorder alsmede genotuleerd. Van de 

notulen zijn gespreksverslagen gemaakt die ter goedkeuring aan de geïnterviewden zijn 

voorgelegd. De geïnterviewden hebben voor akkoord getekend. In de twee groepsinterviews 

zijn de volgende thema’s besproken: motivatie, school, een goede docent, beroepsbeeld en 

voorlichting op basis van een topiclijst die samengesteld is uit het variabelenschema. De 

topiclijst is opgenomen in Bijlage 4. 

Omdat ik zelf deel uit maak van het kernteam CMBV wilden alle docenten zonder probleem 

aan een interview deelnemen.  De interviews zijn afgenomen op 26 juni (2x), 1 juli, 3 juli en 4 

juli 2012. Ik ben al mijn (ex)collega’s zeer dankbaar dat zij aan mijn onderzoek hebben willen 

meewerken. Alle interviews zijn afgenomen bij het Nova College, locatie Zijlweg te Haarlem, 

met uitzondering van het interview met de vertrokken opleidingsmanager. Hiervoor ben ik 

naar zijn nieuwe werkgever te Hoorn geweest.  Ieder interview duurde ca. 45 minuten. De 

interviews zijn opgenomen op een datarecorder alsmede genotuleerd. Van de notulen zijn 

gespreksverslagen gemaakt die ter goedkeuring aan de geïnterviewden zijn voorgelegd. 

3.4.2. Dataverwerking en data-analyse 
De ingevulde enquêtes zijn verwerkt in zowel Excel als in SPSS. Excel is gebruikt voor de 

tellingen en het maken van grafieken terwijl SPSS voornamelijk gebruikt is om Cronbach’s 

Alpha, de standaarddeviatie en de gemiddelden te berekenen. 

Zowel de cursisten interviews als de docenteninterviews zijn geheel opgenomen op een data 

recorder.  De uitwerking van de interviews heeft plaatsgevonden aan de hand van gemaakte 

aantekeningen tijdens de interviews alsmede middels de opgenomen gesprekken. Cursisten en 

docenten zijn akkoord gegaan met de uitgewerkte interviewverslagen. Aan de hand van de 

deelvragen, leidraad voor de interviews, zijn de antwoorden gelabeld en geordend. De 

geautoriseerde verslagen zijn gelabeld door de tekstfragmenten te koppelen aan de 

deelvragen. Hierna is een verdere ordening gemaakt door de gelabelde fragmenten te ordenen 

bij de bijbehorende indicatoren. 

3.5. Verantwoording van de validiteit en betrouwbaarheid 

3.5.1. De validiteit 
Om tot een valide onderzoek te komen is zowel de hele populatie aan cursisten CMBV als de 

populatie van de kerndocenten CMBV benaderd. Er is gebruik gemaakt van datatriangulatie 

doordat het onderzoek heeft plaatsgevonden onder zowel de cursisten van klas 1, 2 en 3 als de 
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docenten. Tevens is er sprake van methodische triangulatie omdat er zowel gebruik gemaakt 

is van enquêtes als groepsinterviews met cursisten en van individuele interviews met de 

betrokken docenten. Door aan beide partijen vragen te stellen die met elkaar overeenkomen 

kunnen de antwoorden met elkaar vergeleken worden. In verband met het naderende einde 

van het schooljaar hebben alleen eerste en derdejaars cursisten meegewerkt aan de interviews.  

Aangezien de cursisten een mengeling waren van man/vrouw en goed/minder goed scorende 

cursisten hebben de uitkomsten uit de interviews een hoge mate van validiteit . De validiteit 

van de enquêtes is gewaarborgd doordat over de diverse onderwerpen meerdere vragen 

gesteld zijn en er gebruik gemaakt is van een betrouwbaar meetinstrument. Het grootste deel 

van de vragen uit de enquêtes, met uitzondering van inzet en beroepsbeeld uit de enquête 

schoolbeleving  zijn in eerdere onderzoeken gebruikt. De variabelen zijn  geoperationaliseerd 

en op basis daarvan is het theoretisch kader geschreven.  

 

3.5.2. De betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van het onderzoek is gewaarborgd door gebruik te maken van 

onderstaande maatregelen. De betrouwbaarheid van de enquêtes is vastgesteld door 

Cronbach’s alpha te berekenen over items die samen een concept beogen te meten. De 

geïnterviewde cursisten en docenten hebben een samenvatting  van het interview ontvangen 

met hierin de belangrijkste uitspraken die gedaan zijn.  Hierbij is gevraagd een member-check 

uit te voeren (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Mochten er zaken foutief of onvermeld 

gebleven zijn dan werd gevraagd hiervan mededeling te doen zodat de samenvatting 

aangepast zou kunnen worden. Alle geïnterviewden hebben hun akkoord gegeven  voor de 

inhoud van hun samenvatting. Doordat het kernteam van de docenten aan de opleiding 

CMBV geïnterviewd is , geeft dit een goed en betrouwbaar beeld op de kijk en visie van de 

docenten over de gevraagde onderwerpen. Omdat ik zelf als kerndocent betrokken ben bij het 

team, heeft voor het waarborgen van de betrouwbaarheid,  een andere docent die tot voor kort 

deel uit maakte van het team en dezelfde lessen gaf deelgenomen aan een interview. Alle 

docenten zijn/waren al geruime tijd betrokken bij de opleiding CMBV. 
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4. Resultaten van het onderzoek 

De hoofdvraag in mijn onderzoek is: Op welke wijze kan er een beter diplomarendement voor 

de opleiding CMBV verkregen worden?  Door mijn onderzoek kan ik de volgende resultaten 

verbinden aan mijn deelvragen. 

4.1. Kwantitatieve analyse 
De cursisten hebben twee enquêtes ingevuld. De eerste enquête heb ik schoolbeleving 

genoemd. Deze enquête  is in 5 groepen te verdelen: school, klas, docent, inzet van 

instructiestrategieën  en beroepsbeeld. Van deze groepen is de Cronbach’s Alpha berekend 

om te kunnen bekijken of de vragen samen één schaal mogen vormen. Bij een aantal groepen 

is een hercodering uitgevoerd om de schalen gelijkwaardig te krijgen van negatief naar 

positief. 

 
Tabel 12: Hercodering en Cronbach’s Alpha enquête Schoolbeleving. 

 Aantal items Hercodering Cronbach’s Alpha 

School 5 Ja 0,48 

Klas 5 Ja 0,74 

Docent1 5 Ja 0,68 

Docent2 11 Nee 0,89 

Inzet strategieën 9 Nee 0,84 

Beroepsbeeld 10 Nee 0,72 

 

De school: Uit de vragen over de school is, ook na hercodering, geen goede Cronbach’s Alpha 

voortgekomen. Dit betekent dat er afzonderlijk naar de diverse vragen gekeken moet worden. 

De tweede enquête “studiebeleving” die is afgenomen heeft gekeken naar het omgaan met de 

studie door de ondervraagden. De volgende gebieden zijn bij de ondervraagden onder de 

aandacht gebracht: motivatie, meta-cognitie, tijd en studieomgevingsmanagement en regulatie 

inzet.  Van deze gebieden is de Cronbach Alpha berekend om te kunnen bekijken of de vragen 

samen één schaal mogen vormen. Bij regulatie inzet is een hercodering uitgevoerd om de 

schalen gelijkwaardig te krijgen van negatief naar positief. 
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Tabel 13: Hercodering en Cronbach’s Alpha enquête Studiebeleving 

 Aantal items Hercodering Cronbach Alpha 

motivatie 22 Nee 0,83 

metacognitief 28 Nee 0,92 

Tijd en studie 

omgevingsmanagement 

8 Nee 0,76 

Regulatie inzet 5 Ja 0,65 

 

Na hercodering van de Regulatie Inzet is de Cronbach’s Alpha verandert van 0,44 naar 0,65. 

Dit is nog steeds relatief laag maar acceptabel. Er is tevens gekeken of het weglaten van een 

item de Cronbach’s Alpha zou verbeteren, maar dat leverde alleen verslechtering van de 

Cronbach’s Alpha op. De tabel waarin gekeken wordt of Cronbach’s Alpha verbeterd kan 

worden is te vinden in Bijlage 5.  

In het onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van de vijf-puntsschaal van helemaal niet 

tot helemaal.  Om de context goed weer te kunnen geven is in een aantal van de gepubliceerde 

grafieken de legenda van de vijf-puntsschaal als volgt aangepast: 

• helemaal niet = negatief 

• nauwelijks     = vrij negatief 

• een beetje      = een beetje positief/negatief 

• vrij goed        = vrij positief 

• helemaal       = positief 

4.2. Het verbinden van onderzoekgegevens aan de deelvragen 
Deelvraag: Wat weten cursisten ten aanzien van de inhoud en de manier van werken binnen 

de opleiding CMBV en het beroep? 

Bij deze deelvraag heb ik mij gericht op de indicatoren kennis over de opbouw, inhoud van de 

opleiding alsmede het imago van het beroep. De gegevens over de opbouw en inhoud van de 

opleiding komen uit de gehouden interviews. De gegevens over het imago van het beroep 

komen zowel uit de enquête als uit de interviews.  

 

De lesplanning: 

De derdejaars groep gaf aan dat men graag een lesplanning zou willen hebben waarin staat 

wanneer bepaalde vakken gegeven worden en de onderwerpen die er per periode behandeld 

worden. Zij zeggen nu niet te weten wat er in de opleiding aan lesstof/vakken gegeven gaat 
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worden. Volgens de docenten is er een compleet beeld over de inhoud van de opleiding met 

een studiewijzer en toetsplan digitaal beschikbaar.  

Het examenprogramma: 

Beide groepen cursisten gaven aan dat er onduidelijkheid is over het examenprogramma; het 

OER (Onderwijs- en Examenreglement) is ze onbekend en ze weten het ook niet op portal te 

vinden. Een docent geeft aan dat het OER onduidelijk is voor leerlingen omdat er veelal codes 

voor examens in gebruikt wordt en omdat het moeilijk te vinden is op portal. Het is volgens 

de docent ontoegankelijk alhoewel het wel besproken is met de cursisten. Op papier is het 

programma prima. Daarnaast gaven de derde jaars cursisten aan dat zij voor het starten van de 

opleiding  niet wisten dat het behalen van externe WFT-diploma’s een exameneis was. Dit 

staat volgens de groep nog steeds niet vermeld op de site van het Nova College. 

 

Beroepsbeeld: 

In de enquête werden 10 stellingen aan de ondervraagden voorgelegd over beeld, kennis en 

vaardigheden in de financiële sector. Een voorbeeld van een stelling die gebruikt is luidt: Na 

deze opleiding kan ik aan de slag als adviseur. Er is gebruik gemaakt van een vijf puntschaal 

lopend van helemaal niet tot helemaal. Het gemiddelde bedraagt 3,16 en de standaarddeviatie 

1,14.  

55% van de ondervraagden gaf aan positief tegen de financiële sector aan te kijken. 21% heeft 

een negatieve kijk op de sector terwijl ze bij de start bewust voor de studie CMBV gekozen 

hebben. Op de vraag of de ondervraagden in de toekomst werkzaam wilde zijn in de 

financiële sector gaf 85% hierop een bevestigend antwoord.  15% van de ondervraagden gaf 

aan niet in de financiële sector te willen gaan werken. 

  



Beter diplomarendement voor de MBO-opleiding CMBV 
 

Kitty Kroskinski/ analyseverslag  Pagina 43 
 

 

Figuur 3: Imago van de sector op basis van beeld, kennis en vaardigheden van een mbo’er 

 

 

Figuur 4: werken in de sector 

 

De docent die in de praktijk gewerkt heeft vindt dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk in 

de opleiding een goed beeld van het beroep te schetsen zodat de motivatie hoog gehouden kan 

worden. Hiertoe kan volgens deze docent het volgende ondernomen worden: 

• Zorg dat er tijdens studieloopbaanbegeleiding een interview komt met iemand uit het 

werkveld.  

• Geef veel praktijkgerichte opdrachten. 

• Geef de leerling verantwoordelijkheid, er moet eerst een onderdeel afgerond worden 

voordat de leerling verder mag. 
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• Betrek bij de rollenspellen in de assessments mensen uit de praktijk. 

Twee andere docenten geven ook aan dat het belangrijk is om docenten uit het werkveld voor 

de klas te hebben omdat deze docenten kunnen zorgen voor meer vak-inhoud en goed de 

praktijklessen kunnen geven. Omdat het taaie kost is, is het belangrijk om veel 

praktijkvoorbeelden te geven.  

 

Deelvraag: Hoe wordt de opleiding door cursisten ervaren? 

Om antwoord te krijgen op deze deelvraag heb ik mijn indicatoren verder opgesplitst naar 

school, klas en docenten. Deze drie onderwerpen zijn individueel gemeten door zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve gegevens.  

De school: 

De vragen uit de enquête schoolbeleving die gaan over de school heb ik in onderstaande tabel 

opgenomen omdat er geen betrouwbare Cronbach’s Alpha over de samengestelde vragen te 

berekenen was. 

 
Tabel 13: De School 

 

 

Helemaal 

oneens 

Oneens Niet oneens, 

Niet eens 

Eens Helemaal 

eens 

Gemiddelde Standaard 

deviatie 

De sfeer op school is 

goed 

3,85% 11,54% 15,38% 57,69% 26,92% 3,62 ,98 

Ik vind het 

schoolsysteem te strak 

23,08% 11,54% 38,46% 11,54% 15,38% 2,85 1,35 

Ik vind de regels op 

school redelijk 

19,23% 15,38% 26,92% 34,62% 3,85% 2,88 1,21 

Ik zou liever naar een 

andere school gaan 

15,38% 30,77% 30,77% 11,54% 11,54% 2,73 1,29 

Ik voel mij thuis op deze 

school 

23,08% 19,23% 34,62% 15,38% 7,69% 2,65 1,23 

 

De sfeer op school wordt door 85% van de ondervraagden als positief beoordeeld. Ruim 43% 

voelt zich niet thuis op deze school. 23% van de ondervraagden zouden liever naar een andere 

school gaan. Ruim 35% vindt de schoolregels niet redelijk. Het schoolsysteem wordt door 

27% van de ondervraagden als te strak ervaren. 
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In de twee groepsinterviews met cursisten ben ik dieper op de beleving van het functioneren 

van de school ingegaan. Uit deze interviews komt naar voren dat de cursisten weinig 

vertrouwen hebben in school omdat er in hun ogen veel fout gaat. Enige voorbeelden hiervan 

zijn:  

• Het kwijt raken van cijfers van kwalificerende toetsen waardoor de toets opnieuw 

gemaakt moest worden. 

• Foutieve registratie van cijfers in magister 

 

Doorstroming naar hbo: 

De derdejaars groep geeft ook aan dat men in een eerder stadium van de opleiding al 

voorbereid wil worden op het hbo door aandacht te besteden aan bijvoorbeeld 

rekenvaardigheden en Nederlands, maar ook missen zij een tweede vreemde taal waardoor zij, 

naar hun eigen zeggen, met een achterstand op het hbo te beginnen.  

 

WFT: 

De derdejaars groep geeft aan dat men graag extra WFT-lessen gehad had op het moment dat 

een WFT-examen niet behaald was, nu moest men dit op eigen kracht doen.  

 

Leeromgeving: 

Het verplicht stellen van de  aanschaf van een laptop is een hele investering die niet iedereen 

zo maar kan opbrengen. De derdejaars groep gaf aan liever een vast lokaal met computers 

voor de opleiding te hebben zoals dit in het verleden ook het geval was.  

 

Communicatie: 

Beide groepen zijn het er over eens dat de communicatie beter moet. Zaken worden pas op het 

laatst medegedeeld zodat cursisten niet weten waar ze aan toe zijn. Ook veranderen zaken 

constant. Een docent geeft aan dat cursisten een goede structuur nodig hebben maar dat ze nu 

te lang kunnen aanmodderen voordat er beslissingen genomen worden. Een andere docent 

vult dit aan door te zeggen dat de school te veel beperkingen kent voor het docententeam en 

de cursisten haast niet meer van school gestuurd kunnen worden bij afwijkend gedrag doordat 

je te maken hebt met dossieropbouw en leerplicht. 
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De klas: 

In de enquête zijn vijf items gesteld over de beleving van de cursist van de klas. De specifieke 

vragen zijn te vinden in Bijlage 1 waar de gehele enquête te vinden is.  Door een betrouwbare 

Cronbach’s Alpha bespreek ik het resultaat op schaalniveau. Er is gebruik gemaakt van een 

vijfpuntschaal variërend van helemaal niet tot helemaal. Het gemiddelde bedraagt 3,84 en de 

standaard deviatie is 1,07. In totaal 75% van de ondervraagden ervaren de klas als 

overwegend positief.   

 

 

Figuur 5: De Klas 

De geïnterviewden derdejaars cursisten geven aan dat de klas  eerst onder verdeeld was in 

kleine groepjes maar dat er gaande weg  een groot groepsgevoel ontstaan is.  Zij geven aan 

dat dit gevoel van zelf ontstaan is. Er vallen wel een aantal personen buiten de boot maar de 

geïnterviewden wijten dit volledig aan het handelen van de betrokken personen. Oorzaken 

hiervan zijn volgens de geïnterviewden afwezigheid en computerspelletjes.  

5.4 De docent 

De resultaten over de vragen over de docenten zijn in twee delen doordat bij deze vragen van 

twee verschillende schalen gebruik gemaakt is. 

Bij docent1 is gebruik gemaakt van een 5-puntsschaal van helemaal oneens tot helemaal eens. 

Bij docent 2 is gebruik gemaakt van een 6-puntsschaal van volledig mee oneens tot volledig 

mee eens. De gebruikte stellingen zijn te vinden in bijlage. De vijf items van docent1 gaan 
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voornamelijk over de aandacht van de docent voor de cursist, de andere 11 items bij docent2  

gaan voornamelijk over deskundigheid, uitleg en feedback.  

 

     

Figuur 6 en 7: Docent 1 en  Docent 2 

 

Tabel 14: Gemiddelde  en Standaard Deviatie Docent 1 en 2 

 

 

Aantal items Gemiddelde Standaard deviatie 

Docent1  5 3,06 1,18 

Docent2 11 3,92 1,39 

 

Bij docent1 is ca. 35% van de respondenten negatief over het docententeam. Deze negatieve 

kijk is bij docent 2 ca. 29%. Bij beiden betekent het dat ongeveer een derde van de 

respondenten het docententeam negatief beoordeelt. Daartegenover staat ongeveer een even 

grote groep respondenten die wel een positieve kijk hebben op het docententeam.  

Kenmerken goede docent 

Op de vraag wat nu de kenmerken van een goede docent zijn hebben de geïnterviewde 

cursisten het volgende geantwoord: 

• Praat ook over andere zaken en begint niet meteen en alleen met lesgeven. 

• Toont persoonlijke interesse in de cursist en koppelt gebeurtenissen terug. 
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• De docent moet uitstralen dat hij het leuk vindt.   

• Geeft op meerdere manieren uitleg  en wacht tot iedereen het snapt voordat er verder 

gegaan wordt met de les 

• Geeft les op een klassikale manier waar alle cursisten bij betrokken worden, 

interactief! 

• Heeft duidelijke regels, zoals op tijd komen, boeken mee etc. 

 
Inlevingsvermogen 
Volgens de eerstejaars cursisten hebben niet alle docenten wat met mensen en hebben 

sommige docenten te hoge verwachtingen van ze. Een docent moet volgens deze cursisten 

medeleven hebben en zich kunnen inleven in de cursisten. Drie docenten geven aan binding te 

hebben de cursisten maar één daarvan geeft aan dat de binding die cursisten voelen ook 

afhangt van de cijfers die ze halen. Volgens de docent geven cursisten snel de schuld aan de 

docent wanneer de cursist een slecht cijfer haalt, terwijl ze zelf harder zouden moeten werken. 

Hierdoor ontstaat een slechtere relatie. 

 

Vervangen van docenten 

Alle geïnterviewde cursisten zien voor bepaalde vakken liever een andere docent komen. 

Volgens de geïnterviewden ligt dit aan de moeilijke manier van uitleggen en de wijze waarop 

de docent met cursisten omgaat. Ze geven aan geen vragen te mogen/durven te stellen omdat 

je anders de kans hebt dat de docent zegt dat je dom bent. Eén docent stelt zelf ook dat er voor 

gezorgd moet worden dat er goede docenten voor de klas staan zodat de cursisten iets op 

school te halen hebben.  

 

Communicatie 

De derdejaars cursisten geven ook aan dat de studieloopbaanbegleider (slb’er) niet alles met 

ze bespreekt. Zij geven bijvoorbeeld aan dat het OER (Onderwijs en Examen Regelement) 

nog nooit besproken is.  

 

Verbeteringen in werkwijze door docenten 

Verbeteringen die docenten kunnen doorvoeren zijn volgens de derdejaars dat de docenten  

kunnen helpen met motiveren door meer te pushen en strenger zijn op absentie.  De docenten  

moeten duidelijke regels hebben en het moet  consequenties hebben als cursisten zich er niet 

aan houden. Volgens de eerstejaars zijn de docenten hierin echter niet consequent en mag de 
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een er bijvoorbeeld wel in zonder boeken en de ander niet. De derdejaars vullen dit aan door 

te zeggen dat als er boeken vergeten zijn er gewerkt mag worden via internet, maar dat er dan 

meestal iets anders gedaan wordt. De eerstejaars geven tevens aan dat zij sommige docenten  

te zacht vinden, de docenten blijven dreigen maar nemen geen maatregelen om orde te 

houden. Zij willen orde in de klas en op een nette manier aangesproken worden op hun 

gedrag. Eén van de docenten vindt dat docenten inderdaad strenger moeten zijn met naar huis 

bellen en moeten werken met de gele en rode kaarten zoals team commercieel gebruikt bij 

absentie. Een andere docent vindt dat de docent wel meer structuur moet bieden en de cursist 

in zijn nekvel moeten grijpen indien er wat is. Nu ziet hij in het team een stuk gemakzucht en 

heeft gedrag weinig tot geen consequenties. 

 

Lesinhoud 

De eerstejaars cursisten geven aan dat ze maximaal 30 minuten theorie per les blok zouden 

willen hebben. Ze willen tijdens de theorie kunnen discussiëren. Zij zeggen dat de cursisten 

vaak wat anders gaan doen omdat de stof te taai is. Meerdere docenten geven aan dat het ook 

belangrijk is om het geleerde toe te laten passen maar volgens hen zien de cursisten hier het 

nut niet van in terwijl herhaling juist belangrijk is voor het leerproces. Volgens de docenten 

volgen cursisten niet de gegeven instructies maar werken ze op hun eigen manier. 

 
 
Deelvraag: Waaruit halen de cursisten hun motivatie voor de opleiding CMBV. 

De items over motivatie hebben vier deelgebieden bestreken, te weten: intrinsieke motivatie, 

extrinsieke motivatie, taakwaarde en self-efficacy.  In het kader van het onderzoek worden de 

vier deelgebieden als volgt omschreven: 

• Intrinsieke motivatie: is de motivatie omdat je het vanuit jezelf wilt. 

• Extrinsieke motivatie: is de motivatie om iets te bereiken in verband met wat de 

omgeving van je verwacht. 

• Taakwaarde: De nut van de taak (lessen) om een doel te kunnen bereiken. 

• Self-efficacy: De overtuiging dat je adequaat en efficiënt kunt handelen in een 

bepaalde situatie. 

Aan de hand van grafiek . zien wij dat de verschillende vormen van motivatie een redelijk 

gelijk geheel vormen. Als we naar het geheel van motivatie kijken dan zijn 63% van de 

ondervraagden gemotiveerd om de studie te behalen. Bijna 11% scoort op alle vier de 
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motivatie-categorieën laag,  waaruit de conclusie komt dat deze cursisten  geen motivatie 

hebben om de studie te behalen. Er is niet gekeken naar de individuele profielen van de 

cursisten. Hierdoor kunnen er verschillen zijn tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, 

doordat in het gepresenteerde gemiddelde beeld, die nuance verdwijnt. Het grootste 

verschil zit in taakwaarde waar er duidelijk minder ondervraagden (7%) positief zijn over 

de nut van de lessen maar er ook duidelijk minder negatief zijn (5%) over het nut en de 

cursisten meer gematigd zijn over het nut van de lessen. 

 

Figuur 8: Motivatie Totaal 

 

Tabel 15: Motivatie 

 Aantal items Cronbach’s 

Alpha 

Gemiddelde Standaard 

Deviatie 

Totaal 22 0,83 3,70 0,86 

Intrinsieke motivatie 4 0,36 3,75 0,95 

Extrinsieke motivatie 4 0,67 3,82 0,89 

taakwaarde 5 0,38 3,66 0,74 

Self-efficacy 9 0,69 3,65 0,88 

 

De derdejaars cursisten geven aan dat de  motivatie daalde doordat er bij het eerste WFT-

examen maar vier cursisten geslaagd waren. Door het niet behalen van dit eerste WFT-

examen is de klas in jaar 2 gehalveerd. De eerstejaars cursisten geven aan dat hun motivatie 

voornamelijk ligt in het behalen van het diploma en niet in het maken van nieuwe vrienden. 

Meerdere docenten beamen dat cursisten het diploma willen behalen maar dat les in hun ogen 
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hierbij van secundair belang is omdat in hun ogen de cursisten eigenlijk geen inspanning 

willen leveren maar vooral behoefte hebben aan vrije tijd. De derdejaars geven aan een stuk 

van hun motivatie te halen uit het groepsgevoel wat met het grootste gedeelte van de klas 

ontstaan is. Ook buiten school zeggen de cursisten diverse activiteiten samen te ondernemen. 

Het gaat deze groep cursisten op school voornamelijk om lol en gezelligheid, zeggen ze.  

Verbeteren motivatie 

De eerstejaars cursisten geven aan dat er nu teveel vrijheid is binnen de opleiding en door het 

slechte voorbeeld van mede-cursisten wordt er sneller gespijbeld. De derdejaars vinden dat er 

bij spijbelen geschorst zou  moeten worden en daarna van school gestuurd moeten worden. 

Meerdere docenten geven aan dat de motivatie verbeterd kan worden door goede roosters, 

weinig lesuitval, een goede organisatie en een veilige omgeving. De eerstejaars vinden dat de 

eigen motivatie ervoor moet zorgen dat je thuis ook aan de slag gaat en dat school hierin geen 

rol kan spelen. De derdejaars cursisten vinden dat  naar school gaan moet motiveren en dat 

school thuis huiswerk moet laten maken. Als er geen huiswerk gemaakt wordt dan willen de 

cursisten niet toegelaten worden tot de les.    

Docent als motivator 

Drie docenten geven aan dat de motivatie verhoogd zou kunnen worden door belonen, dit zou 

alleen al een schouderklopje kunnen zijn. Docenten beamen dat motivatie belangrijk is 

waarbij één docent aangeeft dat de cursisten motivatie voor school moeten verkrijgen uit de 

wekelijkse gesprekken die met de docent gevoerd worden. Een andere docent is het hiermee 

eens en geeft aan dat cursisten sturing nodig hebben maar ook gehoord willen worden. De 

docent heeft  invloed op de motivatie van cursisten. Volgens twee andere docenten kan je de 

motivatie verhogen door veel te vertellen over de praktijk. Alle cursisten vinden dat de docent 

wel een extrinsieke motivator is en dat deze hiervoor goed moet kunnen communiceren, 

duidelijk zijn, regels hebben en zelf ook gemotiveerd zijn.  

 

Deelvraag: Hoe richten cursisten het leren binnen hun opleiding in? 

In het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek is dit op basis van de indicatoren in drie delen 

onderverdeeld: er is gericht gekeken naar de metacognitieve strategieën, tijd- en 
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studieomgevingsmanagement en regulatie inzet. Bij deze drie onderdelen heb ik de gegevens 

uit de interviews toegevoegd. 

Deel 1: Metacognitieve strategieën 

De items over metacognitieve strategieën hebben 6 deelgebieden bestreken, te weten: 

planning, monitoring, informatiemanagement, evalueren,  leren en reflectie. Het gemiddelde 

uit de zes strategiegebieden laat zien dat ruim 23% van de ondervraagden géén of zelden 

gebruik maakt van één of meerdere metacognitieve strategieën terwijl daarnaast bijna een 

derde van de respondenten aangeeft hier soms gebruik van te maken. Omdat het interessant is 

om te weten welke strategie meer ingezet wordt dan andere strategieën zijn deze resultaten 

ook op deelgebied niveau met elkaar vergeleken.  De twee meest gebruikte strategieën zijn 

monitoring (54%)  en informatiemanagement (53%).    De drie minst gebruikte strategieën 

zijn planning (28%), evaluatie (32%) en reflectie (28%). 

 

Figuur 9: Metacognitieve Strategieën 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

nooit

zelden

soms

vaak

altijd



Beter diplomarendement voor de MBO-opleiding CMBV 
 

Kitty Kroskinski/ analyseverslag  Pagina 53 
 

Tabel 16: Metacognitieve Strategieën 

 nooit zelden soms Vaak  altijd Aantal 

items 

Cronbach’s 

Alpha 

Gemiddelde Standaard 

Deviatie 

Totaal 5,38% 17,85% 31,48% 30,77% 13,22% 28 0,92 3,27 1,03 

Planning 9,62% 17,95% 34,62% 28,21% 12,82% 3 0,56 3,23 1,07 

Monitoring 0,96% 8,65% 36,54% 33,655 20,19% 4 0,69 3,64 0,94 

Informatie 

Management 

7,69% 11,54% 27,89% 36,54% 16,35% 4 0,45 3,63 1,02 

Evaluatie 5,77% 25,96% 23,08% 32,69% 12,5% 4 0,79 3,02 1,03 

Leren 5,13% 18,38% 29,06% 27,35% 8,97% 8 0,72 3,13 1,09 

Reflectie 3,08% 24,62% 37,69% 26,15% 8,46% 5 0,73 3,12 0,97 

 

Planning 

Drie docenten geven aan dat de cursisten nog niet kunnen plannen op deze leeftijd. Eén 

docent vindt het idee van zelfstandigheid van mbo-cursisten hierdoor een schijnidee. De 

docent zegt dat de cursisten alleen nog maar op de korte termijn denken. Een andere docent 

zegt dat ze alleen kunnen plannen wanneer de cursisten een hoger niveau hebben en vindt dat 

het mbo dit wel van de cursisten verwacht maar met de vrijheid die dit cursisten geeft kunnen 

volgens de docent cursisten niet omgaan. Docenten kunnen hierbij helpen door ze op de echte 

wereld te wijzen met echte voorbeelden van de werkelijkheid. 

 

Monitoring 

De geïnterviewde derdejaars cursisten geven aan laks te zijn geweest in het bewaken van hun 

leervorderingen. Zij geven aan dat de omslag gekomen is toen er in leerjaar drie een 

mogelijkheid tot versnelling werd aangeboden. Dat heeft ertoe geleid dat de groep 

geïnterviewden derdejaars cursisten elkaar ging motiveren, helpen en pushen. Zij geven aan 

het jammer te vinden dat dit niet voor de gehele klas gelukt is omdat er een aantal personen 

computerspelletjes spelen belangrijker vonden en er een aantal personen veelvuldig afwezig 

waren. 

 

Informatiemanagement 

In dit rapport wordt de term informatiemanagement gebruikt omdat dezelfde term gebruikt is 

in het onderzoek waaruit de vragen voortkomen. Met informatiemanagement wordt het 

verwerken van het leeraanbod bedoeld zodat een betere term informatieverwerking zou zijn. 
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Een docent geeft aan dat het luistervermogen van cursisten ca. 15 minuten is. Dan moet je een 

opdracht geven die gezamenlijk gemaakt mag worden. Individueel maken ze het niet.  Je kan 

dan alleen kiezen tussen wegsturen of laten zitten. 

Een andere docent geeft aan dat cursisten niet verwerken wat ze doen, bijvoorbeeld op de 

BPV-plek. Deze docent merkt dat cursisten bijna niet in staat zijn inhoudelijke gesprekken te 

voeren maar dat ze alleen kunnen aangeven welke taken ze uitgevoerd hebben. Volgens deze 

docent heb je hiervoor tijd en ervaring voor nodig en verschilt dit per cursist. 

 

Evalueren 

Volgens een docent denken cursisten na twee lessen al dat het vak beheerst wordt. Ze moeten 

leren kritisch naar zichzelf te kijken. Dit kun je als docent begeleiden door een portfolio en 

door gesprekken hierover te voeren met cursisten. 

Eén docent vindt dat docenten  cursisten moet begeleiden in het maken van keuzes. Dit moet 

nu echter voornamelijk na lestijd en is voor parttimers “makkelijker” omdat die dat dan in 

eigen privé-tijd doen. 

 

Leren 

Twee docenten geven aan dat school cursisten zelf verantwoordelijk stelt voor hun eigen 

leerproces maar dat cursisten zich hiervan totaal niet bewust zijn. De ene docent wil 

bewustwording bij de cursisten kweken door met ze in gesprek hierover te gaan en de andere 

docent wil hierbij voornamelijk structuur aanbrengen en duidelijke eisen stellen. Een andere 

docent vindt dat cursisten zichzelf overschatten qua kennis waardoor zij te laat beginnen met 

leren. Eén docent zegt zijn lesstof eindeloos te herhalen door de opbouw van zijn  

lessen van begin tot eind.  De opbouw van de lessen zou duidelijk kunnen zijn voor de 

cursisten maar volgens de docent denken de cursisten soms dat bepaalde zaken niet nodig zijn 

en dan willen de cursisten dat niet doen tijdens zijn lessen. Docenten moeten laten zien dat de 

onderwerpen wel belangrijk zijn door bijvoorbeeld te laten zien wat er op de bank met de 

boekhouding gebruikt.  

 

Reflectie 

Een docent geeft aan dat cursisten maar gedeeltelijk in staat zijn tot reflecteren. De docenten 

moeten hierbij duwen en sturen. Volgens deze docent hangt het kunnen reflecteren ook wel 

van de specifieke cursist af.  Volgens deze docent moeten de docenten zelf het reflecteren 

stimuleren. Voorheen werden in de opleiding reflectieformulieren gebruikt in de vorm van 
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vraag en antwoord. Een andere docent vindt dit logisch omdat de cursisten nog maar ongeveer 

17 jaar oud zijn en weinig kennis en ontwikkeling hebben. Volgens deze docent zijn ze alleen 

in staat om gewenste antwoorden te geven. 

 

Deel 2: Tijd en studieomgevingsmanagement 

De items die behoren tot tijd- en studieomgevingsmanagement gaan  over het inrichten van de 

studie in de eigen omgeving en de tijd die de ondervraagden ervoor vrij willen maken. In 

totaal zijn er 8 items gevraagd. In de itemreeks is gebruik gemaakt van een vijf-puntschaal 

variërend van nooit tot altijd. Het gemiddelde op de itemreeks bedraagt 3,39 en de standaard 

deviatie is 1,02. Uit deze vragenreeks blijkt dat minder dan de helft (47%)  van de 

respondenten zich regelmatig bezig houden met  tijd- en studieomgevingsmanagement.  

 
Figuur 10: Tijd en studieomgevingsmanagement 

 
De derdejaars cursisten vinden ook dat er teveel kansen worden gegeven om een examen te 

behalen waardoor ze er niet echt tijd voor vrij maken. De cursisten zeggen de stof soms te 

makkelijk te vinden waardoor ze niet echt leren en denken het anders de derde keer wel te 

redden. Een docent ziet dat vrije tijd erg belangrijk is en veel verlokkingen, zoals internet, 

kent voor de cursisten. Een docent zet school af tegen vrije tijd en motivatie en zegt dat 

cursisten wel thuis leren voor hun WFT-examens, alleen omdat hiervoor op school te weinig 

tijd is. Een andere docent vindt dat cursisten makkelijker moeten aannemen dat ze moeten 

leren en ze moeten het leren niet uitstellen. De docent zegt: “Als je geen frame hebt dan kun 

je er ook niets in hangen” , ze moeten basisvaardigheden beheersen.  
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Deel 3: Regulatie inzet 

Bij regulatie inzet zijn er vijf items gevraagd om te onderzoeken hoe de ondervraagden 

omgaan met de studie ook al zijn er interessantere, leukere dingen. Er kan hier ook gesproken 

worden over het doorzettingsvermogen.   Twee items zijn bij de verwerking her-gecodeerd 

van negatieve vraagstelling naar positieve vraagstelling zodat ze op dezelfde wijze beoordeeld 

kunnen worden. Er is gebruik gemaakt van een vijf-puntsschaal variërend van nooit tot altijd.  

Het gemiddelde itemresultaat komt uit op 3,38 en de standaard deviatie bedraagt 1,05. Ruim 

een kwart (25%) van de respondenten geeft aan zich zelden tot nooit in te zetten voor de 

studie.  

Opmerkingen met betrekking tot de inzet: 

Een eerstejaars cursist zou graag bijles willen in vakken waar hij slecht in is. Volgens hem  

zou dit  motiverend kunnen werken, bijvoorbeeld een huiswerkklas, gericht op het mbo, waar 

je voor moet betalen. Als hij nu thuis komt doet hij niets meer en met een huiswerkklas  wordt 

je gedwongen met schoolwerk bezig te zijn. Een docent zegt dat cursisten een pen ouderwets 

vinden omdat ze geen aantekeningen maken maar een rekenmachine nemen ze ook niet mee. 

Een andere docent zegt dat cursisten zo weinig mogelijk inspanning willen verrichten en geen 

2 uur huiswerk maken Volgens de docent moet je strak huiswerk controleren of geen 

huiswerk meer moeten geven en het de cursisten tijdens de les laten doen, echter niet 

resulterend in meer lesuren. Een andere docent zegt dat ervoor gezorgd moet worden dat de 

cursisten werken en niet de docent. De cursisten moeten aanwezig blijven in de lessen en 

gedwongen worden de docent aan te horen, als er één cursist wegblijft volgt uiteindelijk een 

domino-effect.   

 

Figuur 11: Regulatie Inzet 
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Deelvraag: Wat vinden docenten belangrijk aan vakkennis om bij de opleiding CMBV te 

kunnen werken? 

De gegevens voor deze deelvraag zijn geheel verkregen uit de individuele interviews met vijf 

docenten uit het kernteam CMBV. Alle docenten geven aan voldoende kennis te hebben over 

de opbouw van de opleiding. Eén van de geïnterviewde docenten komt uit de praktijk. Deze 

docent heeft nog geen behoefte aan bijscholing maar geeft wel aan dat het belangrijk is om 

voeding uit de praktijk te krijgen, kranten zijn hier al goed voor. Volgens deze docent zou er  

een samenwerking moeten komen met een financieel instituut waar docenten stage kunnen 

lopen. Dit draagt bij aan het begrip bij docenten en de docent ziet dan ook wat zinvol is. 

Dezelfde docent vindt de contacten met het werkveld redelijk. De andere docenten hebben 

geen praktijkervaring. Een docent vindt dit een belemmering om verzekeringen te kunnen 

geven. De docent zegt veel geleerd te hebben door het geven van in-company lessen en het 

begeleiden van de BPV.  Deze docent wil graag zaken goed vertellen en houdt zich  nu op de 

hoogte via updates van de lesstof,  door BPV-gesprekken en door het lezen van kranten. Een 

andere docent gebruikt hier voornamelijk de BPV-gesprekken voor en nog een andere docent 

haalt uit de BPV-gesprekken alleen maar informatie over vaardigheden en niet branche-

georiënteerde informatie.  Docentstages in de sector worden door twee docent niet als nuttig 

ervaren, één heeft dit wel eens gedaan en de ander ziet het als bezigheidstherapie. Een andere 

docent vindt wel dat er regelmatig bijgeschoold zou moeten worden, bijvoorbeeld 

scholingsdagen via het VDAB (Vereniging Docenten Assurantie en Bankleer) voor het vak-

gedeelte, waar alle ontwikkelingen langskomen.  

 

Deelvraag; Welke leermethoden hanteren docenten binnen de opleiding CMBV? 

Aan de docenten is gevraagd welke leerstijlen hun cursisten hebben en hoe zij met de 

verschillende leerstijlen en niveaus omgaan. Een van de docenten geeft aan dat alle leerstijlen 

vertegenwoordigd zijn en dus te allen tijde alle vormen van leren moeten worden aangeboden. 

Volgens een andere docent hangt de leerstijl van de cursist ook af van de soort les. Sommige 

vakjes zijn vooral trucjes leren en andere vakken gaan weer om zelf-kennis dus moeten de 

cursisten ook van verschillende leerstijlen gebruik maken. Een andere docent vindt de leerstijl 

van de leerlingen van CMBV  grotendeels inactief. Volgens deze docent zijn maar enkele 

leerlingen actief bezig en denken zelf na over hoe en wat. De meesten stellen alleen maar uit.  

De vierde docent vindt  het niet interessant om cursisten te testen hoe ze leren. Einddoel is het 
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behalen van het diploma. Cursisten moeten gewoon het boek pakken en gaan lezen en dit 

minstens drie keer herhalen, markeren en een uittreksel maken. Volgens deze docent zeggen 

cursisten nu vaak; wij hebben onze eigen stijl, wij hoeven dat niet, maar alleen maar het boek 

lezen is echt niet voldoende. Cursisten weten niet hoe ze moeten leren en de docent moet 

hierin advies geven. 

De docent weet niet wat aan dit probleem gedaan kan worden. De niveaubepaling van de 

cursisten over een nieuw onderwerp doet een docent door het stellen van veel vragen.  De 

docent ervaart echter dat sommige cursisten deze vragen niet willen beantwoorden. De docent 

probeert de uitleg aan te passen  aan wat de leerlingen al weten. Een andere docent geeft aan 

dat voor bepaalde vakken bij de intake al een beginniveau wordt vast gesteld. Tijdens de les 

gebeurt dit niet meer, maar moeten de cursisten gewoon de toets halen. Weer een andere 

docent geeft aan dat het niveauverschil tussen leerlingen niet op te lossen is. De cursisten 

moeten in zijn les aanwezig zijn en als ze klaar zijn mogen ze ander werk gaan doen.  De 

docent weet niet hoe het anders zou kunnen. Misschien starten met de domeintoets en dan 

vrijstellingen geven maar dat mag niet vanwege de uren-norm. De vierde docent bepaalt het 

niveau door wat de docent van de cursisten hoort, hoe ze reageren, wat ze zeggen en hoe ze 

omgaan met gegevens. 

Om meer duidelijkheid te krijgen aan welke manieren van leren/werken cursisten de voorkeur 

geven is in de enquête de volgende vraag voorgelegd:  Door welke acties van de docent ga jij 

harder werken? Op negen varianten van leer-strategieën door de docent hebben de 

ondervraagden antwoord kunnen geven op een vier-puntsschaal van niet tot sterk. Uit de 

resultaten komt een gemiddelde van 2,40 en een standaard deviatie van 0,93.  Om een beter 

beeld te krijgen wat de respondenten enthousiast maakt is tevens een grafiek per actie 

opgenomen. De meeste respondenten willen werken bij vraag en antwoord tijdens de les, 

zelfstandig werken, rustige werksfeer en enthousiasme voor het vak. Het minst wordt er 

gewerkt bij klassikale uitleg, extra uitleg buiten de les om, soms (terecht) mopperen en 

koppeling lesstof aan praktijkvoorbeelden. 
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Figuur 12:  Acties Docent 

 

Figuur 13: Inzet van leerstrategiën 
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voor andere opleidingen werken, de één wat meer dan de ander. Hierdoor kan er praktisch niet 

samen vergadert worden en is het lastig een team te vormen. De inbreng is hierdoor voor de 

meeste docenten gering omdat zij zich alleen met hun eigen vakken bezig houden en zich niet 
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geeft aan  dat je jezelf serieus moet nemen als opleiding en erin moet blijven investeren. 

Meerdere docenten willen weer in een kernteam vergaderen in plaats van met het grote team 

van Marketing erbij.  

 

Deelvraag: Hoe kijken de docenten tegen de cursisten van CMBV aan? 

De docenten zijn niet overwegend  positief over de cursisten. Dit komt doordat cursisten 

onvoorbereid de les ingaan (geen spullen mee), niet willen werken tijdens de lessen en veel 

absent zijn. Dit komt volgens een docent voort uit een combinatie van desinteresse en niet 

nodig vinden. Volgens hem vinden de cursisten een pen, rekenmachine en aantekeningen 

maken ouderwets. Volgens de docent vinden de cursisten zichzelf slim genoeg om zonder te 

kunnen. Een andere docent twijfelt eraan dat cursisten afwisseling willen zien in de lessen, het 

liefst zien ze een ‘formule met ingrediënten’ wat ze klakkeloos elke keer kunnen volgen en 

denken cursisten verder niet na. Meerdere docenten geven hierdoor aan dat zij geen 

voldoening ervaren over de manier van werken.  

 

Deelvraag: Welke verbeteringen zouden de kerndocenten binnen de opleiding CMBV willen 

zien? 

Een docent geeft aan dat het Nova College voornamelijk vanuit de organisatie werkt in plaats 

vanuit de cursist. Er zou volgens deze docent meer aandacht moeten komen voor wat 

onderwijskundig goed is waardoor de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en de cursist 

voorop staat. 

Over het thuis horen van WFT-examens in de opleiding wordt door de docenten verschillend 

gedacht. De ene docent vindt de stof te zwaar, de ander vindt ze demotiverend omdat het 

examen bijna niet in eenmaal te behalen is en de ander vindt juist wel dat er in het eerste jaar 

al een WFT-examen afgenomen moet worden omdat dit een mijlpaal is voor de cursisten. 

Twee docenten geven ook aan dat het  prettig is als leerlingen een eigen simulatieomgeving 

hebben. Dit is volgens de docenten voor cursisten een herkenbaar onderdeel in het gebouw en 

draagt bij aan een krachtige leeromgeving.  Twee docenten zijn kritisch over het niveau van 

Nederlands bij de cursisten op het moment van binnenkomen op het mbo. De een wil alleen 

maar cursisten die > 7 hebben op hun eindlijst voor het vmbo, de ander vindt dat het lees- en 

schrijfniveau omhoog moet waardoor de WFT-toetsen makkelijker worden.  Concrete 

verbeteringen zoals deze door de verschillende docenten gezien worden heb ik in Bijlage 6 

opgenomen. 
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5. Conclusies & Discussies 

Door conclusies te verbinden aan mijn deelvragen wil ik uiteindelijk mijn centrale 

vraagstelling over welke factoren leiden tot uitval en/of ontevredenheid in de opleiding 

beantwoorden 

Deelvraag:  Wat weten cursisten ten aanzien van de inhoud en de manier van werken binnen 

de opleiding en het beroep? 

De opleiding: Alle informatie betreffende lesplanning en examenreglement is aanwezig en 

wordt besproken door de docenten/studieloopbaanbegeleider. Cursisten herkennen dit niet en 

willen beter en vindbaarder geïnformeerd worden. Volgens Van Wijk (2005) maakt het niet 

uit of cursisten alle informatie over de opleiding krijgen aangeboden omdat zij met deze 

informatie niet bewust omgaan en er weinig mee doen. Voor cursisten is het belangrijker dat 

zij het gevoel krijgen dat zij gehoord worden (Van Wijk, 2005). 

Het beroep: Het beroepsbeeld van cursisten is onvoldoende sterk ontwikkeld. Uit de enquête 

komt gemiddeld een drie naar voren op een schaal van één tot vijf. Tijdens de opleiding blijkt 

het beroepsbeeld nauwelijks te verbeteren. Volgens Meijers en Kuijpers (2007) komt dit 

doordat er geen sprake is van een loopbaangerichte leeromgeving. In de loopbaangerichte 

leeromgeving  krijgen cursisten de kans om op relevante praktijkervaringen te reflecteren en 

kunnen zij begeleid keuzes maken die van belang zijn voor hun toekomst. Er vinden wel 

gesprekken plaats met de studieloopbaanbegeleider en bpv-begeleider maar deze vinden niet 

plaats in de vorm van een loopbaandialoog waarbij een POP en portfolio worden ingezet om 

de arbeidsloopbaan/levensloop te sturen. Juist het houden van loopbaandialogen in 

gesprekken met cursisten zet aan tot reflecteren op hun loopbaan. Uit de literatuur blijkt dat 

jongeren nog onvoldoende weten wat een beroep inhoudt, onvoldoende inzicht hebben in de 

eigen capaciteiten (Opleiding en beroep, 2006) en dat het hen vooral gaat om een goed salaris 

en goede kansen om snel hogerop te komen (Ecabo, 2007) 

Het merendeel van de cursisten wil in de toekomst gaan werken in de financiële sector terwijl 

maar iets meer dan de helft van de cursisten een positief beeld heeft bij deze sector.. 

 

Deelvraag: Hoe wordt de opleiding door cursisten ervaren? 

Zowel over de school en de klas is het merendeel van de cursist tevreden alhoewel het 

vertrouwen in de organisatie klein is door de fouten die er gemaakt worden. Het vertrouwen 

in de capaciteiten van de docenten  is laag. Inlevingsvermogen, goede communicatie en 
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duidelijke regels waar aan gehouden wordt,  kunnen  het vertrouwen verhogen. Wisselingen 

in het team voor meer aansluiting bij de cursisten zijn wenselijk. De kwaliteit van relaties met 

cursisten is niet alleen belangrijk voor cursisten zelf maar ook voor docenten. De relatie met 

de docent houdt voor cursisten verband met het sociaal functioneren, gedragsproblemen en 

betrokkenheid bij leeractiviteiten en leerprestaties en sluit aan bij de self-determination 

theorie van Deci & Ryan (2000). Een negatieve relatie met de docent blijkt een ongunstigere 

impact te hebben op cursisten met leerproblemen dan op andere cursisten. Het is van belang 

om positieve relaties tussen docent en cursist te stimuleren en in te grijpen bij 

conflictsituaties. De docenten halen zingeving en een mate van voldoening uit het omgaan 

met cursisten. De verwevenheid tussen het professioneel en persoonlijk functioneren maakt de 

docent echter meteen kwetsbaar omdat negatieve contacten met cursisten docenten  dusdanig 

beïnvloeden dat zij met een burn-out kunnen uitvallen.(Koomen et al, 2011). 

 

Deelvraag: Waaruit halen de cursisten hun motivatie voor de opleiding CMBV. 

Een derde van de cursisten heeft weinig tot geen motivatie om de opleiding te behalen. 

Grootste motivator is het behalen van een mbo-diploma, volgens Deci en Ryan (2009) een 

vorm van motivatie omdat het doel leidt tot een actie.  Ouders, docenten, 

studieloopbaanbegeleiders en medeleerlingen zijn van onmisbaar belang om de cursist als 

individu waar te nemen en te stimuleren (Nelis & Stark, 2009).  Cursisten en docenten 

beamen, dat de docent zelf, en duidelijke regels helpen bij de motivatie. 

In het onderzoek geven cursisten aan dat de lage slagingspercentages voor de externe WFT-

examens een struikelblok voor de motivatie is. De cursisten ervaren hierdoor een gebrek aan 

competentie omdat zij het onderwijs op dat moment als te lastig ervaren (Ryan & Deci, 2009). 

Volgens Vermunt (2006)  zijn toetsen en cijfers een belangrijk instrument om cursisten te 

motiveren. Docenten zien de inzet van de cursisten als het grootste motivatie probleem. 

Volgens dit onderzoek heeft echter ook de relatie met de docenten  invloed op de motivatie 

van cursisten (Deci & Ryan, 2000).  De docenten hameren nu vooral op discipline en een 

verkeerde studiehouding terwijl de cursisten behoefte hebben aan autonomie en structuur. De 

docenten moeten de cursisten eigenaar maken van hun eigen leerproces. Dit kunnen de 

docenten doen door vanaf het begin duidelijk te maken wat er van de cursisten verwacht 

wordt en wat de doelstellingen zijn en door het bieden van hulp en begeleiding met duidelijke 

procedures. Hierdoor zal niet alleen de competentie maar ook de motivatie groeien (Loon, 

2013). Daarnaast heeft de afname van de inzet voor het onderwijs een duidelijke samenhang  

met een toenemend belang van de vrije tijd. De concurrerende motivatie van 
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vrijetijdsbesteding zorgt er voor dat de inzet voor het onderwijs afneemt (Van der Veen & 

Peetsma, 2009).  Daarnaast vertonen cursisten vaak negatieve reacties bij het mislukken van 

doelen door in hun ogen “onvoldoende capaciteiten” waardoor ze niet-adaptief aan een 

volgend doel beginnen (Zimmerman, 1998). 

 

Deelvraag: Hoe richten cursisten het leren binnen hun opleiding in? 

Cursisten zijn niet bewust met leren bezig totdat zij tegen grenzen aanlopen. Mensen zijn ook 

niet bewust bezig met leren en ontdekken het op spontane wijze doordat ze er mee in 

aanraking komen (Simons, 1998). Daarnaast spelen bij iedere cursist de eigen voorkeuren, 

interesses en motivaties een rol (Westhoff, 2009). 

Volgens de geïnterviewde docenten is de uitdaging tot leren voldoende aanwezig maar zijn de 

cursisten zich nog niet bewust voor de verantwoordelijkheid van hun eigen leerproces. De 

docenten moeten daarom hun leertaken zo construeren, dat bij uitvoering de kans op leer hits 

zo groot mogelijk is. De cursist moet herhaaldelijk en gevarieerd in de weer met de stof die 

geleerd moet worden (Westhoff, 2009).  

De inzet buiten schooltijd is laag omdat cursisten andere prioriteiten stellen. In het vormgeven 

van het onderwijs zullen wij dan ook met de tijdsgeest van onze cursisten rekening moeten 

houden. Inlevingsvermogen, structuur en duidelijkheid kunnen hierbij behulpzaam zijn omdat 

de hersenen nog niet teveel prikkels aan kunnen (Crone, 2008). 

Deelvraag: Wat vinden docenten belangrijk aan vakkennis om bij de opleiding CMBV te 

kunnen werken? 

Alle docenten zijn het erover eens dat het belangrijk is om op enige wijze binding met de 

praktijk te hebben en de actualiteiten op het vakgebied bij te houden. Het scholingsaanbod op 

vakgebied wordt door de docenten als summier ervaren terwijl men het niet eens is over het 

nut van docentenstages. Uit de literatuur komt naar voren dat het belangrijk is dat de docent 

zowel de beroepspraktijk van binnenuit kent als de vaktheorie (De Bruijn et al, 2006). De 

docent heeft een breed inzicht in de theorie nodig om authentiek leren en vakkenintegratie 

mogelijk te maken. De docenten zien het gebrek aan geplande studiemogelijkheden in het 

rooster als een bottleneck. 

 

Deelvraag; Welke leermethoden hanteren docenten binnen de opleiding CMBV? 

Volgens de docenten worden alle verschillende leermethoden gehanteerd binnen de opleiding, 

maar zijn cursisten zich hier niet bewust van. 
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Voorkennis wordt voornamelijk achterhaald door het stellen van vragen. Docenten hanteren 

verschillende lesmethoden zoals theorielessen middels PowerPoint, opdrachten, digitale 

leermethoden en houden rekening met het beperkte luistervermogen van de cursisten maar 

ervaren problemen bij de inzet van cursisten zoals bij het maken van opdrachten omdat ze 

hiervan het nut niet inzien. De docenten zullen de cursisten niet alleen beter duidelijk moeten 

maken wat de taakwaarde is van de leerstof en opdrachten die docenten de cursisten 

aanbieden maar de docenten zullen er ook voor moeten zorgen dat het aangebodene uitdagend 

genoeg is. Op het moment dat cursisten inzien welk doel zij kunnen bereiken door het 

uitvoeren van “de taak” zal dit de motivatie om te willen leren beïnvloeden (Pintrich, 1999).   

In een krachtige leeromgeving moeten docenten hun inzet aan de kennis en zelfstandigheid 

van de cursisten kunnen aanpassen. Om dit te kunnen realiseren zijn flexibele 

instructievormen nodig (De Bruijn et al, 2006). Volgens de Bruijn worden opdrachten echter 

vaak oppervlakkig na besproken en wordt de leerstof te veel aan hoofdstukken opgehangen in 

plaats van aan thema’s, wat belangrijk is voor het bevorderen van het begrip. De docent moet 

het proces van leren in goede banen leiden en beschikbaar blijven om bijvoorbeeld feedback 

te kunnen geven. Docenten zijn hier nog niet sterk in en denken teveel dat het vanzelf gaat als 

de cursist zelfstandig moet plannen en organiseren. Het niveau van de individuele cursist 

bepaalt hoeveel begeleiding zij nodig hebben. 

 

Deelvraag: Op wat voor manieren voelen docenten zich betrokken bij de opleiding CMBV? 

De betrokkenheid bij de opleiding is voor de meeste docenten niet heel erg hoog. De meeste 

docenten geven ook bij andere opleidingen les waardoor zij hun inbreng beperkt vinden.  

Daarnaast is er weinig tijd voor overleg en zijn er geen specifieke vergaderingen voor CMBV. 

Het ui-model (Korthagen & Vasalos, 2002) beschrijf zes lagen (niveaus) in het functioneren 

van docenten en waarop de docent kan reflecteren: 1 betrokkenheid, 2 identiteit, 3 

overtuigingen, 4 competentie, 5 gedrag en 6 omgeving. Elke laag beïnvloedt elkaar. 

Problemen die docenten ervaren komen voort uit fricties tussen de lagen. De docenten in het 

onderzoek geven aan dat de beperkte inzetbaarheid en het beperkte overleg voor frictie 

zorgen. Hierdoor komen de kernkwaliteiten van de docent niet tot uiting. Pas als de lagen op 

elkaar afgestemd zijn en kloppen met het omgevingsniveau dan hebben de docenten een 

gevoel van welzijn en zal het functioneren van de docenten ook effectiever , in een flow, zijn.  
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Figuur 14: Het ui-model, Korthagen & Vasalos,(2002). Uit: “Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor 
professionele ontwikkeling”, door Korthagen F. & Vasalos A.(2007). Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 
28(1), 17-23. 

 

Deelvraag: Hoe kijken de docenten tegen de cursisten van CMBV aan? 

De docenten geven aan dat zij geen voldoening ervaren over de manier van werken. Dit ligt 

voornamelijk aan het gebrek aan inzet bij de cursisten zoals absentie, het ontbreken van de 

noodzakelijke lesmaterialen en het niet willen werken tijdens de lessen. Uit onderzoek blijkt 

dat persoonlijke relaties met cursisten van belang zijn voor docenten. De docenten ontlenen 

hieraan voldoening en zingeving. Gedrag dat leidt tot een conflict zorgt voor werkstress bij 

docenten. De docenten weten dat de relatie met de cursist belangrijk is,  maar de expliciete 

kennis om het pedagogisch handelen te verbeteren ontbreekt bij de docenten (Koomen et al., 

2011). Het is echter belangrijk dat het negatieve beeld wat de docenten over de cursisten 

hebben verandert. Verwachtingen die docenten over het gedrag van hun cursisten hebben 

zullen  door cursisten daadwerkelijk vertoond worden. Dit wordt de self-fulfilling prophecy 

ofwel ‘Pygmalion effect’ genoemd (Rosenthal & Jacobson, 1968). Volgens Hattie (2009) 

moet de docent zich niet als facilitator zien maar als ‘change-agent’, een katalysator voor 

veranderingen van de cursist. Eén van de zaken die een positieve invloed heeft op cursisten is 

het geven van goede feedback. Dit betekent dat de docent de individuele cursist echt moet 

leren kennen en een band moet opbouwen zoals ook gezien in de self-determination theory 

van Deci & Ryan (2000). Het geven van feedback moet de docent niet in een groep doen. De 

docent zal aan het geven van feedback veel tijd moeten besteden (Hattie, 2009).  De vicieuze 

cirkel waarin de docenten en cursisten elkaar gevangen houden moet doorbroken worden. 

 

  

Omgeving

Gedrag

Bekwaamheden

Overtuigingen

Het ui-model

Wat doe je?
Wat kun je?

Waar geloof je in?
Wie ben je in je werk?
(Hoe zie jij je professionele rol?)

Wat kom je tegen? 
(Waar heb je mee te maken?)

Betrokken-

heid

Identiteit

Waar doe je het allemaal voor?
(Op welk groter geheel voel jij
je betrokken?)



Beter diplomarendement voor de MBO-opleiding CMBV 
 

Kitty Kroskinski/ analyseverslag  Pagina 66 
 

Deelvraag: Welke verbeteringen zouden de kerndocenten binnen de opleiding CMBV willen 

zien? 

Een van de verbeteringen die de docenten willen zien is dat er  meer vanuit een 

onderwijskundige gedachte gewerkt worden dan vanuit de organisatie.  Onderzoekers 

concluderen dat aanpassingen van schoolorganisaties veelal volgen op onderwijsinnovaties 

opgelegd vanuit de overheid en daardoor zelden doordacht en gepland zijn door de 

schoolorganisatie. Veranderingen kunnen succesvol zijn indien de veranderingen middels 

richting geven, consistentie, samenhang en met gebruik van feedback worden doorgevoerd 

(Kluijtmans et al., 2005).  

Een andere verbetering is meer gebruik maken van leerdoelen,  meer vakgericht les geven en  

veel aandacht besteden aan de begeleiding van de cursisten. Uit onderzoek blijkt dat het 

gebruik maken van een ontwikkelingsportfolio in combinatie met advies een goede aanpak is 

om cursisten te stimuleren betekenisgerichte leeractiviteiten te kiezen. Hiermee worden de 

zelfsturingsvaardigheden van cursisten ontwikkeld, zoals formuleren en plannen, wanneer zij 

voldoende advies hierbij krijgen (Kicken, 2013). 

Zorg voor een krachtige leeromgeving door een juiste ambiance te bieden gericht op het 

beroep. De fysieke leeromgeving vormt een onderdeel van de totale leeromgeving van een 

cursist. Fysieke aspecten van de klas hebben effect op het gedrag en houding van de cursisten 

( David  & Weinstein, 1987). Zij zijn ook van mening dat fysieke ontwerpfactoren over het 

hoofd worden gezien bij de bepaling van de leeromgeving. Volgens de constructivistische 

visie is kennis onvermijdelijk verbonden met de sociale en fysieke omgeving. Hierdoor is er 

meer behoefte aan meer flexibiliteit en een variatie aan leer- en werkomgevingen. De cursist 

wordt steeds meer in het centrum van leerprocessen gezet (Schriel en Arbeek 2000/2001). 

Kennis is niet gebonden aan een specifieke ruimte, maar is een onderdeel van een complexer 

systeem van ontmoeten, leren, produceren, ontspannen en begeleiden. Hier horen de 

verschillende leeromgevingen bij.  

De docenten zijn het er niet over eens dat externe WFT-diploma’s tot het diploma behoren. 

Vanaf 2014 verandert de wetgeving omtrent diploma-eisen voor de financiële sector (cdfd, 

2013). De consequenties voor mbo opleidingen zijn minimaal.  Cursisten hebben nog steeds 

minimaal 3 externe WFT-diploma’s nodig om het mbo-diploma te kunnen behalen. Docenten 

van het Nova College hebben hierover geen verdere zeggenschap.   

 

  



Beter diplomarendement voor de MBO-opleiding CMBV 
 

Kitty Kroskinski/ analyseverslag  Pagina 67 
 

Discussie onderzoeksmethode en -instrumenten 
Doordat mijn onderzoek erg breed is opgezet heb ik twee verschillende enquêtes onder mijn 

cursisten afgenomen. In mijn enquêtes  heb ik zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

bestaande en gevalideerde vragenlijsten. Hierdoor zijn er soms onderwerpen op verschillende 

manieren ondervraagd zoals  de vragen over de docenten, wat ook tot verwarring kan leiden. 

Bij de uitwerking van de enquêtes heb ik alleen naar groepsgemiddelden gekeken en heb ik 

geen verschillen tussen leerjaren of cursisten achterhaald.   

 

Bij het labelen van de antwoorden uit de groepsinterviews en docenteninterviews heb ik 

geconstateerd dat er tijdens de interviews ook onderwerpen besproken zijn die niet relevant 

waren voor het onderzoek. Ik had strakker gebruik moeten maken van de topiclijsten. 

Daarnaast heb ik soms verzuimd door te vragen op antwoorden die gegeven werden in de 

interviews waardoor er soms niet een compleet beeld over antwoorden ontstaan is.  Dit heeft 

vooral te maken met het feit dat ik deel uitmaak van het kernteam CMBV en ik door de 

kennis over zowel de cursisten als de docenten al snel denk te weten wat de persoon met 

zijn/haar antwoord bedoelt.  Hierdoor heb ik mij soms als interviewer ook laten verleiden tot 

het geven van mijn mening. Het zou verstandiger zijn om onderzoek te laten uitvoeren door 

een onpartijdige onderzoeker die de doelgroepen niet kent zodat de onderzoeker gedwongen 

wordt zich aan de onderwerpen te houden en zal moeten blijven doorvragen om zich een goed 

beeld te kunnen vormen over de gegeven antwoorden. Tevens zal er dan geen sprake zijn van 

belangenverstrengeling. 
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6. Aanbevelingen met interventievoorstel 

Doordat de opleiding Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringen (CMBV) inmiddels 

is opgeheven ga ik in mijn aanbevelingen uit van die punten die voor de andere economische 

opleidingen ook van toepassing kunnen zijn. 

Zorg ervoor dat cursisten vroeg in de opleiding een beter beroepsbeeld krijgen door dit een 

onderdeel van het curriculum te maken. Laat cursisten meteen kennis maken met de sector 

door excursies naar de bedrijven toe en haal gastsprekers vanuit de bedrijven binnen de 

school. Kleine snuffelstages kunnen eveneens ingezet worden. 

Cursisten willen gehoord worden. De cursistenraad is hiervoor een goed middel. Zorg dat er 

minimaal driemaal per jaar een cursistenraad per opleiding bijeenkomt.  Belangrijk is echter 

ook dat er teruggekoppeld wordt aan de cursisten wat er met hun adviezen en opmerkingen 

gedaan wordt/is en laat de cursisten uit de cursistenraad dit ook klassikaal terugkoppelen aan 

de klas. Maak dit een onderdeel van studieloopbaanbegeleiding. Hiermee kan het cursisten 

vertrouwen in de school toenemen. Daarnaast moeten concrete aanpassingen die voortkomen 

uit wensen van de cursistenraad zichtbaar zijn voor alle cursisten zodat cursisten het gevoel 

krijgen dat hun menig ertoe doet. 

Zorg voor een loopbaangerichte opleiding waarbij begeleidingsgesprekken loopbaangericht 

zijn en er standaard gebruik gemaakt wordt  van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan en een 

portfolio. 

Zorg dat de opleiding voldoende structuur en autonomie biedt aan cursisten. Hierdoor zal de 

motivatie en de competentie van cursisten toenemen. 

Besteed meer aandacht aan de studievaardigheden van cursisten door het een vast onderdeel 

van studieloopbaanbegeleiding te laten zijn. 

Maak meer tijd vrij voor begeleiding van de individuele cursist zodat er voldoende feedback 

gegeven kan worden en de cursist tot reflectie kan komen. 

Maak het scholingsplan voor docenten jaarlijks een belangrijk onderdeel van het 

functioneringsgesprek waarbij er concrete afspraken gemaakt worden voor scholing op de 

gebieden van pedagogiek, didactiek en vakinhoud. 
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Besteed als school meer aandacht aan de relationele, pedagogische en didactische 

vaardigheden van de docenten.  Deze vaardigheden beïnvloeden zowel het welzijn van de 

cursisten als die van de docenten. 

Inventariseer in het team en Unit aan welke onderwerpen docenten behoefte hebben op het 

gebied van verdieping en verbreding. Zorg dat docenten vrij gemaakt worden om vervolg 

onderzoek te doen over deze onderwerpen en dat resultaten team en Unit breed gedeeld 

worden zodat iedereen er iets van kan meenemen.   

Zorg voor een evenwichtig docententeam onder andere qua leeftijd zodat er voldoende 

aansluiting is bij de belevingswereld van de cursisten. 

Zorg dat de fysieke leeromgeving past bij het beroep waarvoor de cursist opgeleid wordt. 

Blijf literatuur en onderzoek over de ontwikkelingen voor het mbo, de docent en de cursist 

volgen.  Het is een voortdurend proces in ontwikkeling door de veranderende tijdsgeest.  

Aanbeveling voor een interventie 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: Welke factoren leiden tot uitval en/of 
cursistontevredenheid in de opleiding? 

De uitkomsten van het onderzoek alsmede de literatuur die voor dit onderzoek gebruikt is 

laten zien dat er meerdere verbeter-slagen te maken zijn. Naar voren is gekomen is dat het 

belangrijk is om de relationele, didactische en pedagogische kwaliteiten van de docent te 

blijven verhogen. Daarnaast is het ook belangrijk dat cursisten bewuster leren omgaan met 

hun studie. Uit mijn onderzoek is gebleken dat cursisten hier niet goed raad mee weten.  

Hiervoor wil ik een interventie ontwikkelen en toetsen in de praktijk bij het team Marketing & 

Sales. Ik zal een workshop “reflecteren met cursisten” voor docenten ontwikkelen waarbij de 

volgende doelen centraal staan: 

• Verhoging van de pedagogische/didactische  vaardigheden. 

• Theoretisch kader over het belang van reflecteren. 

• De verschillende vormen van reflecteren. 

• Bewust/onbewust reflecteren met cursisten. 

De workshop mag maximaal 2 uur in beslag nemen. Binnen deze workshop is het naast de 

theorie belangrijk om vooral met het oefenen van bewuste/onbewuste reflectie aan de slag 
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te gaan. Na afloop van de workshop zullen de docenten naar hun mening gevraagd worden 

waarna eventuele bijstelling kan plaatsvinden.  Tevens is het belangrijk dat de docenten 

met het geleerde daadwerkelijk in de praktijk aan de slag gaan en dat hier een vervolg aan 

gegeven gaat worden middels intervisie sessies waar tijd voor gereserveerd kan worden 

tijdens de team-bijeenkomsten. 

In de workshop zal onder andere gebruik gemaakt worden van de volgende bronnen: 

• Groen, M. ( 2006). Reflecteren de basis. Op weg naar bewust en bekwaam 

handelen. Groningen: Wolters-Noordhoff. 

• Korthagen, F., Koster, B., Melief, K. & Tigchelaar, A. (2002). Docenten leren 

reflecteren. Barneveld: Nelissen. 

• Benammar, K., Van Schaik, M., Sparreboom, I., Vrolijk, S. & Wortman, O. 

(2011). Reflectietools. Den Haag: Boom Lemma. 
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7. Evaluatie 
Dit onderzoek is een onderdeel van de Master opleiding Professioneel Meesterschap. In 

september 2011 ben ik met veel enthousiasme aan de Master begonnen, niet goed realiserend 

wat er allemaal bij komt kijken. Mijn grootste onderschatting is de hoeveelheid tijd geweest 

die gedegen onderzoek doen vraagt. De twee dagen per week die ik voor mijn 

studie/onderzoek  kon vrijmaken zijn niet afdoende gebleken. Daarnaast ben ik met 

langdurige gezondheidsklachten geconfronteerd waaronder  mijn onderzoek ook geleden 

heeft. Op het moment dat het verwerken van mijn onderzoek grotendeels stil lag heeft het 

management besloten de opleiding op basis van de lage cursistenaantallen te stoppen. Ik ben 

dus door de tijd ingehaald. 

 

Het onderzoek: 

Doordat jezelf midden in de opleiding en het team staat is het lastig om gedachten één 

richting uit te krijgen en blijft je blik te breed. Bij het opstellen van mijn onderzoeksopzet heb 

ik mij onvoldoende gerealiseerd dat het hierdoor lastiger is om diep op een bepaald 

onderwerp in te kunnen gaan. Ik ben mij dit pas gaan realiseren nadat ik herstellende was van 

mijn ziekte en het uitwerken van mijn onderzoek oppakte. De opdracht die ik vanuit de Unit 

heb meegekregen was als volgt: Onderzoek welke verbeteringen in het lesplan aan gebracht 

moeten worden zodat meer cursisten gediplomeerd de opleiding CMBV verlaten. In mijn 

onderzoeksopzet is dit terug gebracht naar: Een beter diplomarendement voor de opleiding 

CMBV. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot mijn centrale vraagstelling:  Welke factoren leiden 

tot uitval en/of cursistontevredenheid in de opleiding? Achteraf gezien zou ik nog specifieker 

onderzoek hebben willen doen zodat dat probleem ook specifiek aangepakt zou kunnen 

worden. 

 

De uitvoering van het onderzoek: 

Voor de groepsinterviews met cursisten had ik graag wat meer tijd gehad.  Deze interviews 

hebben in de laatste schoolweek voor de zomervakantie plaats gevonden waardoor er geen 

cursisten uit het tweede jaar aan een groepsinterview hebben plaatsgevonden en er uit het 

eerste jaar maar twee cursisten aan het interview hebben deelgenomen. Mijn 

literatuuronderzoek en mijn daadwerkelijke onderzoek onder cursisten en docenten heb ik 

uitgevoerd voordat ik ziek geworden ben. Het heeft mij veel moeite gekost om het uitwerken 

van mijn onderzoek op te pakken. Omdat ik op verschillende computers gewerkt had, was ik 
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zoekende naar mijn bronnen.  Dit had door mij beter gerubriceerd en eenduidig opgeslagen 

moeten worden. Daarnaast heeft het inlezen in de materie extra tijd gekost. Bij de uitwerking 

van het onderzoek ben ik er achter gekomen dat in de interviews onderwerpen besproken zijn, 

niet relevant voor dit onderzoek, en dat ik vind dat ik soms te weinig heldere informatie heb 

over bepaalde zaken. Op sommige momenten had ik meer moeten doorvragen. Ook heb ik mij 

soms als interviewer laten verleiden tot het geven van mijn mening, een volgende keer moet 

ik hier nog bewuster mee omgaan. 

Uit mijn onderzoek heb ik vooral geleerd niet te snel een mening klaar te hebben. Ga eerst op 

zoek naar relevante literatuur/onderzoeken en baseer hier je beschouwing op. In discussies op 

school merk ik dat ik veel sneller aangeef dat er eerst bekeken moet worden wat er al over een 

onderwerp gezegd is voordat er meteen voor een oplossing gekozen wordt. Dit onderzoek 

smaakt voor mij naar meer. Ik zou graag de kans krijgen om nieuw onderzoek uit te voeren op 

onderwerpen waar wij in de schoolse situatie tegen aanlopen. Ik zie dit als een relevante 

bijdrage aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
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9. Bijlagen 

Bijlage 1: Voorbeeld enquête  ‘Schoolbeleving’ 

Voorbeeld 
Enquête gesloten. 

 
 

 

Enquête 
 

Enquête opleiding cmbv 
Groep  
Referentie Voorbeeld 

Unit/Locatie Master opl: Professioneel meesterschap 12 (Centrum voor Nascholing 
Amsterdam) 

Aantal vragen 53 
    

 

  
1. De sfeer op school is goed 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

2. In mijn klas sta ik soms alleen 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

3. Mijn docenten hebben over het algemeen belangstelling voor mij 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

4. Ik vind het schoolsysteem te strak 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

5. Ik heb veel contacten met mijn medecursisten 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
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Enquête 
 

6. De docenten zijn nauwelijks in mij geinteresseerd 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

7. Ik vind de regels op school redelijk 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

8. Ik zou liever in een andere klas zitten 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

9. Ik kan met mijn docenten over persoonlijke problemen praten 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

10. Ik zou liever naar een andere school gaan 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

11. Wij hebben een leuke klas 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

12. Als het erop aan komt, laten de meeste docenten je in de kou staan 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

13. Ik voel mij thuis op deze school 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 
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Enquête 
 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

14. Ik kan goed met mijn klasgenoten opschieten 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

15. De meeste docenten zijn vreemden voor mij 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
16. Veel uitleg geven (klassikaal) 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
17. Extra uitleg geven (buiten les) 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
18. Vraag en antwoord tijdens de les 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
19. Zelfstandig laten werken 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
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Enquête 
 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
20. Rustige werksfeer bepalen 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
21. Enthousiast zijn over vak 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
22. Vaak complimenten geven 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
23. Soms (terecht) mopperen 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
24. Koppeling lesstof aan praktijkvoorbeelden 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
25. Anders: 

    
 

Geef aan wat jij vindt van de docenten werkzaam binnen de opleiding commercieel medewerker 
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Enquête 
 

Bank en Verzekeren 

  
26. De docenten zijn deskundig 

  
 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

27. De kennis van de docenten is van een voldoende niveau 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

28. De docenten leggen de leerinhoud betekenisvol uit 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

29. Bij problemen kunnen de docenten mij helpen 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

30. De docenten hebben voldoende hoge verwachtingen van mijn prestaties 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

31. De docenten hebben voldoende hoge verwachtingen van mijn gedrag 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

32. De docenten tonen voldoende respect 
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Enquête 
 

  
 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

33. De docenten hebben een eerlijke persoonlijkheid 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

34. De docenten stralen voldoende enthousiasme uit 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

35. De feedback van de docenten is zinvol voor het leerproces 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

36. Feedback van docenten zie ik als een leermoment 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

37. Met het diploma van deze opleiding kan ik bij een bank/verzekeraar een functie krijgen waarin 
je veel contact met klanten hebt. 

  
 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

38. Na deze opleiding kan ik aan de slag als adviseur bij een bank/verzekeraar 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 
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Enquête 
 

 

5. helemaal eens 
 

 

39. Verkooptechnieken zijn bij een bank/verzekeraar minder belangrijk dan adviesvaardigheden 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

40. Het werken bij een bank/verzekeraar is saai 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

41. Je kan een goed salaris verdienen bij een bank/verzekeraar 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

42. Je hebt aanzien wanneer je werkt bij een bank/verzekeraar 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

43. Met een MBO-diploma CMBV mag je adviseren over beleggen, hypotheken en pensioenen 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

44. Bij een bank/verzekeraar werken alleen commerciële mensen 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

45. Het gaat bij een bank/verzekeraar niet om de verkoop maar om de advisering 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

46. WFT-diploma's zijn voor het werken bij een bank/verzekeraar niet belangrijk 
  

 

1. helemaal oneens 
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Enquête 
 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

47. Wil jij na het behalen van de opleiding gaan werken in de sector bank en verzekeren? 
  

 

Ja 

 

Nee 
 

 

48. Zo nee, waarom niet? 
    

 

49. Wat is je naam? (Deze zal alleen gebruikt worden om je te kunnen uitnodigen voor een 
groepsinterview. Je naam zal in het verdere onderzoek geanonimiseerd worden) 

    
 

50. Wat is je leeftijd? 
     1 

 

 

51. Wat is je geslacht? 
  

 

A. man 

 

B. vrouw 
 

 

52. Uit welk land ben jij oorspronkelijk afkomstig? 
  

 

A. Nederland 

 

B. Marokko 

 

C. Turkije 

 

D. Suriname/Nl Antillen/Aruba 

 

E. Anders 
 

 

53. In welk jaar van de opleiding commercieel medewerker bank en verzekeren (CMBV) zit jij 
momenteel? 

     1 
 

 

Einde Enquête 
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Bijlage 2: Voorbeeld enquête ‘Studiebeleving’ 

Voorbeeld 
Enquête gesloten. 

 
 

 

Enquête 
 

Enquête opleiding cmbv 
Groep  
Referentie Voorbeeld 

Unit/Locatie Master opl: Professioneel meesterschap 12 (Centrum voor Nascholing 
Amsterdam) 

Aantal vragen 53 
    

 

  
1. De sfeer op school is goed 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

2. In mijn klas sta ik soms alleen 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

3. Mijn docenten hebben over het algemeen belangstelling voor mij 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

4. Ik vind het schoolsysteem te strak 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

5. Ik heb veel contacten met mijn medecursisten 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

6. De docenten zijn nauwelijks in mij geinteresseerd 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 
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Enquête 
 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

7. Ik vind de regels op school redelijk 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

8. Ik zou liever in een andere klas zitten 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

9. Ik kan met mijn docenten over persoonlijke problemen praten 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

10. Ik zou liever naar een andere school gaan 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

11. Wij hebben een leuke klas 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

12. Als het erop aan komt, laten de meeste docenten je in de kou staan 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

13. Ik voel mij thuis op deze school 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
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Enquête 
 

14. Ik kan goed met mijn klasgenoten opschieten 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

15. De meeste docenten zijn vreemden voor mij 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
16. Veel uitleg geven (klassikaal) 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
17. Extra uitleg geven (buiten les) 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
18. Vraag en antwoord tijdens de les 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
19. Zelfstandig laten werken 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 
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Enquête 
 

20. Rustige werksfeer bepalen 
  

 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
21. Enthousiast zijn over vak 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
22. Vaak complimenten geven 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
23. Soms (terecht) mopperen 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
24. Koppeling lesstof aan praktijkvoorbeelden 

  
 

1. niet 

 

2. enigszins 

 

3. vrij sterk 

 

4. sterk 
 

 

Door welke acties van de docent ga jij harder werken? 

  
25. Anders: 

    
 

Geef aan wat jij vindt van de docenten werkzaam binnen de opleiding commercieel medewerker 
Bank en Verzekeren 

  
26. De docenten zijn deskundig 
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Enquête 
 

  
 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

27. De kennis van de docenten is van een voldoende niveau 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

28. De docenten leggen de leerinhoud betekenisvol uit 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

29. Bij problemen kunnen de docenten mij helpen 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

30. De docenten hebben voldoende hoge verwachtingen van mijn prestaties 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

31. De docenten hebben voldoende hoge verwachtingen van mijn gedrag 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

32. De docenten tonen voldoende respect 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 
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Enquête 
 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

33. De docenten hebben een eerlijke persoonlijkheid 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

34. De docenten stralen voldoende enthousiasme uit 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

35. De feedback van de docenten is zinvol voor het leerproces 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

36. Feedback van docenten zie ik als een leermoment 
  

 

1. volledig mee oneens 

 

2. mee oneens 

 

3. enigszins mee oneens 

 

4. enigszins mee eens 

 

5. mee eens 

 

6. volledig mee eens 
 

 

37. Met het diploma van deze opleiding kan ik bij een bank/verzekeraar een functie krijgen waarin 
je veel contact met klanten hebt. 

  
 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

38. Na deze opleiding kan ik aan de slag als adviseur bij een bank/verzekeraar 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

39. Verkooptechnieken zijn bij een bank/verzekeraar minder belangrijk dan adviesvaardigheden 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 
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Enquête 
 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

40. Het werken bij een bank/verzekeraar is saai 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

41. Je kan een goed salaris verdienen bij een bank/verzekeraar 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

42. Je hebt aanzien wanneer je werkt bij een bank/verzekeraar 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

43. Met een MBO-diploma CMBV mag je adviseren over beleggen, hypotheken en pensioenen 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

44. Bij een bank/verzekeraar werken alleen commerciële mensen 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

45. Het gaat bij een bank/verzekeraar niet om de verkoop maar om de advisering 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
 

 

46. WFT-diploma's zijn voor het werken bij een bank/verzekeraar niet belangrijk 
  

 

1. helemaal oneens 

 

2. oneens 

 

3. niet oneens, niet eens 

 

4. eens 

 

5. helemaal eens 
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Enquête 
 

47. Wil jij na het behalen van de opleiding gaan werken in de sector bank en verzekeren? 
  

 

Ja 

 

Nee 
 

 

48. Zo nee, waarom niet? 
    

 

49. Wat is je naam? (Deze zal alleen gebruikt worden om je te kunnen uitnodigen voor een 
groepsinterview. Je naam zal in het verdere onderzoek geanonimiseerd worden) 

    
 

50. Wat is je leeftijd? 
     1 

 

 

51. Wat is je geslacht? 
  

 

A. man 

 

B. vrouw 
 

 

52. Uit welk land ben jij oorspronkelijk afkomstig? 
  

 

A. Nederland 

 

B. Marokko 

 

C. Turkije 

 

D. Suriname/Nl Antillen/Aruba 

 

E. Anders 
 

 

53. In welk jaar van de opleiding commercieel medewerker bank en verzekeren (CMBV) zit jij 
momenteel? 

     1 
 

 

Einde Enquête 
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Bijlage 3: Topiclijst Docenten 

Topiclijst Interview per docent CMBV 

Voor de opleiding Master professioneel Meesterschap ben ik met een onderzoek bezig . Dit 
onderzoek draagt de titel  ‘Een beter diplomarendement voor de Mbo-opleiding CMBV’. 

In het kader van het onderzoek zet ik vragenlijsten uit onder cursisten waarin de leerstijlen 
geïnventariseerd zullen worden maar waar ook gekeken wordt naar motivatie, verwachtingen en 
ervaringen van de cursist. 

Onder de betrokken docenten zal in diepte-interviews ingegaan worden op de volgende 
onderwerpen: 

Welke rol spelen de verwachtingen van docenten ten aanzien van de inhoud van de opleiding en ten 
aanzien van de manier van werken binnen de opleiding. 

- Kennis van de totale opbouw van de opleiding 
- In bezit van de voor de opleiding relevante werkervaring 
- Op de hoogte zijn van de inhoud van het beroep waartoe opgeleid wordt 
- Op de hoogte blijven van de veranderingen en vernieuwingen in het werkveld 
- Regelmatig bijscholen 
- In bezit van de voor de opleiding relevante diploma’s 

Welke leermethoden hanteren de docenten binnen de opleiding CMBV? 

Welke rol moet de docent vervullen bij de uitvoering van cursisten van praktijkgerichte opdrachten 
binnen de school en vindt dit ook op deze wijze plaats? 

- Uitdagen tot leren 
- Krachtige leeromgeving 
- Bevorderen van de ontwikkeling van de cursist 
- Het begeleiden van cursisten tot zelfstandigheid en volwassenheid 
- Het centraal stellen van de relatie docent-cursist 

Op wat voor manier voelen docenten zich betrokken bij de opleiding CMBV? 

- Het beste uit de cursist willen halen 
- In staat zijn tot het geven en ontvangen van feedback van zowel cursisten als collega’s 
- Kennis van de beroepspraktijk 
- Zicht hebben op het niveau van de cursist 
- Zicht hebben op de inhoud van het lesplan 
- In staat om mee te denken aan de vormgeving van de opleiding 

Hoe leren niveau 4 cursisten?  Wat hebben cursisten nodig om theoretische kennis te beheersen? 

Wat zijn de succes en faalfactoren rondom een WFT-examen? 

Hoe wordt de inhoud van het lesprogramma nu door cursist ervaren? 

- Verantwoordelijkheid 
- Herhaling 
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- Variatie 
- Rijke leertaken 
- Leerdoelen 
- Leerstrategie 
- Leerresultaten 

Van welke leerstijlen maken cursisten CMBV gebruik? 

- Ervaringen 
- Taakgericht 
- Reproductief 
- Constructief 
- Passief 
- Veelzijdig 

Op welke wijze kunnen cursisten gemotiveerd worden en blijven? 

Welke invloed kan de docent uitoefenen op de motivatie van cursisten? 

- Doel studie 
- Intellectueel vermogen 
- Keuzemotieven 
- School versus vrije tijd 
- Reflectie 
- Interessebevordering = verdiepen in gekozen beroepsgebied 
- Zelfdiscipline 
- Doorzettingsvermogen 
- Structuur 
- Omgevingscontrole = hoe ga je om met storende elementen in je leeromgeving 
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Bijlage 4: Topiclijst Cursisten 

Voor de opleiding Master professioneel Meesterschap ben ik met een onderzoek bezig . Dit 
onderzoek draagt de titel  ‘Een beter diplomarendement voor de Mbo-opleiding CMBV’. 

In het kader van het onderzoek heb ik al vragenlijsten afgenomen onder alle cursisten waarin de 
leerstijlen geïnventariseerd zullen worden maar waar ook gekeken wordt naar motivatie, 
verwachtingen en ervaringen van de cursist. 

Onder de docenten in het team zal ik individuele interviews afnemen. 

De onderwerpen te bespreken in de cursisteninterviews zijn: 

Wat weten cursisten ten aanzien van de inhoud en manier van werken binnen de opleiding. 

- Kennis van de te behalen leerstof 
- Kennis over de opbouw van de opleiding 
- Kennis over alle informatie over de opleiding 

Hoe wordt de opleiding door de cursisten ervaren? 

- Vertrouwen 
- De klas 
- Het groepsgevoel 
- Verantwoordelijkheid 
- Variatie 
- WFT-examens 
- Handhaving regels 

Waaruit halen de cursisten hun motivatie voor de opleiding? 

- Motiverend 
- Demotiverend 
- WFT-examens 

Wat maakt in hun ogen een goede docent? 

- Betrokkenheid 
- Regels 
- Manier van lesgeven 
- Ervaring (praktijk) 
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Bijlage 5: Overzicht Cronbach’s Alpha m.b.t. Regulatie Inzet 
 
Tabel 9: Overzicht Cronbach’s Alpha m.b.t. Regulatie inzet 

Item-Totaal Statistieken 

 

Schaal 

betekenis  

wanneer Item 

verwijderd 

Schaal variëteit 

wanneer Item 

verwijderd 

Gecorrigeerde 

Item-Totaal 

samenhang 

Cronbach's 

Alpha bij 

verwijdering 

Item 

Ik verveel mij zo vaak als ik 

zit te leren, dat ik eerder op 

houd dan ik van plan was 

13,35 8,075 ,346 ,625 

Als er dingen zijn die ik 

eigenlijk liever doe, zorg ik 

dat ik toch met mijn 

huiswerk bezig blijf 

12,81 8,082 ,508 ,552 

Ik werk hard voor mijn 

opleiding ook al interesseert 

het mij niet echt wat er 

behandeld wordt 

12,46 8,258 ,463 ,571 

Als de stof mij niet 

interesseert, houd ik er mee 

op of doe ik alleen de 

gemakkelijke stukken 

13,27 7,885 ,348 ,626 

Ook als de stof saai is, 

maak ik mijn werk af 

12,58 8,174 ,379 ,606 
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Bijlage 6: Aanbevelingen door docenten 

Aanbevelingen voor concrete verbeteringen voor de opleiding CMBV door de geïnterviewden 

docenten 

• Wees kritisch in BPV-plekken, zorg dat de BPV een meerwaarde voor de leerling 

heeft en keur niet te snel een bedrijf goed. Kijk naar de te verrichten werkzaamheden. 

• De informatie uit de stage is niet voldoende, er wordt nu alleen gemonitord op de 

inhoud van de proeves, er wordt niet gekeken naar de ontwikkeling. Hier zou een 

combinatie van gemaakt moeten worden. 

• Verbeteringen kunnen gemaakt worden door directe feedback te geven en cijfers die 

meetellen.  Theorietoetsen moeten per periode gewoon meetellen en niet alleen het 

WFT-diploma.  Praktijk zijn praktische vaardigheden en geef ook daar cijfers die 

meetellen voor het diploma. 

• Verschillende examens is verwarrend: formatief en summatief. Zorg voor 8 vakken 

per jaar en geef gewoon cijfers tussen 1 en 10 

• Er zou gewerkt moeten worden aan beroepsprestaties. Dit kan door het geven van 

workshops 1 periode lang 2 uur per week voor een specifieke doelgroep met een 

specifiek onderwerp 

• Geef het eerste jaar alleen theorie, vanaf het tweede jaar meer BPV en dan het hele 

jaar stage laten lopen, +/- 11 uur per week, tussen 25 en 60% van de hele 

onderwijsperiode. BPV is leuk voor leerlingen alhoewel minder les ook kwetsbaar 

maakt. 

• Veel BPV laten doen dus zoek de bovengrens op, dit zorgt er tevens voor dat de 

docent meer ruimte heeft. 

• Verplichte vakken allemaal 2 uur inroosteren zodat er nog voldoende ruimte blijft 

voor vakinhoudelijk. 

• De opleiding biedt nu geen krachtige leeromgeving, het moet commerciëler gemaakt 

worden, het is nu teveel gericht op de administratieve kant 

• Er moet meer coaching plaatsvinden, dit kan door te werken met leerdoelen. Gebruik 

hiervoor feedback en video opnames om het te ondersteunen. Per dag moeten de 

doelen concreet zijn.  Dit geeft structuur!  

• De studieloopbaanbegeleider moet met de klas meegroeien van 1 naar 2 en 3. 



Beter diplomarendement voor de MBO-opleiding CMBV 
 

Kitty Kroskinski/ analyseverslag  Pagina 99 
 

• Zorg dat er een jaarrooster is met te maken examens. Laat de leerlinge de examens 

zelf aanvragen. Sla de gemaakte examens digitaal op en zorg dat er van elk examen 

minimaal 2 versies zijn.  Het aanvragen van de leerling kent een sluitingsdatum.  

Neem een hardheidsclausule op in het OER dat maar maximaal 25% van de examens 

via een reparatie behaald mag worden  

• De laatste twee weken van de MBO-opleiding zouden examens moeten worden 

afgenomen, gelijk aan het voortgezet onderwijs. 
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