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VOORW OORD
Voor u ligt de scriptie ‘Voortijdig Schoolverlaten – Op weg naar betere resultaten!
Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van de opleiding Toegepaste
Psychologie (TP) tussen september 2017 en juni 2019.
Tijdens stage in 2016-2017, in het derde leerjaar op het Koning Willem 1 College in ’s-Hertogenbosch
viel mij op hoeveel leerlingen zich inschrijven voor een zelfgekozen studie, om hier vervolgens in het
eerste leerjaar mee te stoppen. Door gesprekken met mijn toenmalige begeleider kwam ik op het idee
om van dit vraagstuk mijn afstudeeropdracht te maken.
Met dit vraagstuk ben ik naar de afdeling Financiën & Recht gestapt, een afdeling met een hoog
percentage leerlingen dat stopt in het eerste studiejaar.
De interesse in het onderzoek vanuit de afdeling was groot, en na een probleemanalyse en het
daaropvolgende voorstel was mijn afstudeeropdracht geboren.
Met veel plezier heb ik gewerkt aan dit onderzoek, met vallen en opstaan, het was niet altijd even
makkelijk. Echter is de leeropbrengst groot en ben ik tevreden met de resultaten en bevindingen.
Daarnaast ben ik zeer enthousiast over de opvolgende interventie.
Trots ben ik dan ook om achteraf te benoemen dat de interventie momenteel afdelingsbreed wordt
ingezet op het Koning Willem 1 College te ’s-Hertogenbosch.
Dit onderzoek is tot stand gekomen met de hulp van de opdrachtgever / begeleider Hans Blatter. Hem
wil ik dan ook bedanken voor de vele spar-momenten en zijn informatie en ideeën, en het feit dat ik
altijd terecht kon voor vragen en er altijd snel antwoord kwam.
Ook wil ik mijn begeleider vanuit Fontys Hogescholen, Wim van de Riet bedanken voor de kritische,
sterke en snelle feedback, waardoor de inhoud telkens naar een hoger niveau getild kon worden.
Ook de eerste assessor, Viola van der Spek, heeft snel, uitgebreid en doeltreffende feedback gegeven
en daar ben ik haar ook zeer dankbaar voor.
Tenslotte dank ik mijn thuisfront voor alle ondersteuning tijdens de afgelopen periode.
Zonder deze mensen had ik dit project niet tot de juiste uitvoering kunnen brengen.
Ik wens u veel leesplezier toe,
Monica Asveld
Juni 2019
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SAMENVATTING
Dit onderzoek ‘Voortijdig Schoolverlaten – Op weg naar betere resultaten!’ is tot stand gekomen
tussen september 2018 en juni 2019. De onderzoeker heeft onderzoek gedaan op het Koning Willem
1 College te ’s-Hertogenbosch, op de afdeling Financiën & Recht. Op deze afdeling vindt men de
verschillende mbo- opleidingen op niveau 3 en 4. Dit onderzoek is gericht op leerlingen die zijn
gestopt met hun opleiding ‘Financieel Administratief Medewerker’ en ‘Juridisch-administratief
Dienstverlener’.
Kort omschreven is het probleem op deze afdeling dat relatief veel leerlingen zich inschrijven voor
deze opleidingen, en in het eerste studiejaar meteen weer besluiten te stoppen. Vergeleken met
opleidingen van andere afdelingen is het aantal dat zich inschrijft en meteen uitvalt zeer groot, zoals
de afdelingsdirecteur T. Bunthof benoemt in een analyserend gesprek. Daarom is besloten onderzoek
te doen naar dit fenomeen en hier opvolgend een passende interventie op te stellen en uit te voeren.
De hoofdvraag van dit veldonderzoek luidt: “Wat zijn de redenen van MBO-studenten van het
Koning Willem 1 College om in het eerste jaar met hun opleiding niveau 3 of 4 op de afdeling
Financiën & Recht te stoppen?”
Om volledig veldonderzoek te kunnen verrichten is eerst een wetenschappelijk literatuuronderzoek
opgesteld, te lezen in het theoretisch kader. Hierin staan de onderzoeken beschreven die reeds zijn
gedaan over dit onderwerp en de elementen van dit onderwerp, in relatie tot de hoofdvraag en
deelvragen.
Vervolgens zijn er tien interviews afgenomen met leerlingen die in het eerste jaar zijn gestopt met hun
opleiding op de afdeling Financiën & Recht. De vragen voor deze interviews zijn opgesteld op grond
van het theoretisch kader.
Nadat alle interviews zijn afgenomen heeft de onderzoeker alle antwoorden uitgewerkt in transcripten
en vervolgens gecodeerd naar een taxonomie. Op die manier zijn de resultaten uitgewerkt,
samengevat en benoemd in een conclusie.
Tijdens de interviews zijn vele elementen met betrekking tot starten en stoppen van een studie
besproken. Opvallend was dat nagenoeg alle leerlingen vertelden dat het moment waarop zij de
studiekeuze moeten maken voor hen plotseling en te vroeg is gekomen, en dat daarmee de aard van
het probleem ligt in het keuzeproces betreft studiekeuze. Een slechte voorbereiding werd het vaakst
genoemd, met de volgende redenen: Zij geven aan dat er te veel is om uit te kiezen en daardoor
moeilijk een keuze kunnen maken en dit uitstellen tot het laatste moment. Ook vinden zij zichzelf te
jong voor deze belangrijke keuze. Ze ervaren keuzestress of hebben zich juist nonchalant opgesteld in
het voorbereiden op een studiekeuze. Ook werd teveel twijfelen genoemd en daardoor lastig een
keuze kunnen maken.
Het gevolg van deze meest genoemde reden, de slechte kwaliteit van voorbereiding, is een
onrealistisch beeld van de inhoud van de opleiding en/of het uiteindelijke werkveld, en daarom de
reden om te stoppen in het eerste jaar. Deze reden kwam uit alle interviews als meest kenmerkend
naar voren. De geïnterviewde leerlingen hebben allen één of meerdere open dag(en) bezocht,
nagenoeg allen samen met hun ouders. Echter was de informatie die zij hier verkregen het enige
referentiekader, samen met de informatie op de website van het Koning Willem 1 College. Het beeld
dat zij hierdoor vormden kwam niet overeen met de werkelijkheid waardoor zij allen het besluit hebben
genomen om te stoppen met de gekozen opleiding op deze afdeling.
Er is daarom, aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, gekozen voor een interventie die
inhaakt op de voorbereiding van het kiezen voor één van deze opleidingen door het onrealistische
beeld te nuanceren, welke in het document ‘Verantwoordingsdocument en werkvorm Interventie
Monica Asveld’ uitgewerkt is.
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INLEIDING
Waarom lukt het sommige studenten om na de middelbare school meteen de juiste studie te kiezen en
is deze student binnen een relatief korte tijd klaar voor de arbeidsmarkt, met diploma op zak? Waarom
doen andere studenten hier, bij wijze van spreken, misschien wel vijf jaar langer over? En hoe komt
het dat weer een andere student zelfs helemaal geen diploma behaalt en voortijdig de school verlaat?
In dit onderzoek zullen we dieper in deze vragen duiken en onderzoeken waar dit verschil zijn
oorsprong vindt.
Wanneer een student besluit te stoppen met school en uiteindelijk geen diploma behaalt, betekent dit
dat deze student niet start bekwaam is en daarmee een voortijdig schoolverlater is. Voortijdig
schoolverlaters noemt men ook wel VSV-ers.
Wanneer spreken we van voortijdig schoolverlaten, verder aangeduid als VSV? De rijksoverheid
koppelt het begrip aan leeftijd: jongeren tot 23 jaar in Nederland die geen onderwijs volgen en die
geen startkwalificatie of een diploma op het niveau van havo, vwo of mbo niveau 2 behaald hebben.
Een student met alleen een vmbo-diploma of werkloze jongere met alleen een diploma mbo niveau 1
is volgens deze officiële definitie dus ook een voortijdig schoolverlater (van Wijk, 2012).
Voortijdig schoolverlaten is een groot probleem. Deze jongeren hebben een verhoogd risico op
werkloosheid, financiële problemen en gezondheidsproblemen. Het risico op werkloosheid is ruim
twee keer groter dan jongeren met een startkwalificatie. Dit kan vervelende gevolgen met zich
meebrengen, zoals lagere inkomsten, minder kans op de arbeidsmarkt, een lager gevoel van
eigenwaarde, sociale uitsluiting en/of een verhoogd risico op criminaliteit. (Bussemaker, 2017).
Jongeren zonder startkwalificatie zouden vaker in aanraking komen met de politie, wel tot drie keer
vaker dan jongeren met een afgeronde opleiding op minimaal MBO-2 niveau (CBS, 2011).
Maatschappelijk gezien ligt het probleem in belastingopbrengsten, een mogelijk groter beroep op
sociale voorzieningen, kosten van toegenomen criminaliteit en sociale cohesie: een lagere sociale
samenhang in de maatschappij (Webbink & van der Steeg, 2006). Daarom zet de overheid zich al
sinds 2002 intensief in op het verlagen van het aantal voortijdig schoolverlaters (Bussemaker, 2017).
Door deze individuele en maatschappelijke belangen is de Nederlandse overheid al sinds 2002 actief
bezig met de ‘Aanval op Schooluitval’. Door afspraken te maken met scholen en gemeenten, door te
publiceren en te monitoren en door middelen beschikbaar te stellen voor preventie van VSV wil het rijk
het aantal VSV-ers terugdringen. Met succes, want het aantal voortijdig schoolverlaters is de
afgelopen jaren flink gedaald (Engelshoven, 2016). Maar weten zij waar de oorzaak van het probleem
ligt?
Mogelijke oorzaken van voortijdig schoolverlaten liggen zeer uiteen. Zo kan het te maken hebben met
individuele kenmerken zoals geslacht, leeftijd, persoonlijkheidskenmerken of spijbelgedrag. Ook kan
het liggen aan schoolkenmerken zoals kwaliteit van onderwijs, geografische ligging of de cultuur op
school. Of misschien hebben kenmerken van de leefomgeving invloed, zoals de sociaal economische
status van het gezin of de leefomgeving van de leerling (Herweijer, 2008).
Daarnaast blijkt een verkeerde studiekeuze een belangrijke oorzaak van voortijdig schoolverlaten. In
ongeveer 25% van de gevallen is de oorzaak direct gerelateerd aan de opleiding (ROA, 2009).
Het maken van een verkeerde studiekeuze zou kunnen komen doordat leerlingen op het voortgezet
onderwijs niet genoeg voorbereid worden op hun vervolgopleiding. (Rijksoverheid, 2015). Om
leerlingen tijdig laten nadenken over hun studiekeuze wilde minister Bussemaker in 2015 de uiterlijke
inschrijfdatum vervroegen naar 1 april. Hiermee worden jongeren gedwongen om eerder na te denken
over hun studiekeuze. Wanneer jongeren zich pas na hun eindexamen willen inschrijven, zijn zij nog
wel eens te laat met hun aanmelding, met als gevolg geen inschrijving voor het opvolgende studiejaar
en uiteindelijk uitstel, of zelfs afstel van de vervolgopleiding.
Door de inschrijfdatum te vervroegen worden de leerlingen eerder geprikkeld om over de
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vervolgopleiding na te denken en is de kans groter dat zij zich überhaupt datzelfde jaar nog inschrijven
De uiterste inschrijfdatum is na dit voorstel vervroegd naar 1 mei (Studielink, 2019). Dit geldt voor
zowel Mbo-opleidingen als Hbo-opleidingen en Wo-opleidingen. Dit geldt sinds het schooljaar 2018 –
2019.
AANLEIDING
Zoals duidelijk is gemaakt is het aantal VSV-ers in Nederland te hoog en dreigt dit een
maatschappelijk probleem te worden. Dit is ook te voelen op het Koning Willem 1 College. Tijdens een
eerder gelopen stageperiode op een andere opleidingsafdeling kwam dit probleem voor de
scholengemeenschap dan ook duidelijk naar voren, met het grootste aandeel op de opleidingsafdeling
Financiën en Recht. Dit is een afdelingscluster bestaande uit BOL- en BBL-opleidingen op het gebied
van financiële administratieve beroepen zoals accountancy of verzekeringen, en juridische beroepen
zoals juridisch administratief werk. Deze opmerkelijke bevinding gaf aanleiding tot het volgende
onderzoek.
De gemiddelde cijfers wat betreft VSV op het Koning Willem 1 College liggen lager dan het landelijk
gemiddelde, maar dit verschilt per afdeling en per opleidingsniveau (Noordijk, 2016).
De afdelingsdirecteur van de opleidingsafdeling ‘Financiën & Recht’ ziet jaarlijks een groot aantal
leerlingen starten met een opleiding op zijn afdeling, maar tegelijkertijd stopt een groot deel van deze
nieuwe leerlingen nog in datzelfde studiejaar. De directeur maakt zich zorgen omdat dit verschijnsel
problemen oplevert:
- Een aantal leerlingen kunnen worden opgevangen door middel van coachintrajecten, dit kost echter
veel tijd en het protocol hiervoor wordt niet overal op dezelfde manier opgevolgd. Het gevolg is een
risico op ‘zwervende leerlingen’, leerlingen die nog geen juiste studiekeuze hebben gemaakt maar die
wel binnen de muren van het KW1C moeten blijven omdat zij nog leerplichtig zijn. Dit kost het college
een hoop geld en tijd, aldus de afdelingsdirecteur.
- Overschrijding van het maximaal aantal leerlingen dat de school verlaat zonder diploma kan het
Koning Willem 1 College veel geld kosten. Er hangt namelijk een hoge financiële boete aan het
overschrijden van het maximale percentage leerlingen dat jaarlijks voortijdig de school mag verlaten.
Dit maximale percentage is landelijks vastgesteld en geldt voor alle ROC’s in Nederland. Het doel is
om in 2021 maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar te hebben (Rijksoverheid, 2019).
- Het heeft nadelige gevolgen voor de maatschappij: Jongeren zonder diploma op zak hebben minder
kans op de arbeidsmarkt en dit kan een negatieve invloed hebben op hun toekomst, zoals ook eerder
benoemd.
PROBLEEMANALYSE
Om dit probleem verder uit te diepen heeft er een oriënterend en verdiepend gesprek plaatsgevonden
op het Koning Willem 1 college met de afdelingsdirecteur van de financiële- en rechtenstudies; de
heer T. Bunthof, en de onderzoekster M. Asveld. Tijdens dit gesprek geeft de afdelingsdirecteur aan
dat onderzoek naar de vele uitvallers op zijn afdeling gewenst is. Hoe komt het dat ieder jaar een
groot aantal leerlingen inschrijft, en gelijktijdig in datzelfde jaar besluit de gekozen studie te stoppen?
Wat hij als afdelingsdirecteur voornamelijk wil weten: Wat is nu de achterliggende reden vanuit de
leerling om ervoor te kiezen wel of niet te stoppen met de opleiding?
Wat kunnen mogelijke oorzaken zijn? Zelf de heer Bunthof benieuwd naar wáár de grondstelling van
dit probleem ligt. Volgens hem zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn dat leerlingen onvoldoende
worden voorbereid op hun studiekeuze tijdens de vooropleiding. Ook vraagt hij zich af of het beeld dat
het Koning Willem 1 College van deze opleidingen schetst realistisch is. Wordt er een verkeerd beeld
neergezet tijdens open dagen of voorlichtingsavonden?
Tenslotte benoemt hij dat het beeld van leerlingen over de financiële en juridische beroepen niet altijd
even realistisch is. Zo zien leerlingen zien zichzelf na afronding van deze opleiding werken in
bijvoorbeeld accountancy, HRM of als grote advocaat in de rechtbank, terwijl voor het beroep van hun
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beeldvorming een doorstroming naar HBO of wellicht zelfs WO nodig is.
De heer Bunthof denkt zelf dat het probleem een combinatie van genoemde factoren is, maar om hier
gepast op in te haken is inzicht in deze processen nodig.
Wat wordt er op deze school al gedaan aan deze mogelijke oorzaken van het probleem? Uiteraard
worden er open dagen en voorlichtingsavonden gehouden om leerlingen aan te trekken en te laten
zien wat de opleidingen inhouden. Er heerst echter twijfel of hiermee een realistisch beeld wordt
neergezet.
Als gevolg van het vermoeden van een slechte voorbereiding tijdens de vooropleiding en het voorstel
van minister Bussemaker om de inschrijfdatum te vervroegen, heeft het Koning Willem 1 College
besloten dat de uiterlijke inschrijfdatum van 1 april wordt gehanteerd. Hiermee hopen zij leerlingen aan
te trekken die al tijdig hebben besloten wat voor Mbo-opleiding zij willen volgen na het behalen van de
vooropleiding. In praktijk lopen aanmeldingen op deze afdeling nog wel eens langer door, behalve
voor opleidingen waar beperkte plaatsen zijn of opleidingen die een wachtlijst hanteren.
Op dit moment is er vóór de start van het onderzoek, geen communicatie over het doel en de
motieven van de leerlingen betreft de gekozen opleiding met de leerlingen zelf en/of hun ouders. Wel
worden er studieadviseurs ingezet die de leerlingen en hun ouders voorlichting geven over de
gekozen opleiding, of eventueel andere opleidingen binnen het Koning Willem 1 College. Ook kunnen
leerlingen bij de studieadviseurs terecht voor twijfel bij studiekeuze of beroepskeuze, voor hulp en
advies. De studieadviseur kijkt dan samen met de leerling naar mogelijkheden zowel binnen als buiten
het Koning Willem 1 College. Daarnaast kan er gekeken worden naar een eventuele vervolgstudie op
zowel mbo- als hbo-niveau of naar doorverwijzingen voor specialistische begeleiding voor bijvoorbeeld
sociaal-maatschappelijke problemen, taalproblemen of andere belemmeringen die van invloed zijn op
de studie. De heer Bunthof denkt dat studieadviseurs op bepaalde vlakken zeer nuttig kunnen zijn,
vooral op het vlak van doorverwijzing en gesprekken over twijfel bij studie- of beroepskeuze. Echter is
het dan al te laat, omdat uitkomst van deze gesprekken vaak betekent dat de leerling de opleiding zal
gaan verlaten.
Er heeft al eens eerder onderzoek plaatsgevonden naar het hoge aantal leerlingen dat uitvalt in deze
opleidingscluster. Echter was dit geen neutrale onderzoekspraktijk: dit onderzoek werd geleid door
mensen die werkzaam waren binnen de schoolmuren van het KW1C. Het onderzoek is uiteindelijk op
de plank beland, maar de resultaten hebben niet tot een bruikbaar en concreet interventieplan geleid.
Dit onderzoek is helaas ook niet meer inzichtelijk.
Uiteindelijk wil de afdelingsdirecteur graag weten: Wat is beïnvloedbaar? Hoe kan het college het
fenomeen voortijdig schoolverlaten op basis van de uitkomst van onderzoek terugdringen, of liever
nog, voorkomen? Ook is er dringend behoefte naar een toepasbare interventie. De heer H. Blatter,
afdelingscoördinator, wil graag begeleiding en ondersteuning bieden tijdens het onderzoek en
voorbereidingen op een opvolgende interventie.
DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK
De combinatie van bovengenoemde maatschappelijke knelpunten en de besproken probleemstelling
op het Koning Willem 1 College met de heer Bunthof, heeft geleid tot het ontstaan van dit onderzoek.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is dan ook het vraagstuk te beantwoorden: Hoe kan voortijdig
schoolverlaten op deze afdeling voorkomen worden? Antwoord op dit vraagstuk moet leiden tot een
toepasbare interventie om schooluitval te voorkomen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt
een kwalitatief onderzoek in het leven geroepen dat zowel op theoretisch vlak als in de praktijk
uitgewerkt wordt. Het onderzoek richt zich specifiek op het Koning Willem 1 College, verder
toegespitst op de mbo opleidingsafdeling Financiën en Recht. Het vermoeden bestaat door zowel de
bevindingen van de afdelingsdirecteur als de literatuur betreffende dit onderwerp, dat het van belang
is om te kijken naar het keuzeproces dat vooraf gaat aan de inschrijving voor een vervolgstudie. Daar
zal dan ook sterk op ingezoomd worden. Daarnaast zal er gekeken worden naar de motivatie van
studenten van deze afdeling voor het kiezen van hun opleiding op het Koning Willem 1 College en de
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motivatie om te stoppen. Hieraan wordt een advies en uiteindelijk de interventie gekoppeld om het
aantal VSV-ers terug te dringen.
Uiteraard dient er gekeken te worden naar het budget, al is het belangrijk om te beseffen dat
goedwerkende interventies ook hun opbrengsten leveren in de toekomst.
HOOFDVRAAG EN DEELVRAGEN
Uit bovengenoemd gesprek met de afdelingsdirecteur en theoretisch vooronderzoek is de volgende
hoofdvraag ontstaan:
“Wat zijn de redenen van MBO-studenten van het Koning Willem 1 College om in het eerste jaar
met hun opleiding niveau 3 of 4 op de afdeling Financiën & Recht te stoppen?”
Deze hoofdvraag zal centraal staan in het gehele onderzoek en deze wordt beantwoord door te kijken
naar het keuzeproces dat voorafgaat aan het feit dat de leerlingen zich inschrijven, de factoren
waardoor leerlingen willen starten en uiteindelijk de factoren waardoor zij de keuze maken om
uiteindelijk te stoppen.

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Welk keuzeproces gaat vooraf aan het feit dat de leerlingen zich inschrijven?
Onderwerpen die hiermee samenhangen zijn onder andere: Voorlichting, loopbaanontwikkeling op de
vooropleiding gericht op het vervolgonderwijs, decaan, open dagen, ouderlijke invloed, vooronderzoek
en voorbereiding.
2. Wat zijn de factoren voor MBO-studenten van het Koning Willem 1 College om de opleiding
op de afdeling Financiën & Recht te beginnen?
Onderwerpen die tijdens dit vraagstuk worden besproken zijn onder andere: de persoon (persoonlijke
interesse, match tussen persoon en vakgebied, etnische achtergrond etc.), de sociale omgeving,
beroepsperspectief, verwachtingen van de opleiding en motivatie.
3. Wat zijn de factoren voor MBO-studenten om te stoppen met hun opleiding op de afdeling
Financiën & Recht van het Koning Willem 1 College?
Om hier antwoord op te geven wordt ingezoomd op onder andere: overdracht loopbaanbegeleiding
tijdens vooropleiding, mismatch tussen persoon – opleiding, persoonsfactoren en sociale omgeving,
planningsvaardigheden, schoolfactoren, inhoud van de opleiding, schoolverzuim, middelengebruik en
motivatie.
DOELGROEP
De doelgroep betreft MBO-studenten op niveau 3 en 4 van de verschillende opleidingen in de cluster
Financiën & Recht op het Koning Willem 1 College. Dit zijn jongeren uit ’s-Hertogenbosch en
omstreken die op dit moment in hun eerste studiejaar op deze afdeling zitten. Zij bevinden zich in de
leeftijdscategorie tussen 15 en 20 jaar.
Er worden 10 diepte-interviews met eerstejaarsstudenten afgenomen en volledig uitgewerkt. De
richting van het interview hangt af van de situatie van de student op dit moment. De hoofdonderwerp
van deze interviews zal zijn: Wat is of was jouw motivatie om de opleiding te doen die jij nu doet (of
hebt gedaan), of: wat is jouw motivatie om te stoppen / gestopt te zijn met de opleiding waarvoor jij
gekozen hebt?
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BEGRIPSAFBAKENING
MOTIVATIE
De definitie van motivatie is volgens Robbins en Judge (2015): ’Het proces in de persoon dat de
intensiteit, de richting en de volharding bepaalt van zijn pogingen om een of ander doel te bereiken’.
Van deze definitie wordt in het onderzoek uitgegaan. (Robbins & Judge, 2015)
VSV-ERS
Jongeren tot 23 jaar in Nederland die geen startkwalificatie hebben. Dat is een diploma van havo, vwo
of mbo niveau 2.
ROC
ROC staat voor Regionaal Opleidingscentrum. Het is een samenwerk van onderwijs in het Middelbaar
Beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie.
BOL EN BBL
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en BOL staat voor Beroeps Opleidende leerweg. Een
student met een BBL-traject heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt één dag in
de week les op het ROC. Een student met een BOL-traject heeft de status van student/scholier en
loopt tijdens de opleiding stage bij een bedrijf of organisatie.
STARTBEKW AAM
Wanneer een student een geldend diploma op zak heeft en hiermee klaar is om de arbeidsmarkt te
betreden.
STUDIELOOPBAANBEGELEIDING
Studieloopbaanbegeleiding (SLB) is gericht op de begeleiding van leerlingen bij hun leerproces
gedurende de gehele studie. De begeleiding is gericht op het primaire proces en draait zowel om
persoonlijke begeleiding als om het wat en het hoe van het leren (Lanschot Hubrecht & Hilten, 2007).
COACHTRAJECTEN
Traject opgesteld door het Koning Willem 1 college om hun studenten te begeleiden, individueel of in
een groep, om een leerproces of professionaliteit en het functioneren te verbeteren.

THEORETISCH KADER
Zoals genoemd in de inleiding staat in dit onderzoek de volgende hoofdvraag centraal: “Wat zijn de
redenen van MBO-studenten van het Koning Willem 1 College om in het eerste jaar met hun
opleiding niveau 3 of 4 op de afdeling Financiën & Recht te stoppen?”
Er zal op twee verschillende manieren een verdiepingsslag worden gemaakt, door middel van
veldonderzoek en literatuuronderzoek. Voorafgaand aan het veldonderzoek zal het
literatuuronderzoek plaatsvinden, waardoor inzicht wordt verkregen in de verschillende aspecten die
bij de hoofdvraag komen kijken, door relevante theorieën en al eerder gedaan onderzoek aan te
halen. Deze verdiepingsslag in bestaande literatuur zal er voor zorgen dat de onderzoeker relevante
inzichten verkrijgt die vervolgens bruikbaar zijn voor de basis van het veldonderzoek. Het
veldonderzoek wordt daarmee aan de hand van het theoretisch kader verder in kaart gebracht.
Bovenstaande hoofdvraag zal leidend zijn in het literatuuronderzoek.
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Wanneer het literatuuronderzoek succesvol is afgerond en de relevante inzichten zijn verkregen zal er
verder worden gegaan met veldonderzoek. Voor dit veldonderzoek is er een extra adviesvraag vanuit
het Koning Willem 1 Collega aangehaald, die samen met de centrale vraag onderzocht gaat worden.
Deze adviesvraag vanuit het Koning Willem 1 College luidt: Op welke manier kan de afdeling
Financiën & Recht van het Koning Willem 1 College voortijdig schoolverlaten van MBO-studenten
verminderen?
§1.1 SCHOOLUITVAL ALGEMEEN
Zoals eerder werd benoemd in de inleiding blijven de cijfers omtrent vroegtijdig schoolverlaten
landelijk gezien ieder jaar dalen. Dit is duidelijk te zien in onderstaande tabel. Deze daling komt
doordat scholen en de overheid zich samen steeds meer inzetten om VSV tegen te gaan.

Figuur 1. (Onderwijs in Cijfers, z.d.)
De overheid en de scholen willen dat zoveel mogelijk leerlingen een diploma behalen. In
bovenstaande grafiek is een flinke daling in schoolverlaters zichtbaar: in 2015-2016 vielen
22.948 jongeren uit, tegenover 71.000 in 2002. De overheid heeft een target voor 2021 ingesteld: er
mogen maximaal 20.000 scholieren uitvallen zonder diploma.
§1.2 SCHOOLUITVAL IN HET MBO
Interessant om te vermelden voor dit onderzoek op het Koning Willem 1 College is dat het overgrote
deel van de VSV-ers in Nederland zich op MBO-niveau bevindt, zoals te zien is in onderstaande
grafiek.

Figuur 2. (Onderwijs in Cijfers, z.d.)
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Dit is een uiterst opmerkelijke hoeveelheid vergeleken met het aantal uitvallers op het VO (voortgezet
onderwijs) en VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs). In 2015/2016 was het aantal
schoolverlaters in het MBO 4,6 procent van het totaal aantal leerlingen, waar in het voorgezet
onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) dit slechts 0,4 procent was. Een zeer duidelijk verschil dus. Wat
daarnaast opvalt is dat de cijfers van het aantal VSV-ers van zowel het voortgezet onderwijs als het
MBO in de afgelopen tien jaar een sterkte daling laten zien. De cijfers van VSV-ers in het MBO zijn
bijvoorbeeld van ruim 9 procent in 2006/2007 gedaald naar een 4,6 procent in 2015/2016. Maar zoals
te zien is in bovenstaande analyse is dit cijfer vergeleken met het voortgezet onderwijs en de VAVO
nog steeds te hoog.
§1.3 W IE IS DE MBO-LEERLING?
Om antwoord te geven op vragen omtrent de mbo-leerling waarop dit onderzoek is gebaseerd, is het
goed om in te zoomen op de identiteit van een mbo-leerling. Wat is kenmerkend voor deze leerlingen?
Kort en duidelijk: De ultieme mbo-leerling bestaat niet. De doelgroep kenmerkt zich door een grote
diversiteit in type en niveau van de vooropleiding, een relatief groot verschil in leeftijd,
sociaaleconomische status van het gezin, beheersing van basisvaardigheden en ambities: werken of
doorstuderen na het mbo?
Vergeleken met studenten van hoger niveau vallen mbo-leerlingen over het algemeen vaker uit. Zij
hebben lagere basisvaardigheden, zijn bij het starten van het eerste leerjaar ouder in leeftijd dan
havo- of vwo-studenten en de verschillen in leeftijd en achtergrond zijn onderling groter. Daarnaast
hebben de ouders vaak een lagere sociaaleconomische achtergrond en een lager opleidingsniveau
dan ouders van leerlingen van hogere niveaus (wij-leren, 2017).
Dit onderzoek is toegespitst op mbo-leerlingen niveau 3 en 4. Mbo 4-leerlingen beschikken over het
algemeen over een hogere intelligentie vergeleken met andere mbo-leerlingen. Zij beheersen
basisvaardigheden beter en stromen vaker door naar hoger onderwijs dan leerlingen van lagere
niveaus (wij-leren, 2017).
Binnen het mbo zijn twee leerwegen te onderscheiden: de BOL-leerweg (beroeps opleidende leerweg)
en de BBL-leerweg (de beroepsbegeleidende leerweg). Men kan stellen dat BOL meer theoretisch is
georiënteerd, waar BBL meer praktisch is te omschrijven.
In de beroeps opleidende leerweg volgen de leerlingen meer lessen op school en combineren dat met
een stage in het tweede of derde leerjaar. Bij de BBL volgt de leerling vooral stage door in dienst te
treden bij een leerbedrijf, en gaat daarnaast naar school. (Sariwating, 2018).
De leerlingen die worden geïnterviewd voor dit onderzoek volgen allen een beroeps opleidende
leerweg (BOL), op niveau 3 of 4 in de economische sector (Financiën & Recht).

§2.1 KEUZEPROCES VOORAFGAAND AAN INSCHRIJVING VERVOLGOPLEIDING
Vanuit de inleiding werd al duidelijk dat de voorbereiding op studiekeuze en het keuzeproces daarin
een belangrijk onderdeel is in onderzoek naar schoolverlaten. Dit werd duidelijk benoemd door de
afdelingsdirecteur en kwam ook uit theoretisch vooronderzoek naar voren (Rijksoverheid, 2015).
Leerlingen dienen al op jonge leeftijd belangrijke keuzes te maken met betrekking tot hun
(vervolg)opleiding. Ongeveer 43% van de leerlingen start zo’n 2 jaar voor het eindexamen met het
oriënteren op een vervolgopleiding. Leerlingen op havo en vwo starten twee jaar voor het eindexamen
met het maken van een profielkeuze. Echter geldt dit niet voor vmbo-leerlingen. Een profielkeuze voor
de havo- en vwo-leerlingen is bepalend voor de latere mogelijkheden in de opvolgende studie (Aalfs,
2017.)
Hebben deze leerlingen daarmee wellicht een voorsprong op vmbo-leerlingen, die relatief korter de tijd
hebben om over deze belangrijke vervolgstappen na te denken? Aannemelijk is dat een leerling die
vroeg begint met oriënteren, meer ervaringen kan opdoen en uiteindelijk een bewustere keuze kan
maken, benoemt naast Bussemaker (2015) ook Aalfs (2017).
Voorbereiden op een juiste studiekeuze kan op verschillende manieren. Zo worden leerlingen op de
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middelbare school al geprikkeld om na te denken over hun vervolgopleiding en het werkveld waarin zij
terecht willen komen, door onder andere in te zoomen op competenties en wensen of dromen. De
vraag ‘wat wil ik later komen en hoe ga ik daar dan komen?’ komt ongetwijfeld op tijdens de periode
op de middelbare school. Een belangrijke stap is daarna het kiezen van een geschikte
vervolgopleiding. Maar welk keuzeproces gaat vooraf aan het feit dat de leerlingen zich inschrijven?
§2.1.1 VOORBEREIDING OP STUDIEKEUZE TIJDENS VOOROPLEIDING
Een cruciaal onderdeel van dit keuzeproces is de voorbereiding op studiekeuze. Zoals eerder
benoemd: Een goede voorbereiding kan immers bepalen of leerlingen de juiste studiekeuze maken.
Een helder beeld van de opleiding en het daaropvolgende werkveld is hierin belangrijk: wanneer de
gekozen opleiding niet overeenkomt met de verwachtingen van de leerling, is de kans op uitval groot
(MBO Raad, 2018).
Op welke manier worden leerlingen nu voorbereid op het MBO? Zoals hierboven omschreven is deze
voorbereiding voor vmbo-leerlingen anders dan op de havo en het vwo. Van iedere mbo-opleiding is
er wel een open dag of informatieavond te bezoeken waar leerlingen, eventueel met ouders, hun
informatie kunnen halen. Welke projecten worden er daarnaast ingezet om de leerling het juiste beeld
te geven van de verschillende opleidingen en het bijbehorende werkveld?
§2.1.2 VOORLICHTING DOOR BEZOEK AAN HET W ERKVELD
Om ervoor te zorgen dat de leerling een correct beeld krijgt van de opleiding en het bijbehorende
werkveld kan een leerling deelnemen aan activiteiten zoals het bezoeken van bedrijven en
organisaties (Cörvers, Coenen, Heijke & Montizaan, 2005).
Wat belangrijk is bij deze bezoeken is dat de leerling inzichten verkrijgt over de dagelijkse bezigheden
en de daadwerkelijke inhoud van het werk (Snippe, Zimmerman & Bieleman, 2010).
De achterliggende gedachte hiervan is dat de leerling minder snel zal overstappen naar een andere
mbo-opleiding of zou stoppen met de opleiding, doordat de leerling een bewustere studiekeuze kan
maken en dus minder snel tijdens zijn studie voor verassingen zal komen te staan. Uit onderzoek van
Snippe et. Al. (2010) is inderdaad gebleken dat deelnemers van deze activiteiten minder snel switchen
of stoppen dan leerlingen die niet hebben deelgenomen aan zulke activiteiten.
Wat draagt nog meer bij aan een reëel beeld van de toekomst waarvoor de leerling gaat kiezen?
§2.1.3 LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEGELEIDING
Een goede manier om deze toekomstplannen inzichtelijk te maken zijn LOB-lessen. LOB staat voor
Loopbaan oriëntatie en begeleiding. Tijdens het voortgezet onderwijs houden leerlingen zich bezig
met het voorbereiden op hun toekomst en bijbehorende studiekeuze tijdens LOB-lessen.
Tussen 2012 en 2016 heeft de overheid geïnvesteerd in LOB om deze begeleiding voor leerlingen
extra onder de aandacht te brengen. Er is voornamelijk geïnvesteerd in het vergroten van
deskundigheid van LOB-lessen van middelbare scholen, met als doel om de leerlingen beter voor te
bereiden op het maken van de juiste studiekeuze en om dus zo het percentage VSV-ers in de
toekomst te verminderen (MBO Raad, 2018).
Tijdens deze LOB-lessen wordt er door de leerlingen ingezoomd op loopbaancompetenties en
verwachtingen van het toekomstbeeld. Dit wordt gedaan door het inzetten van beroepskeuzetests en
interessetests. Verder worden er technieken ingezet als klassikale of individuele gesprekken over het
beroepsbeeld en de studiekeuze. (Winters, A., Kuijpers, M., Meijers,F., (2008). Naast deze
technieken is een loopbaandialoog het belangrijkste aspect. Een loopbaandialoog is een gesprek
tussen leerling en volwassene waarin er wordt gekeken naar ervaringen in de praktijk tot nu toe, en
betekenis daarvan voor de levensloopbaan van de leerling. Hier wordt een onderscheid gemaakt
tussen relevante opgedane ervaringen van de leerling in het werkveld, het zich ontwikkelde zelfbeeld
van de leerling en de daadwerkelijke arbeidsidentiteit (Bakker, Kuijpers en Meijers, 2006).
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Het bewust worden van de arbeidsmarkt, kansen en mogelijkheden is voor de leerlingen verhelderend
en zal zorgen voor minder verwarring in de toekomst. Dit heeft weer tot gevolg dat docenten meer
oprecht geïnteresseerde leerlingen in de klas hebben zitten en dat scholen minder uitval en meer
gemotiveerde leerlingen bevatten. Met de extra aandacht voor de ontwikkeling van
loopbaancompetenties zijn dus niet alleen leerlingen, maar ook docenten en scholen gebaat.
(Kuijpers, M. 2003).
Echter benoemt Winters (2009) in een onderzoek over LOB en de rol van communicatie daarin, dat er
tot nu toe onvoldoende aandacht wordt besteedt aan het persoonlijke leven van de leerling in relatie
tot de studiekeuze. Dit zou komen omdat de begeleider van de LOB-lessen zich strikt ziet als een
informatieverstrekker, en niet zozeer als een begeleider of coach. Hierdoor gaat de inhoud van de
gesprekken sneller over studiesucces in de huidige onderwijssituatie dan over loopbaanontwikkeling,
waarin ook het proces ná de huidige onderwijssituatie wordt meegenomen (Winters, 2009). Dit zou
een mogelijke oorzaak kunnen zijn van het toch aanzienlijk hoge aantal schoolverlaters op het MBO.
§2.1.4 DECAAN
Naast het volgen van LOB-lessen kunnen leerlingen op middelbare scholen ook gebruik maken van
gesprekken met een decaan. De decaan adviseert leerlingen bij het kiezen van een vervolgopleiding
of een beroep. Onderzoek zoals verricht door Borghans, Coenen, Golsteyn, Huijgen & Sieben (2008)
toont aan dat leerlingen die met mensen praten uit het vakgebied dat zij interessant vinden, minder
snel spijt krijgen van hun studiekeuze dan leerlingen die in gesprek gaan met een decaan.
In dit onderzoek is aangetoond dat er een samenhang is tussen het voeren van gesprekken met een
decaan en later een minder goede positie op de arbeidsmarkt.
Voor dit onderzoek deden in totaal 336 decanen mee van middelbare scholen. Weliswaar gaat dit om
scholen op havo- en vwo-niveau, maar de uitkomst blijkt voor dit onderzoek waarschijnlijk toch
interessant om mee te nemen in het veldonderzoek.
De onderzoekers stellen dat tijdens de begeleiding van een decaan vooral gesproken wordt over de
inhoudelijke informatie betreft de opleiding, zoals interesse, motivatie, vervolgopleiding en
vakkenpakketten, en in mindere maten de inhoud van de branche en het uitzicht op het uiteindelijke
beroep in de huidige arbeidsmarkt.
Ook stellen zij dat persoonlijke informatie meer bijdraagt aan een juiste studiekeuze dan
onpersoonlijke informatie, zoals folders of internetbronnen. Het blijkt dus effectiever wanneer de
leerlingen persoonlijke gesprekken voeren met mensen uit het werkveld waarin de leerling interesse
heeft, stage lopen en daarmee persoonlijke en positieve werkervaring opdoet, dan gesprekken voeren
met een decaan tijdens de vooropleiding waarvan de onderwerpen puur en alleen gericht zijn op
inhoudelijke informatie.
Deze benoemingen zijn relevant voor het Koning Willem 1 College en belangrijk om te bespreken met
leerlingen tijdens interviews: Hebben zij contact gehad met een decaan, en wat heeft dit hen
gebracht? Wat is daar besproken? Uitkomsten hiervan kunnen wellicht bijdragen aan een effectieve
interventie.
§2.1.5 MEEST EFFECTIEVE MIDDELEN
Er zijn dus verschillende middelen die effect hebben op de oriëntatiefase van de leerling. Wat zijn dan
de meest effectieve middelen voor het besluit van de uiteindelijke studiekeuze?
Uit het onderzoek van scholieren.com onder 350 leerlingen van zowel vmbo, havo als vwo bleek dat
het bezoek van open dagen het meest effectief is geweest.
Daarna wordt de website genoemd als doorslaggevend om de juiste informatie te verkrijgen over de
vervolgopleiding en de keuze te maken.
Daaropvolgend worden studiekeuzetesten genoemd, gevolgd door opleidingsgidsen en
informatiefolders. Op de laatste plek worden de gesprekken met de decaan genoemd (Aalfs, 2017).
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Uit empirisch onderzoek gericht op zelfrapportages van leerlingen van, specifiek gericht op de keuze
voor mbo-opleidingen (weliswaar in de richting techniek en economie), blijkt dat de meest effectieve
determinanten zijn: Interesse in het vakgebied, het carrièreperspectief en beïnvloeding door de sociale
omgeving. Ook zouden schoolcijfers van invloed zijn op de studierichting. (Kuijpers, Meijers & Winters,
2010).
De beschreven effectieve middelen lijken allen aannemelijk. Deze zullen dan ook zeker meegenomen
in het veldonderzoek. De bovengenoemde elementen betreft het keuzeproces zijn echter vrij
algemeen. Hoe ziet dit keuzeproces eruit voor leerlingen van deze specifieke opleidingscluster van het
Koning Willem 1 College?
§2.1.6 KEUZEPROCES TOEGESPITST OP MBO FINANCIEN & RECHT
Helaas is er relatief weinig onderzoek gedaan naar studiekeuze van mbo-studenten voor de richting
Financiële studies of juridische studies op mbo-niveau.
Wel heeft onderzoek plaatsgevonden naar startende juridische hbo-studenten en welke processen
een rol spelen in hun studiekeuzetraject, en hoe dat traject werd beïnvloedt (Slijper, 2017). In dit
onderzoek wordt gesteld dat het keuzeproces van juridische hbo-studenten afwijkt van
leeftijdsgenoten zonder interesse in een juridische hbo-opleiding. Er zou onvoldoende exploratieervaring zijn bij de juridische studenten. Zij zouden zich dus minder focussen op vooronderzoek dan
leeftijdsgenoten; dat kenmerk blijkt specifiek veelvoorkomend te zijn bij deze doelgroep.
De vraag is echter of dit ook toepasselijk is voor mbo-studenten met een interesse in een opleiding tot
juridisch administratief medewerker.

§2.2 W AT ZIJN DE FACTOREN VOOR MBO-STUDENTEN VAN HET KONING W ILLEM
1 COLLEGE OM DE OPLEIDING OP DE AFDELING FINANCIËN & RECHT TE
BEGINNEN?
Naast het keuzeproces is het essentieel om de factoren van de leerling om te starten met de opleiding
in kaart te brengen. Wat zijn de belangrijkste factoren om te kiezen voor een vervolgopleiding in het
mbo?
§2.2.1 STUDIEKEUZE EN BEROEPSPERSPECTIEF
Tegenwoordig is het aanbod in opleidingen enorm, alleen al op één ROC. Enerzijds voordelig, de
leerlingen kunnen zeer specifiek opgeleid worden en er is keuze genoeg. Waar men vroeger diende te
kiezen tussen huisarts, piloot, politieagent of brandweer, is het aanbod nu in overvloed: van Media &
Entertainment tot ICT, van Fashion en Uiterlijke Verzorging tot Horeca & Recreatie, een ROC
adverteert trots met keuze uit meer dan 400 studies.
De millenials van deze tijd hebben waarschijnlijk meer dan eens van hun ouders of omgeving te horen
gekregen: “Grijp je kans, als je écht wilt is alles mogelijk, de wereld ligt aan je voeten!”
De keerzijde van dit enorm brede aanbod is dat opleidingen of scholen een vaag beeld van het
beroepsperspectief kunnen bewerkstelligen. Hoe ziet jouw werkdag er later uit wanneer de opleiding
‘Lifestyle Informatics’ is afgerond, of de Keltische talen en cultuur hebt bestudeerd? Of waar sta je als
jij de Niveau 4 – MBO Artiesten-opleiding hebt afgerond? Waar oudere generaties vaak nog vragen
‘wat de leerling er later mee wil doen’, lijkt dat voor de leerling minder van belang.
Kemper et al. (2007) stelt dat een relatief nieuwe ontwikkeling is dat leerlingen tegenwoordig vaak een
studiekeuze maken waarmee ze zoveel mogelijk opties proberen open te houden.
Hierop inhakend, en daarnaast interessant voor deze specifieke afdeling, is het onderzoek van Neuvel
& van Esch (2009). Zij stellen dat dat leerlingen die hebben gekozen voor een vervolgstudie mbo in de
economische sector, vinden dat zij te vroeg moeten kiezen. Ze zeggen daardoor geen daadwerkelijk
15

realistisch beeld te hebben van de studie en het uiteindelijke werkveld. Daarom kiezen zij bijvoorbeeld
voor de Economische sector omdat dit een brede basis geeft, of omdat ze kiezen op basis van wat zij
leuk vinden om in hun vrije tijd te doen tegenover een realistisch beeld van het uiteindelijke
beroepsperspectief.
Diezelfde leerlingen geven aan dat zij niet het idee hadden dat zij op het mbo hard aan het werk
moeten om hun studie te behalen. In de realiteit blijkt dat de opleidingen niveau 3 en 4 in de
economische sector toch pittige opleidingen zijn; leerlingen schatten de moeilijkheidsgraad van deze
opleidingssector en dit niveau onjuist in. Het is dan ook essentieel om tijdens het veldonderzoek in
kaart te krijgen hoe realistisch het beeld van leerlingen was van zowel de inhoud van de opleiding als
de moeilijkheidsgraad, vóórdat zij de opleiding begonnen.
§2.2.2 MATCH TUSSEN DE PERSOON EN INTERESSE IN HET VAKGEBIED
Naast heb hebben van een realistisch beeld, moet dit natuurlijk ook bij de leerling passen: er moet een
match zijn, er moet persoonlijke interesse zijn voor het werkveld en de opleiding voor een juiste
studiekeuze.
De meeste leerlingen kiezen vanuit die persoonlijke interesse; dit doen zij vanuit hun gevoel stelt
Molen Kuijpers (2013). Leren vanuit interesse zou op verschillende vlakken positieve invloed hebben:
Leerlingen zouden meer leren over een bepaald onderwerp, kunnen zich beter concentreren en zijn
meer (intrinsiek) gemotiveerd. De intrinsieke motivatie betreft opleiding en werkveld wordt later in dit
onderzoek uitgebreider behandeld.
Een leerling zou zich willen en kunnen ontwikkelen tot expert op een bepaald vlak waarin hij of zij
persoonlijk geïnteresseerd is.
Er kan dus duidelijk gesteld worden dat een match tussen de leerling en persoonlijke interesse in het
vakgebied een belangrijke factor is om een opleiding te beginnen. Welke elementen moeten naast het
persoonlijke in kaart worden gebracht?
§2.2.4 ETNISCHE ACHTERGROND
Naast het belang van een persoonlijke match zou volgens onderzoek door Neuvel en van Esch (2005)
ook de etnische achtergrond mee kunnen spelen in het keuzeproces.
Uit hun resultaten blijkt dat 3% van de allochtone leerlingen tegenover 1% van de autochtone nog niet
weet welke vervolgopleiding te willen starten wanneer de vooropleiding op zijn einde loopt. Maar liefst
drie keer zoveel allochtone leerlingen dan autochtone leerlingen deden het laatste jaar van de VMBOopleiding opnieuw, wat mogelijk van invloed zou kunnen zijn op hun (intrinsieke) motivatie voor het
starten van een vervolgopleiding.
De eventuele samenhang tussen etnische achtergrond en de factoren om een opleiding op het Koning
Willem 1 College te beginnen is relevant voor het veldonderzoek. Het percentage leerlingen dat naar
een ROC gaat ligt namelijk 10% hoger bij allochtone leerlingen, dan leerlingen van Nederlandse
afkomst volgens dat onderzoek. Zij stellen dat leerlingen van allochtone afkomst minder goed weten
welk beroep zij willen gaan uitoefenen dan autochtone leerlingen, wat weer samen kan hangen met de
hierboven beschreven persoonlijke interesse en het belang daarvan vóór de start van een opleiding.
§2.2.3 BEÏNVLOEDING DOOR DE SOCIALE OMGEVING
Buiten het persoonlijke, kunnen invloeden van buitenaf betrekking hebben op studiekeuze. De
volgende factor waarnaar gekeken wordt is de sociale omgeving: deze zou ook mogelijk een grote rol
kunnen spelen bij de keuze om een bepaalde opleiding te starten.
Onderzoek van Alan Wicker (1969) toonde aan dat alleen de attitude van de leerling in mindere mate
invloed heeft op het uiteindelijke gedrag, dan invloed van de directe sociale omgeving. Dit zou dus
betekenen dat de directe sociale omgeving, zoals ouders of goede vrienden, meer invloed kunnen
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hebben op het starten van een opleiding dan de leerling zelf, meer op het daadwerkelijke beginnen en
het volgen van het eerste jaar van de opleiding. Dit is dus een essentieel element om op in te zoomen
tijdens het veldonderzoek.
Eerder werd al benoemd dat ouders, en voornamelijk de moeder, het meeste invloed zouden hebben
in het keuzeproces. (Aalfs, 2017). Uit een onderzoek dat scholieren.com heeft gedaan onder 350
jongeren die op dat moment vmbo, havo of vwo volgden, bleek dat na de ouders hun vrienden een
belangrijke rol spelen op de studiekeuze. Hier wordt later in dit hoofdstuk dieper op ingegaan.
Vervolgens worden in dit onderzoek ook broers, zussen en andere familieleden genoemd. Daarna pas
volgen de leraren en op de laatste plek een eventuele decaan.
Het is belangrijk om de aspecten en invloed van de sociale omgeving specifiek uit te vragen tijdens
het praktisch gedeelte van dit onderzoek, omdat ouders of vrienden mogelijk een rol kunnen spelen in
de opvolgende interventie.
§2.2.5 INTRINSIEKE MOTIVATIE
HET PUBERBREIN
Zoals eerder benoemd wordt er dieper ingedoken op de intrinsieke motivatie van leerlingen om een
studie te beginnen en te blijven volgen.
Wanneer een leerling intrinsiek gemotiveerd is om een studie te starten, betekent dit dat deze keuze
puur vanuit de leerling zelf komt. Bijvoorbeeld omdat de leerling al sinds de basisschool weet dat hij of
zij in de financiële of juridische wereld wil werken, en daarin een specifiek beroep voor ogen heeft.
Toch zou dit beeld of voornemen in de puberteit plots kunnen veranderen.
Andere aspecten van het leven kunnen rond de puberteit als belangrijker worden gezien: zoals
uitgaan, de omgang met vrienden of opbloeiende relaties, ontdekking van alcohol of verdovende
middelen, of snel geld willen verdienen door te werken in plaats van tijd te investeren in een opleiding.
Dit kan invloed hebben op de voorgenomen keuze voor een bepaalde opleiding.
Om de, soms radicale, keuzes van de doelgroep beter te kunnen begrijpen, nemen we een kijkje in de
werking van de hersenen van jongeren van deze leeftijd.
Het gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is voor executieve functies zoals cognitieve,
emotionele en motivationele processen is de prefrontale cortex, ook wel de frontaalkwab genoemd
(Zimbardo, 2013).
Kortgezegd wordt met deze frontaalkwab bepaald welk gedrag in welke situatie wordt getoond.
Tijdens de puberteit is dit gedeelte van de hersenen nog niet ‘af’. Dit gedeelte komt namelijk als
laatste deel van de hersenen tot ontwikkeling. Je zou dus kunnen stellen dat jongeren in hun puberteit
nog een ‘onrijp brein’ hebben.
Door de in ontwikkeling zijnde hersenen van pubers, zijn de executieve functies nog niet goed
ontwikkeld. Dit betekent dat pubers nog niet goed in staat zijn om prioriteiten te stellen, risico’s in te
schatten en weloverwogen keuzes te maken (Nelis, van Sark, 2009).
Juist die drie aspecten zijn essentieel bij een weloverwogen studiekeuze. Dat zou verklaren dat die
belangrijke keuze op die leeftijd nog wel eens verkeerd uitpakt (Peeters, 2008).
De volledige ontwikkeling van de hersenen loopt tot ongeveer het vijfentwintigste levensjaar, wat ver
boven deze doelgroep valt.
Beslissingen voor de lange termijn maken is dus lastig in de puberteit. Het beginnen van een opleiding
is een typisch voorbeeld van zo’n keuze voor de lange termijn; het gaat immers over de toekomst van
de leerling.
Misschien is de opleiding even wat minder spannend, maar is het volgen ervan nodig om zo de ideale
droombaan uit te kunnen oefenen?
Omdat de emotionele kant van de hersenen in deze fase het meest te zeggen hebben, is deze
tweestrijd voor de jongere nu lastig in te zien. Het beloningssysteem neemt in deze tijd de overhand:
de jongere zal eerder gaan voor stimulerende prikkels die direct voldoening geven, dan een keuze die
op langere termijn voldoening geeft en op korte termijn weinig prikkels geeft (Crone, 2010).
Intrinsieke motivatie om een studie te starten kan dus in de weg worden gestaan door het ‘onrijpe
puberbrein’. Wat is nog meer belangrijk om rekening mee te houden; hoe zit dit bij invloeden van
buitenaf?
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§2.2.6 EXTRINSIEKE MOTIVATIE
SOCIALE FACTOREN
De sociale omgeving van de leerling bleek eerder al een verband te hebben met studiekeuze. Wat
betreft motivatie wordt dit onderdeel hieronder verder besproken. Het imago speelt in de puberteit
periode immers een belangrijke rol (Neef, 2018).
PEERS
Studiek.net (2017) stelt dat vrienden voor 33% invloed hebben in de keuze van het starten van, of
blijven volgen van een opleiding. Vrienden kunnen bijvoorbeeld vergezellen in het reizen naar school,
of er kunnen vrienden in dezelfde klas, opleiding of school zitten.
Ook worden vrienden als zeer belangrijke gesprekspartner gezien (Berings & D’Haeseleer, 1997).
Naast ‘eigen’ vrienden stelt Stokking (1997) dat de leerlingen in de klas waarin zij terecht komen, ook
invloed op elkaar hebben betreft het blijven volgen van de gekozen opleiding. Dit betekent dat het dus
ook van de klas zelf af zou kunnen hangen of de leerling op de opleiding blijft, of uiteindelijk stopt. Dit
fenomeen kan dus ook als ‘schoolfactor’ worden gezien.
OUDERBETROKKENHEID
Naast vrienden zijn volgens Kemper et al. (2007) de ouders een belangrijke gesprekspartner en
hebben grote invloed op de uiteindelijke keuze van de leerling. Hoe meer betrokken de ouders zich
opstellen, hoe groter hun invloed daadwerkelijk is. Dit is tweerichtingsverkeer: de ouders hebben
invloed op de leerling, maar de leerling heeft ook invloed op de ouders, waardoor ouders zich door de
mening van hun kind laten leiden.
Ouderbetrokkenheid wordt volgens Smit (2009) gedefinieerd als: ‘De betrokkenheid van ouders bij de
opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind, thuis en op school). Leerlingen zouden meer tijd en
moeite steken in de zoektocht naar informatie over de nieuwe opleiding wanneer de ouders een
sterkere betrokkenheid tonen, volgens Boone & van Houtte (2010). Dit ziet het Koning Willem 1
College terug in het bezoek van open dagen: Het overgrote merendeel van de leerlingen bezoekt
deze dagen met één van de ouders of beide ouders.
Ook onderzoek door Draijer, Bakker, Trom en Akkerman (2017) stelt dat vaders een grotere invloed
hebben in het stimuleren van het starten van de opleiding dan moeders. Dit zou komen door de
sterkere interesse in de vakgebieden. Interessant voor het Koning Willem 1 College om in dit
veldonderzoek te bevragen is in welke mate de ouders invloed hadden op het starten van de
opleiding, en of meer werd aangetrokken van de mening van de vader dan die van de moeder.
Studiek.net (2017) stelt echter dat de moeder 73% aandeel heeft in de gemaakte keuze; deze
discrepantie heeft mogelijk te maken met het feit dat 72% van de deelnemers van dit onderzoek
vrouwelijk was.
MEDIA
Tenslotte zou ook de media invloed hebben op de motivatie van de doelgroep. Onderzoek zoals
verricht door Kuijpers (2016) heeft aangetoond dat de media van invloed kunnen zijn op het starten
van een opleiding. Zo kan bijvoorbeeld de populariteit van televisieprogramma’s zoals CSI leiden tot
motivatie voor het beginnen van een opleiding tot criminoloog, of Flikken Maastricht of Baantjer tot een
opleiding tot rechercheur, of de toegenomen populariteit van TV-persoonlijkheid Olcay Gülsen tot het
starten van een opleiding in de mode.
§2.3 W AT ZIJN DE FACTOREN OM DE GEKOZEN STUDIE TE STOPPEN?
Na het uitdiepen van het keuzeproces en de factoren om de studie te beginnen, wordt gekeken naar
de factoren om de gekozen studie te stoppen. Eerder werd al omschreven door onderzoek van Neuvel
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& van Esch (2009) dat het beeld van de opleiding of het uiteindelijke werkveld onrealistisch kan zijn,
wat logischerwijs kan leiden tot uitval in het eerste studiejaar. De opleiding blijkt bijvoorbeeld zwaarder
dan verwacht, het beeld van een open dag van de opleiding matcht misschien niet met de
werkelijkheid of het uiteindelijke beroepsperspectief is niet wat de leerling zich op voorhand
voorstelde. Daarbij is volgens De Buck (2009) ontevredenheid over het onderwijsaanbod is één van
de belangrijkste factoren om te stoppen met het onderwijs. Vervolgens kunnen nog persoonlijke
factoren een grote rol spelen, evenals de omgevingsfactoren.
In de volgende paragrafen worden de verschillende elementen die invloed hebben op de keuze om te
stoppen op basis van wetenschappelijk onderzoek verder uitgewerkt.
§ 2.3.1 PERSOON
Iedere leerling heeft een eigen persoonlijkheid en een eigen verhaal. Hebben persoonlijke aspecten
wellicht effect op de keuze om te stoppen? Hieronder wordt ingezoomd op de factoren van het
individu die mee kunnen spelen in het voortijdig verlaten van de opleiding.
GESLACHT EN LEEFTIJD
Traag & van der Velden (2008) stellen dat sekse van invloed is op het stoppen van een opleiding. Zo
zouden jongens veel meer risico lopen in het voortijdig stoppen van de studie dan meisjes. Dit zou
komen door een gebrek aan motivatie. Een andere verklaring zou liggen in het verschil in uiten van
problemen: jongens zouden vaker externaliserend probleemgedrag (het extern uiten van stress en
emoties) vertonen dan meisjes en dit zou kunnen leiden tot een grotere kans op uitval.
Ook zouden leerlingen van een oudere leeftijd, eerder stoppen dan leerlingen van jongere leeftijd, wat
ook relevant is om mee te nemen in dit onderzoek.
ETNISCHE ACHTERGROND
Daarnaast zou de etnische afkomst van de leerling ook hier weer van invloed kunnen zijn op het
voortijdig beëindigen van de gekozen opleiding, blijkt uit een onderzoek van Herweijer (2008).
Allochtone leerlingen zouden een groter risico lopen om te stoppen door een lager niveau aan de start
van het vmbo en / of een lagere sociaaleconomische status van de ouders. Onderzoek van Traag &
van der Velden stelt daarentegen dat leerlingen van allochtone afkomst met een vmbo-diploma
minder vaak de gekozen vervolgstudie verlaten dan leerlingen van autochtone afkomst. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat zij het gevoel hebben extra hun best moeten doen op school om een
relatieve achterstandssituatie te compenseren.
PERSOONLIJKHEID
Tenslotte zouden persoonlijkheidskenmerken een rol kunnen spelen in het voortijdig verlaten van de
gekozen opleiding. Kenmerken zoals sociale vaardigheden, hyperactiviteit, impulsiviteit, aandacht- of
angststoornissen, temperament en (gebrek aan) zelfcontrole kunnen hierin een rol spelen. Zo zou
iemand met een angststoornis moeite hebben met naar school gaan en het volgen van een opleiding,
wat kan leiden tot uitval (Junger-Tas, 2002). Helaas is er weinig onderzoek gevonden over
schoolverlaten met betrekking tot deze specifieke doelgroep. De onderstaande bevindingen uit
verschillende onderzoeken gaan over schoolverlaten in het algemeen.
§ 2.3.2 OMGEVING
Naast persoonskenmerken van het individu bestaat de mogelijkheid dat de omgevingsfactoren een rol
spelen in het besluit om te stoppen met de opleiding. Verschillende omgevingskenmerken worden
hieronder omschreven.
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SCHOOL
De kenmerken van de school kunnen meespelen. Zo is de kans op uitval groter op scholen met een
relatief groot aantal leerlingen en op scholen waar leerlingen met veel verschillende etnische
achtergronden gevestigd zijn (Holter, 2008). Uit het onderzoek van Traag en van der Velden blijkt dat
leerlingen die onderwijs volgen op scholen van een hoger niveau 25 procent minder risico lopen op
schooluitval dan leerlingen van een lager niveau, door een academisch klimaat. Daarnaast is er een
grotere kans op uitval op scholen die gevestigd zijn in grote steden. Dit kan komen door minder
sociale controle en meer mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding.
GEZINSSITUATIE
Waar eerder werd geschreven dat de gezinssituatie een belangrijke factor is voor het starten, blijkt dit
ook invloed te hebben in de keuze om te stoppen. Zo blijkt een gezin in een achterstandssituatie
bijvoorbeeld een risicofactor voor uitval in onderwijs (Junger-Tas, 2000).
Ook Amerikaans onderzoek van Alexander, Entwisle & Kabbani uit 2001 laat zien dat leerlingen uit
gezinnen met een lagere sociaaleconomische status een grotere kans hebben om te stoppen tijdens
de gekozen studie: 60 procent zou voortijdig uitvallen. Het opleidingsniveau van de ouders zou hierin
ook meespelen. Vervolgens stellen ook Traag & van der Velden (2008) dat kinderen uit gezinnen met
een lagere sociaaleconomische status een grotere kans hebben om te stoppen tijdens de gekozen
studie. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat de sociale steun van de ouders van groot belang is:
ouders die hun kinderen aanmoedigen en ondersteunen zorgen voor minder schooluitval. Wanneer
een gezin in scheiding ligt of een stressvolle verhuizing doormaakt is de kans op stoppen ook meer
aanwezig dan bij een rustige, stabiele thuissituatie.
Tenslotte kan de samenstelling van het gezin een risicofactor vormen. Leerlingen uit een gezin met
veel kinderen (vanaf vier kinderen) zouden een hogere kans op stoppen hebben, samen met kinderen
die juist geen broers en zussen hebben (Alexander, Entwisle & Kabbani, 2001).
VRIENDSCHAPPEN
Eerder werd al benoemd dat vriendschappen belangrijk zijn voor deze doelgroep, vrienden worden als
primaire belangrijke gesprekspartner gezien (Kemper et al., 2007). Dit speelt ook mee in de keuze om
te stoppen: Een leerling met een hoog risico op schoolverlaten heeft vaak één of meerdere goede
vrienden die ook voortijdig schoolverlater zijn. De kans is ook groter dat zij gedurende het schooljaar
meer vriendschappen sluiten met voortijdig schoolverlaters, wat als gevolg kan hebben dat zij zelf ook
besluiten eerder stoppen met onderwijs. Schoolverlaters hebben vaker vrienden die een fulltime baan
hebben, in plaats van vrienden die fulltime naar school gaan. Leerlingen met een verhoogd risico op
voortijdig schoolverlaten worden vaker afgewezen door hun leeftijdsgenoten tegenover jongeren
zonder verhoogd risico, die vaker meer vriendschappen sluiten met jongeren die zij op hun opleiding
leren kennen. (Ellebogen en Chamberland, 1997).
§2.4 SAMENVATTING
Om antwoord te geven op de vragen betreft het keuzeproces, factoren om een studie te beginnen en
factoren om deze te beëindigen, is gekeken naar de elementen die deze processen beïnvloeden. Er
zijn verschillende theoretische onderzoeken en uitspraken aangehaald die als basis dienen voor het
uiteindelijke veldonderzoek. De uitkomsten van dit opvolgend praktijkgericht veldonderzoek zal
uitwijzen wat voor het Koning Willem 1 College van belang is om in kaart te brengen en daar
vervolgens op in te spelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
De belangrijkste factoren waarnaar gekeken dient te worden zijn de meest effectieve middelen betreft
voorbereiding tijdens de vooropleiding, hoe realistisch het beeld van de leerling bleek van de gekozen
opleiding en het werkveld, de match tussen de persoon en de opleiding en het werkveld,
persoonlijkheidskenmerken en de sociale omgeving van de leerlingen.
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METHODE ONDERZOEK
In dit hoofdstuk staat het onderzoeksontwerp centraal, ofwel de manier waarop de
onderzoeksmethode op basis van de eerder geformuleerde doelstellingen en onderzoeksvraag is
uitgevoerd. Zo wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op de onderzoeksopzet, de procedure, de
werving van deelnemers, het materiaal plus de meetinstrumenten en de toekomstige analyse van de
te verkrijgen data. Door verbanden te leggen tussen het theoretisch kader, de vraagstukken uit de
praktijk en de uiteindelijke data zijn er duidelijkere antwoorden gekomen op de onderzoeksvraag.

DE ONDERZOEKSMETHODE
De onderzoeksmethode die voor dit onderzoek is aangehouden is een kwalitatieve
onderzoeksmethode. Dit wil zeggen dat de beleving van de respondenten met betrekking op de
onderzoeksvraag centraal staat. Omdat er verder wordt gekeken naar de beweegredenen en motivatie
van leerlingen om zowel te beginnen als te stoppen is er gekozen voor deze manier van onderzoek,
omdat zo verder kan worden ingezoomd op achterliggende mening, motieven, argumenten en
beleving (Verhoeven, 2014).

DE PROCEDURE
Er zijn tien interviews afgenomen met leerlingen van het Koning Willem 1 College. Er is specifiek
gekozen voor het half gestructureerd invullen van deze interviews. Dit betekent dat er een topiclijst is
opgesteld waar vragen zijn opgesomd die gesteld moeten worden in het interview. Omdat het
interview half gestructureerd is, is er ruimte voor eigen inbreng van de respondent en kan de
interviewer ook zo veel vervolgvragen stellen als gewenst. Omdat het belangrijk is om achter de
achterliggende motieven te komen van zowel de beginnende als de stoppende studenten is dit
belangrijk, omdat de daadwerkelijke motieven vaak niet aan de oppervlakte liggen maar wat
doorvragen nodig hebben. De topiclijst geeft de interviewer een goede houvast zodat duidelijk is welke
structuur er aangehouden dient te worden.
Zoals eerder genoemd is er vooraf aan de interviews een literatuurstudie voltooid en is er gekeken
naar algemene informatie en literatuur die gekoppeld is aan de onderzoeksvraag. Dit was een
belangrijk onderdeel omdat er verdere kennis moest worden vergaard over de doelgroep zelf,
veelvoorkomende gevallen en beweegredenen om zo op de juiste manier bevraagd te kunnen worden
en de gegevens kunnen worden vergeleken met eerder onderzochte wetenschappelijke theorieën uit
de literatuur. Verder is het belangrijk een duidelijk theoretisch kader te hebben dat het onderzoek
verder ondersteund.

DE DEELNEMERS
Om een zo vertrouwelijk mogelijk onderzoek te kunnen opleveren is er goed nagedacht over het
werven van deelnemers voor de interviews. Natuurlijk moesten deze respondenten voldoen aan een
aantal criteria namelijk:
-

Zij moeten gestopt zijn met een opleiding binnen de afdeling Financiën en Recht

-

Zij moeten lessen hebben gevolgd binnen bovengenoemde opleidingen

-

Zij moeten specifiek leerlingen of ex-leerlingen zijn van het Koning Willem 1 College in ’s
Hertogenbosch

Om de werving verder te voltooien zijn er anonieme lijsten verkregen vanuit het hoofd van de afdeling
Financiën en Recht op het Koning Willem 1 College waaruit steekproefsgewijs 10 leerlingen gekozen
zijn, die zijn gestopt met een van de twee opleidingen binnen de afdeling Financiën en Recht. Om de
interviews zo eerlijk mogelijk te houden zijn er 5 juridisch administratieve beroepsleerlingen en 5
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financieel administratieve beroepsleerlingen gekozen. Er zijn voornamelijk leerlingen geïnterviewd die
in het eerste studiejaar zijn gestopt. Er is goed gelet op het belang dat de gegevens betrouwbaar,
valide, generaliseerbaar en ethisch verantwoord zijn.
MEETINSTRUMENTEN
De interviews zijn verbaal afgenomen en zijn opgenomen met een voicerecorder. Daarnaast zijn er
aantekeningen gemaakt op een schrijfblok. De vergaarde informatie is later uitgewerkt en
getranscribeerd. Hierdoor is een duidelijk overzicht ontstaan van wat elke respondent heeft gezegd bij
ieder onderwerp zodat deze gegevens later goed vergeleken konden worden door te coderen, om
vervolgens verwerkt te kunnen worden in een taxonomie. Aan de hand hiervan zijn de resultaten
geschreven.
ANALYSE
De analyse is in verschillende stappen voltooid. Omdat er 10 verschillende interviews van ieder
minimaal een uur zijn opgenomen is het belangrijk dat er van tevoren goed vast staat hoe de analyse
van deze data verloopt.

STAP 1. TRANSCRIBEREN
Allereerst wordt elk interview getranscribeerd (Verhoeven, 2014). Zo wordt het interview uiteindelijk
tastbaar gemaakt. Allereerst wordt alles wat door de onderzoeker en door de respondent gezegd is
worden vastgelegd in een transcript per interview. Belangrijke quotes worden uitgelicht: Op deze
manier kan de onderzoeker quotes makkelijker terugvinden en vergelijken. Deze quotes kunnen later
worden gebruikt in het resultatenhoofdstuk.
STAP 2. OPEN CODEREN
De tweede stap van het analyseproces is het open coderen (Verhoeven, 2014). De transcripten
worden verdeeld in fragmenten die kort samen te vatten zijn, de open code.
STAP 3. AXIAAL CODEREN
Tijdens het axiaal coderen worden de open codes gegroepeerd (Verhoeven, 2014). Dit wil zeggen dat
er wordt gezocht naar verbanden of combinaties tussen de gemaakte codes in de transcripten. Zo
ontstaan er groepen en sub thema’s en deze worden vervolgens ook gecodeerd met een axiale code.
Per axiale code wordt er gekeken naar fragmenten die onder de open code vallen (Verhoeven, 2014).
Vervolgens worden deze fragmenten vergeleken en in hiërarchie gezet, waaruit een hiërarchische
boomstructuur, of wel codeboom volgt (Boeije, 2005).
STAP 4. SELECTIEF CODEREN
Vervolgens is het tijd om selectief te coderen, dit zal de vierde stap zijn in het analyseproces. Er wordt
structuur aangebracht en er zal worden gezocht naar verbanden tussen de verschillende begrippen.
Deze verbanden worden vervolgens samengebracht in de taxonomie.
STAP 5. KOPPELING TAXONOMIE AAN DEELVRAGEN
De laatste stap in het analyseproces is de koppeling van de taxonomie aan de deelvragen van het
onderzoek. Dit wordt omschreven in het resultatenhoofdstuk. Hierdoor zal alles uiteindelijk ook
leesbaar worden voor de lezers en zullen er duidelijke conclusies kunnen worden getrokken.
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ETHISCHE VERANTWOORDING
Voordat de resultaten van het onderzoek worden besproken wordt stil gestaan bij de ethische
verantwoording en gedragsregels van de onderzoeker tijdens dit onderzoek.
Het thema ‘voortijdig schoolverlaten’ is recentelijk veelvuldig in het nieuws geweest.
Zo schrijft VO-raad in maart 2018 over het terugdringen van voortijdig schoolverlaten tussen 2002 en
2017 en het verder reduceren daarvan. Het onderwerp houdt de overheid en scholen in Nederland
flink bezig. Onderzoek naar dit thema richt zich op publiekelijk belang en een toepasbare interventie is
zeker als maatschappelijk relevant te omschrijven.
Er is rekening gehouden met de privacy van de respondenten. Van de afdelingsdirecteur is een lijst
verkregen met namen van leerlingen die zijn gestopt en deze leerlingen zijn met een algemene
uitnodiging benaderd, waardoor zij zelf de keuze hadden om al dan niet te reageren. In de uitnodiging
is expliciet benoemd dat de interviews en de resultaten die daaruit voortkomen, volledig anoniem
blijven en alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt zullen worden.
Ook tijdens de interviews zelf is dit nogmaals benoemd. Op die manier is de leerling duidelijk gemaakt
dat er geen enkel risico wordt genomen met deelname aan het onderzoek.
Tijdens de interviews is rekening gehouden met rechten en belangen van de leerling. Opvattingen van
leerlingen zijn ten alle tijden respectvol behandeld en zonder enig oordeel opgevat en uitgewerkt door
de onderzoeker.
Tijdens het onderzoek is meerdere keren feedback verkregen, van zowel de begeleider vanuit Fontys
Hogescholen als de begeleider van het Koning Willem 1 College. Zo is de topiclijst, welke is gebruikt
voor de interviews, meerdere keren bijgeschaafd voordat de interviews daadwerkelijk zijn afgenomen.
Voor de kandidaten van de interviews heeft de onderzoeker inzicht in een lijst gekregen van de
afdelingsdirecteur. Omwille van privacy van de deelnemers is deze lijst niet opgeslagen. Anonimiteit
van de deelnemers is ten alle tijden gewaarborgd door de onderzoeker, dit is ook duidelijk benoemd
tijdens het uitnodigen voor de interviews, en nogmaals bij het afnemen van de interviews.
Tijdens het afnemen van de interviews heeft de onderzoeker erop toegezien dat de informatie en
meningen objectief werden opgenomen in het onderzoek en dat hier ook objectief op werd gereageerd
in communicatie. Er zijn geen sturende vragen gesteld. De data is alleen gebruikt voor het onderzoek
en de daaruit voortvloeiende interventie.
Om validiteit zo goed mogelijk te waarborgen zijn in een topiclijst vragen opgesteld die de juiste
informatie vanuit de leerlingen achterhalen. Deze vragen vloeien voort uit de hoofd- en deelvragen,
welke door zowel de student, medestudenten, begeleider van Fontys en begeleider vanuit het Koning
Willem 1 in overleg zijn bijgeschaafd, tot de juiste bewoording op papier stond. Daaruit vloeiden
vragen om de mening van de leerlingen te achterhalen en er werd aangevuld vanuit het theoretisch
kader. De uiteindelijke topiclijst is nog eens bekeken door zowel de begeleider van Fontys als de
eerste assessor. Op deze manier is zeer kritisch gekeken naar of er wordt gemeten wat ook
daadwerkelijk moet worden gemeten. De onderzoeker is tijdens dit onderzoek geheel onafhankelijk
van het Koning Willem 1 College.
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RESULTATEN
In dit hoofdstuk worden de resultaten omschreven die uit de tien interviews zijn gekomen en worden
de onderzoeksvragen beantwoord. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met de theorie uit het
literatuuronderzoek.
VOORBEREIDING STUDIEKEUZE
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “Welke voorbereiding gaat vooraf aan de
studiekeuze?”
De doelgroep heeft behoefte aan voorbereiding op studiekeuze (MBO Raad, 2018). Uit de resultaten
blijkt dat de geïnterviewde leerlingen zich hebben bezig gehouden met voorbereiden, de één meer
dan de ander.
Meerdere leerlingen vertellen dat zij het gevoel hadden plots de keuze te moeten maken en het zeer
moeilijk vonden om die keuze te maken. Ze hadden het gevoel snel te moeten kiezen, hadden tijdens
de keuze nog absoluut geen idee hebben wat zij over 5 of 10 jaar willen doen op professioneel vlak.
Zo benoemt een leerling spijt te hebben betreft de matige voorbereiding, hij geeft aan dat hij te
nonchalant was en hier te weinig tijd in heeft gestoken. Meerdere leerlingen sluiten zich daarbij aan:
Zij zeggen dat zij zich meer hadden moeten verdiepen in andere opleidingen, eigen interesse en meer
hadden willen weten over het uiteindelijke beroep, zoals bijvoorbeeld een dag meelopen met iemand
uit het werkveld. Deze uitspraken sluiten aan bij de bevindingen van Corvers, Coenen, Heijke &
Montizaan (2005). Zij stelden dat leerlingen een reëel beeld krijgen van de opleiding wanneer zij deel
hebben genomen aan activiteiten zoals bezoek aan bedrijven en organisaties en dat dit bij kan dragen
aan een juiste studiekeuze.
Hieronder wordt besproken op welke punten voorbereidingen getroffen zijn en wat beter had gekund.
Ten eerste werd er gevraagd naar de voorbereidingen die de leerlingen hebben gedaan tijdens de
vooropleiding, in alle gevallen op het vmbo.
De meeste leerlingen gaven aan dat zij op het laatste moment op het vmbo een studiekeuze hebben
gemaakt, wat leidde tot te snel handelen in de laatste periode en drie leerlingen gaven duidelijk aan
keuzestress te ervaren.
Zo zegt een leerling zich één week voor de uiterste inschrijfdatum een studiekeuzetest gedaan te
hebben waar een economische richting uitkwam, en daarom voor de opleiding ‘financiële beroepen’
heeft gekozen, zonder verdere inhoudelijke informatie over de opleiding. Een andere leerling zegt
twee weken voor de uiterste inschrijfdatum diezelfde keuze te hebben gemaakt, om dezelfde reden.
“Je weet ook niet veel, je bent 16 jaar en het gaat ineens hard. Je op het voortgezet onderwijs en daar
maakt het je niet uit, zolang je maar je cijfers haalt. En ineens in de vierde is het bám! Je moet kiezen.
Oké, ik moet nu kiezen voor iets wat ik wil worden wanneer ik 25 ben, of ouder. Dat is gewoon heel
moeilijk als je 16 bent.”
Vrijwel alle leerlingen gaven aan dat er een vast aanspreekpunt was betreft vragen over de
vervolgopleiding, namelijk de mentor. Meerdere leerlingen zeggen dat zij de gesprekken met de
mentor over dit onderwerp het prettigst vonden, omdat de mentor hen goed kent en daarom een goed
en persoonlijk advies kan geven.
Vier van de tien leerlingen konden tijdens de vooropleiding terecht bij een decaan. Dit werd als minder
persoonlijk beschouwd als gesprekken met een mentor. Zo kwam er bij een leerling ‘techniek’ als
resultaat uit een test en dit was dan ook het advies van de decaan. De leerling zei absoluut geen
interesse te hebben in de technische sector. Een andere leerling zegt dat de decaan leerlingen ziet als
een formulier op een computer en heeft geen persoonlijke kennis van de leerling. Deze uitspraken
komen overeen met het onderzoek van Borghans, Coenen, Golsteyn, Huijgen & Sieben (2008). Hieruit
bleek dat persoonlijke informatie meer bijdraagt aan een juiste studiekeuze dan onpersoonlijke
24

informatie en persoonlijke gesprekken effectief blijken. Alleen inhoudelijke gesprekken met een
decaan zouden hierin geen bijdrage hebben.
Een derde leerling had achteraf liever een doorstart gemaakt op havoniveau, dan het starten van de
gekozen mbo-opleiding. Echter was hij niet op de hoogte van deze mogelijkheid en neemt het de
decaan kwalijk dat hem dit niet is gecommuniceerd, omdat ook hier blijkt dat dit een puur inhoudelijk
gesprek was over een bepaalde opleiding. De decaan in kwestie heeft niet verder gevraagd naar de
persoonlijke interesse van de leerling en of wellicht andere studierichtingen beter bij de persoon
kunnen passen.
Vervolgens is gevraagd naar ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid is volgens de theorie een
belangrijk aspect in dit onderzoek (Aalfs, 2017, Kemper et al., 2007, Boone & van Houte, 2010). Bij
acht van de tien respondenten hadden de ouders invloed in het maken van de studiekeuze. Twee
leerlingen gaven aan dat de ouders de keuze volledig bij de leerling zelf liet en zich niet hebben
bemoeid met dit proces. Bij de overige acht leerlingen hebben de ouders geholpen in het maken van
de keuze op verschillende manieren.
Bij één leerling gaf de moeder juist een ander advies, zij vond een financiële studie niet passen.
Ondanks dat advies heeft de leerling zich toch ingeschreven door sterkere invloed van vriendinnen die
dezelfde opleiding startten.
In een andere situatie kwam de moeder met de suggestie om de Juridische opleiding te doen. In
eerste instantie had de leerling hier geen oren naar, maar na de voordelen en nadelen samen duidelijk
te hebben uitgewerkt heeft de leerling zich toch ingeschreven. Echter is zij in de tweede week van de
opleiding al gestopt doordat de inhoud van de opleiding niet aan de verwachtingen voldeed.
De moeder van een andere leerling zette veel druk op de ketel: zij raadde ook met klem aan in te
schrijven voor de Juridische opleiding omdat dit in haar ogen een goede opleiding is en als de leerling
te laat was met inschrijven er een tussenjaar volgde waar de moeder niet blij mee was.
In alle acht gevallen zijn één van de, of beide ouders meegegaan tijdens het bezoeken van open
dagen.
Deze leerlingen hebben allemaal de steun van de ouders in de voorbereiding op de studiekeuze als
prettig ervaren. Boone & van Houtte (2010) verwoordden in hun onderzoek dat leerlingen meer tijd en
moeite steken in de voorbereiding wanneer ouders een sterke betrokkenheid tonen. Uit de interviews
blijkt ook dat de leerlingen waarvan de ouders meegingen naar open dagen meer tijd hebben
gestoken om informatie te vergaren. Zo hebben een aantal samen met de ouders, of één van de
ouders, lijstjes gemaakt met voor- en nadelen van verschillende studies, gesprekken gevoerd over de
inhoud van de opleiding en het toekomstbeeld. Daarnaast hebben die leerlingen meerdere open
dagen op verschillende scholen en informatiedagen of –avonden bezocht dan de leerlingen waarbij de
studiekeuze bij henzelf werd gelaten. Deze bevindingen zijn belangrijk om mee te nemen: wellicht
dienen ouders betrokken te worden bij de interventie door de grote invloed die zij blijken te hebben.
Vervolgens zijn er vragen gesteld over het bezoek van open dagen. Alle leerlingen hebben een open
dag bezocht op het Koning Willem 1 College. Vijf leerlingen hebben de algemene open dag bezocht
en zijn niet gaan kijken bij de afdeling Financiën & Recht.
De vijf andere leerlingen hebben specifiek de open dag bezocht van deze afdeling. Een leerling is
zelfs drie keer met zijn ouders naar een open dag of informatieavond geweest van deze school.
Een andere leerling zegt expres maar één afdeling te hebben bezocht, in dit geval Financiën & Recht.
Dit omdat ze anders zou gaan twijfelen tussen verschillende opleidingen.
Meerdere leerlingen zeggen niet veel inhoudelijke informatie te hebben verkregen tijdens de open
dag. Het was voor hen niet duidelijk hoe de opleiding precies zou gaan uitpakken.
Vijf leerlingen hebben geen vragen gesteld aan leraren of andere aanwezigen tijdens de open dag.
Twee daarvan gaven aan dat zij geen vragen durfden te stellen omdat aanwezige leraren allemaal in
gesprek waren. Alle vijf wisten niet welke vragen zij hadden willen stellen, hier hadden zij op voorhand
niet over nagedacht.
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“Mijn moeder heeft well veel lopen zeuren om naar open dagen te gaan maar ik had geen zin. Dan
moet je op je vrije zaterdag ochtend vroeg daarheen, ik zit daar niet op te wachten. Dus ik ben wel
wezen kijken maar ook snel weer weg. Ja dan kom je hier aan, loop je snel overal langs en ik heb
geen vragen gesteld, wat moet ik vragen?”
Twee leerlingen hebben deelgenomen aan een meeloop dag maar ervaarden deze beiden als
negatief. Een leerling zei het vervelend te vinden dat hij als enige nieuweling in een tweedejaarsklas
terecht kwam. Hij ervaarde geen aansluiting met de rest. De andere leerling begreep hij de lesstof niet
omdat die bepaalde les over een specifiek keuzedeel ging en geen algemeen vak was.
Het volgende element dat is besproken, is een realistische kijk op het uiteindelijke beroep. Volgens
onderzoek van Cörvers, Coenen, Heijke & Montizaan, 2005 en Snippe et al., 2010, is bezoek aan het
werkveld tijdens het keuzeproces relevant voor het maken van een juiste studiekeuze. Drie van de tien
leerlingen hebben een bezoek gebracht aan het werkveld. Zo heeft een leerling tijdens snuffelstage op
het VMBO een uurtje meegelopen met een accountant en is hierdoor enthousiast geworden. Een
tweede leerling heeft een dag meegelopen met zijn tante die werkt in accountancy. Hij omschreef
deze dag als erg leuk, mede omdat alles nieuw voor hem was. De derde leerling heeft op het VMBO
een korte stage gelopen bij de Rabobank bij de afdeling HRM. Dit beviel zeer goed en heeft daarom
besloten om de Juridische opleiding te starten, omdat de website vertelde dat dit de vooropleiding is
van HRM op hbo-niveau. Hij wilde daarom, na afronding van deze opleiding, doorstromen naar het
hbo. Echter bleek in praktijk tijdens het eerste jaar weinig tot geen aanbod omtrent HRM naar voren te
komen.
Een andere leerling heeft een gesprek gehad met de moeder van een vriend die in HRM werkt en
heeft naar aanleiding van dat gesprek besloten om de Juridische opleiding te starten, om dezelfde
reden als de leerling hierboven omschreven. Ook deze leerling is uiteindelijk afgehaakt omdat de
vakken omtrent HRM helemaal nog niet naar voren kwamen tijdens het eerste studiejaar; dit beeld
was dus niet reëel.
De leerlingen hebben in deze gevallen dus geen baat gehad bij het bezoeken van het werkveld, wat in
tegenstrijd zou zijn met de opgezochte literatuur (onderzoek van Snippe, Zimmerman & Bieleman
(2010) stelt namelijk dat de leerling die een werkveldbezoek heeft gedaan en daarmee inzicht krijgt in
de dagelijkse bezigheden en de daadwerkelijke inhoud van het werk, minder snel zou overstappen
van studie of zou stoppen omdat nu een bewustere studiekeuze kan worden gemaakt).
Echter zou dit in deze gevallen kunnen komen omdat alle bovengenoemde leerlingen inzicht hebben
gekregen in een hbo-functie op de werkvloer. De bezochte accountancy- en HRM-functies bevinden
zich beiden op een hoger niveau dan waar de leerling kan starten na afronding van deze mboopleidingen. Dit verklaart waarom het beeld alsnog niet realistisch is gebleken tijdens de start. Dit
inzicht in combinatie met een onderschatte moeilijkheidsfactor van de opleidingen en desinteresse in
het daadwerkelijke aanbod, heeft in deze gevallen dan ook geleid tot stoppen met de opleiding. Kort
samengevat komt ook hier weer naar voren dat de belangrijkste factor om te stoppen een nietrealistisch beeld van de opleiding is gebleken, maar ook het beeld van het werkveld in verhouding tot
deze opleidingen was niet reëel.
De overige leerlingen hebben geen bezoek gebracht aan het werkveld, meerdere hiervan gaven
tijdens het interview aan hier spijt van te hebben. Als reden geven hiervan zeggen zij op die manier
waarschijnlijk een beter beeld te hebben van het beroep en daardoor eerder wisten dat dit niet bij hen
paste. Wellicht hadden zij dan eerder een andere studiekeuze gemaakt.
Zes van de tien leerlingen hebben tijdens de vooropleiding op het VMBO LOB genoten: Loopbaan
Oriëntatie- en Begeleiding. Deze lessen hebben zij in verschillende vormen en regelmatigheid gehad.
Sommigen een paar uurtjes verspreid over het jaar, sommigen wekelijks een uur. Volgens onderzoek
van Kuijpers (2003), Winters, Kuijpers & Meijers (2008) en volgens MBO Raad (2018) zou LOB als
zeer nuttig worden ingezet in de voorbereiding op studiekeuze, wanneer er word ingezet op
toekomstperspectief, beroepsperspectief, inhoud van de opleiding die hiervoor nodig is, de
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persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen en hun drijfveren zoals hun intrinsieke of extrinsieke
motivatie.
Opvallend is dat deze zes leerlingen allemaal stellen dat zij niets positiefs hebben gehaald uit deze
lesuren. Meerdere leerlingen stellen dat LOB als ‘speeluurtje’ werd ervaren: zelfstandig op een laptop,
hierop kon je spelletjes spelen met klasgenoten of alleen. Een leerling omschreef LOB als een gezellig
uurtje achter de computer met vriendinnen.
“We hadden een uur per week loopbaan. Je moest dan op een bepaalde site testen en toetsten
maken. Er was wel een docent aanwezig maar het was op de computer dus dan ga je snel gamen. En
soms mocht je weg als je het af had, dus dan was het gewoon doorklikken en weg. Dus ik heb er niet
echt iets aan gehad.”
Drie leerlingen zeggen een LOB-dossier te hebben opgebouwd op het VMBO. Geen van de leerlingen
heeft het idee dat dit dossier is overgedragen aan het Koning Willem 1 College. Zo zeggen twee
leerlingen dat niemand ooit is teruggekomen op het dossier, de overige leerling zegt dat het dossier af
moest zijn vóór de inschrijving en daarom mogelijk is overgedragen, maar heeft hier later niets over
vernomen.
Geen van de leerlingen die LOB heeft gehad heeft hier daadwerkelijk baat bij gehad in verband met
het kiezen van een vervolgopleiding. Echter is dit een logisch gevolg als en geen daadwerkelijke
energie is gestoken in toekomstperspectief, beroepsperspectief, persoonlijke drijfveren en overige
bovengenoemde punten waar LOB eigenlijk voor bedoeld is. Hier zou dus door zowel de leerling als
de begeleiding tijdens de vooropleiding anders op ingespeeld moeten worden: wellicht had LOB dan
wel invloed gehad op de juiste keuze voor deze leerlingen. Helaas is dit voor het Koning Willem 1
College minder relevant omdat het ROC hier geen invloed op heeft. Wel is het belangrijk om mee te
nemen dat de voorbereiding tijdens het vmbo dus onvoldoende blijkt op dit vlak.
Meerdere leerlingen zeggen dat zij in plaats van LOB meer baat hadden bij één op één gesprekken
met de mentor, omdat op dat moment dieper werd ingegaan op de leerling in kwestie en vragen
eerder werden gesteld en beantwoord. Deze gesprekken voelden persoonlijker en dit ervaarden zij als
positief. Dit sluit aan bij de uitspaak van Bakker, Kuijpers en Meijers (2006), die stellen dat een
loopbaandialoog het belangrijkst aspect is: Een gesprek tussen de leerling en een volwassene waarin
wordt gekeken naar ervaringen, het zelfbeeld en de arbeidsidentiteit: Hier wederom het bespreken
van persoonlijke aspecten. Winters (2009) zegt daarnaast dat voldoende aandacht voor het
persoonlijke leven van de leerling in relatie tot studiekeuze veel aandacht behoeft. Een LOBbegeleider zou dus niet strikt een informatieverstrekker moeten zijn maar een meer begeleidende of
coachende rol moeten aannemen, zoals ook de kanttekening bij een decaan blijkt te zijn. Gesprekken
over persoonlijke interesse en een bredere insteek dan puur inhoudelijke informatie over een
bepaalde opleiding of opleidingsrichting, blijkt meer vruchten af te werpen betreft studiekeuze, wordt
dus zowel in praktijk als in theorie duidelijk benoemd. Dat gegeven kan meegenomen worden in de
opvolgende interventie.
Uiteindelijk is in dit onderdeel het belangrijkste gegeven de slechte kwaliteit van voorbereiding,
aangegeven door nagenoeg alle geïnterviewde leerlingen.
De redenen hiervoor zijn dat het keuzemoment te plotseling komt, de eventuele gesprekken met een
decaan of LOB-begeleider ter voorbereiding zijn niet persoonlijk genoeg, eventueel bezoek aan het
werkveld bleek geen reëel beeld van mogelijke beroepen te geven, de keuze is te ruim waardoor
twijfelen ontstaat, de leerlingen vinden zichzelf te jong om deze belangrijke keuze te kunnen maken
en door deze redenen ervaren zij keuzestress. Dit alles heeft tot gevolg dat zij vinden dat zij zich niet
goed genoeg hebben voorbereid op de studiekeuze, waardoor er een onrealistisch beeld is ontstaan
van de opleiding en het beroepsperspectief.
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FACTOREN MET BETREKKING TOT HET STARTEN VAN DE OPLEIDING
“Wat zijn de factoren voor MBO-studenten van het Koning Willem 1 College om de opleiding op de
afdeling Financiën & Recht te beginnen?”
Om hier antwoord op te verkrijgen is tijdens de interviews ingezoomd op verschillende onderwerpen
die van invloed zouden kunnen zijn op het starten van de gekozen opleiding.
Zo is gekeken naar de bekendheid van de gekozen opleiding. Alle leerlingen wisten dat deze opleiding
bestond door het online zoeken op de website van het Koning Willem 1 College. Zij gaven allen aan
dit een duidelijke website te vinden waarin zij gemakkelijk konden zoeken naar de sector ‘economie’,
hier de verschillende niveaus konden aanklikken en dat zo duidelijk werd welke opleidingen er te
volgen zijn in de gekozen sector en het bijbehorende niveau. Twee leerlingen hebben gezocht op de
termen “HRM + MBO” in de omgeving van ’s-Hertogenbosch en zijn op die manier op de website
terecht gekomen.
Allen waren positief over de informatie die op de website staat, zij omschreven dit als duidelijke
informatie en het maakte hen enthousiast.
Vier van de tien leerlingen zijn aan de hand van de informatie op de website over de opleiding de
open dag gaan bezoeken, de overige zes hebben de website bezocht na het bijwonen van de open
dag.
Ook is de open vraag gesteld naar de redenen van het starten van de opleiding. Vijf leerlingen zeggen
dat zij voor de richting Financiële Beroepen hebben gekozen omdat zij hiermee accountant wilden
worden en daarmee veel geld kunnen verdienen. Volgens Snippe, Zimmerman & Bieleman (2010) is
het belangrijk om een helder beroepsperspectief als reden te hebben voor het starten van een studie.
In deze gevallen was dit echter niet zo; het beeld dat zij hebben bij een accountant komt niet overeen
met beroepen die men kan uitoefenen na enkel afronding van deze opleiding – wat wel de insteek was
van deze leerlingen. Een leerling had zich bijvoorbeeld ingeschreven omdat hij het beroepsperspectief
had om later bij een groot bedrijf als Microsoft te gaan werken en hier ‘zakken met geld’ zou gaan
verdienen. Door alleen deze mbo-opleiding te doen is dit geen realistisch beeld, men zou hiervoor
moeten doorstromen naar het hbo en eventueel een vervolgopleiding op universitair niveau. Meerdere
leerlingen wilden de opleiding starten omdat hun beeld is dat men er meer mee kan verdienen dan
met andere opleidingen, omdat ze jurist of accountant willen worden. Een andere reden die werd
genoemd is dat vrienden en vriendinnen vertelden dat men met deze opleidingen veel geld kan
verdienen en dit werd als zeer interessant gezien. Zelf hebben zij dit beeld niet verder uitgediept door
daadwerkelijk uit te zoeken welke beroepen na afronding kan uitoefenen. Ook noemden meerdere
leerlingen dat ouders stimuleerden om een opleiding in deze cluster te volgen omdat de vooruitzichten
zoals salaris en kans op de arbeidsmarkt positief waren.
Twee leerlingen gaven duidelijk aan dat zij voor Juridische beroepen hebben gekozen omdat zij HRM
wilden gaan doen op hbo en dit als vooropleiding zagen, zoals eerder genoemd bleek dit beeld niet te
kloppen. In het eerste jaar kregen zij nagenoeg geen aanbod betreft HRM.
Tijdens het vorige onderwerp is kort de open dag van het Koning Willem 1 College besproken, hier
wordt verder op ingezoomd in deze deelvraag.
Opvallend is dat alle leerlingen die de specifieke open dag van de opleidingscluster hebben bezocht,
aangeven een totaal ander beeld te hebben tijdens het bezoek van de open dag, vergeleken met het
volgen van de opleiding zelf. Zo geeft een leerling aan dat tijdens de open dag oud-leerlingen werden
geshowd die erg goed zijn in het uiteindelijke beroep en dat hierdoor makkelijk aan te nemen is dat
het om een gemakkelijke opleiding gaat die in principe iedereen kan volgen. De leerlingen werden
allen enthousiast door de open dag, naar eigen zeggen door de manier waarop alle informatie werd
gebracht door enthousiaste leraren en positieve verhalen. Zo benoemt iemand een zeer goed gevoel
te hebben overgehouden aan de open dag en heeft zich daarom ingeschreven.
Eén derde van de leerlingen zegt op voorhand te twijfelen, maar de open dag heeft hen in grote mate
aangesproken en daarom wilden zij starten.
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Wat zij allen achteraf graag duidelijker in beeld wilden hebben tijdens die het bezoeken van de open
dag, was wat daadwerkelijk de inhoud en de werkwijze van de opleiding was. Nu werd vooral
ingezoomd op de positieve punten van de uiteindelijke (mogelijke) beroepen; ook werd niet duidelijk
benoemd dat voor die uitgelichte beroepen vaak doorstroming naar hbo nodig is. Hadden deze
leerlingen daarnaast geweten dat de lesuren anderhalf uur duurden en vooral bestonden uit het
opschrijven van informatie en het bekijken van PowerPointpresentaties, dan hadden langer nagedacht
over het inschrijven of zelfs niet gekozen voor inschrijven, aldus vijf van de ondervraagde leerlingen.
Hierna is doorgevraagd naar de persoonlijkheid van leerlingen. Kemper et al., 2007, Kuijpers, Meijers
& Winters, 2010, benoemen het belang van een persoonlijke match tussen de leerling en het
vakgebied voor een juiste studiekeuze.
Wat benoemt de leerling als zijn of haar kwaliteiten? Vier leerlingen zeggen tijdens de interviews dat
zij vinden dat de gekozen opleiding goed bij hen past door de match tussen hun persoon en de
opleiding en/of het vakgebied. Redenen hiervoor zijn het van zichzelf weten goed te zijn met cijfers en
goed te zijn in rekenen. Echter lijkt dit een nogal lichte onderbouwing van het argument dat dit
aanleiding is tot een goede match tussen de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen en het
financiële of juridische vakgebied. Dit zou duidelijker kunnen worden onderbouwd naar aanleiding van
resultaten uit een persoonlijkheidstest of studiekeuzetest. Desalniettemin hebben maar twee
leerlingen hebben een studiekeuzetest gemaakt waarbij bij een leerling de economische / financiële
richting het resultaat was en bij de andere de juridische kant.
Een andere leerling stelt zeer sociaal ingesteld te zijn en weet van zichzelf dat hij goed met mensen
om kan gaan. Hij wil graag met mensen werken en heeft daarom veel interesse in een baan in de
richting van HRM.
Ook de school is van invloed gebleken op de studiekeuze (Holter, 2008). Zo kan bijvoorbeeld de
ligging van de school parten spelen, de uitstraling of sfeer van de school, het aantal leerlingen op de
school of wellicht de samenstelling van verschillende culturen.
Tijdens het praktijkonderzoek zeggen alle leerlingen gekozen te hebben voor een opleiding op het
Koning Willem 1 College vanwege de omgeving: School is dichtbij en de reisafstand is kort. Vier
leerlingen zeggen de sfeer op school na bezoek van de open dag als prettig te ervaren en zich thuis te
voelen, dit telde ook mee in de overweging.
Twee leerlingen gave aan te hebben opgezocht hoe de slagingspercentages zijn van verschillende
ROC ’s in Nederland en dat het Koning Willem 1 College hiermee goed uit de bus kwam.
Een leerling geeft aan dat ze veel mensen kent op deze school en zij dit belangrijk vond.
Vervolgens is gekeken naar de verwachtingen van de opleiding inhoudelijk. Drie leerlingen
verwachtten dat de opleiding hen gemakkelijk af zou gaan. Dit beeld komt niet overeen met de
realiteit, wat zoals eerder omschreven in onderzoek door Neuvel & van Esch (2009) een groot aandeel
kan hebben in schooluitval, Zo verwachtte een leerling redelijk simpele rekenopdrachten, maar de
rekenopdrachten bleken moeilijker dan verwacht. Een andere leerling verwachtte veel op de laptop te
gaan werken, wat totaal niet het geval bleek te zijn.
Drie leerlingen die voor de Juridische opleiding hadden gekozen zeiden dat wetten en regels hen
aansprak en door deze interesse graag de opleiding wilden volgen.
Ook zagen zij zichzelf naar eigen zeggen wel rondlopen in de rechtbank. Een leerling zoomde in op
de menselijke kant van het advocatenberoep en zag vooral het mensen verdedigen als mooi werk.
Drie anderen benoemden nogmaals de verdiensten die je als advocaat of als medewerker in HRM zou
gaan verdienen, zaken zoals veel geld, hoge kans van slagen op de arbeidsmarkt, met deze beroepen
kan men het meeste geld verdienen werden nogmaals benoemd als reden om te starten.
Drie leerlingen waren vooral gefocust HRM en zagen dit beroep als volgt: Niet met klanten werken
maar met personeel, dat is leuker. Alles binnen het bedrijf regelen op een groot kantoor en dat is
gezellig met elkaar. Werken op een groot kantoor als Rabobank en hier problemen oplossen met
personeel en daarnaast het loon en de werkuren regelen. Twee ervan benoemden de menselijke kant
van dit beroep, zij vinden het belangrijk om met mensen te werken en zien zichzelf als iemand die
29

goed kan omgaan met mensen op sociaal vlak. Echter is hierbij de kanttekening, zoals eerder
benoemd, dat dit beeld van een hbo-functie omschrijft.
Negen leerlingen stelden dat etnische achtergrond of cultuur niets te maken heeft met de uiteindelijke
keuze voor deze opleidingscluster en dat zij ook niet verwachten dat dit invloed heeft op leerlingen
met een niet-Nederlandse cultuur of afkomst. Eén leerling, zelf van Turkse afkomst, stelt dat het voor
de Turkse cultuur interessant is om een beroep te kiezen binnen het juridisch domein. Hij gaf aan dat
zijn ooms in Turkije ook werkzaam zijn als rechter of advocaat. Zij verdienen veel geld en hebben een
hoog aanzien. Dit sprak hem enorm aan en dat is ook één van de redenen voor het starten van de
juridische studie.
Hierna is dieper ingegaan op de betrokkenheid van ouders en de sociale omgeving, volgens
onderzoek door Aalfs (2017) een belangrijke factor om daadwerkelijk te starten en daarom belangrijk
om uit te vragen tijdens de interviews. Acht van de tien leerlingen hebben gesprekken gevoerd over
de opleiding met beide, of één van hun ouders. In de meeste gevallen ging dit om gesprekken met de
moeder. Bij meerdere leerlingen heeft de moeder samen met de leerling lijstjes gemaakt, zij gaven
aan dat hun vader het losliet en dat hulp vooral van de moeder kwam.
Vier leerlingen zijn de gekozen opleiding begonnen door de invloed van de sociale omgeving of
familie.
Eén daarvan heeft duidelijk gekozen voor de studie Financiële Beroepen omwille van haar
vriendinnen. Een aantal van haar vriendinnen startte de opleiding ook en haar vriendinnen vertelden
haar dat dit een goede opleiding was waar zij veel geld mee kon verdienen later. Deze twee factoren
maakten dat zij zich inschreef.
Eén leerling heeft als haar moeder als belangrijkste factor opgegeven. Haar moeder stelde de
juridische opleiding voor en voerde gesprekken met de leerling en samen maakten zij een lijstje met
voor- en nadelen. Voor haar zorgde deze factoren ervoor dat zij de opleiding daadwerkelijk startte.
De derde leerling heeft zich ingeschreven omdat een goede vriend ook de opleiding startte en dit vond
hij gezellig.
De tante van de vierde leerling heeft voor zijn inschrijving gezorgd. Zij had hem zonder zijn weten
aangemeld voor de opleiding Financiële Beroepen. Toen hij daarvan op de hoogte werd gesteld gaf zij
als reden dat de opleiding snel vol zou raken en het daarom belangrijk was dat hij snel werd
aangemeld. Eigenlijk wilde deze leerling een doorstart maken op havo, maar zijn tante dacht dat dit
niveau te hoog voor hem zou zijn en omdat alles al geregeld was is hij uiteindelijk de opleiding
Financiële Beroepen gestart.
Andere leerlingen stelden juist dat zij expres niet hebben gekeken naar de studiekeuze van vrienden
of vriendinnen, omdat zij deze keuze voor zichzelf wilden maken. De omgeving van de student blijkt
dus een redelijk groot aandeel te hebben in de keuze om daadwerkelijk te starten met de opleiding;
een belangrijk gegeven om op voort te borduren in aanloop naar de interventie.

Samenvattend zijn er dus verschillende redenen genoemd voor het starten van de studie, zoals het
bezoek en positief beeld van de open dag en de vermoedelijke match tussen persoonlijke kwaliteiten
en de opleiding en het vakgebied. Echter is die vermoedelijke match gebaseerd op vermoedens of
niet-realistische zelfreflectie, dat dit geen gegronde argumenten lijken om er vanuit te gaan dat men
een juiste studiekeuze heeft gemaakt.
De meest opvallende overeenkomst tussen alle leerlingen was het beroepsperspectief. Zij zouden
zichzelf allemaal als succesvol omschrijven na het afronden van een opleiding van deze afdeling. Zo
omschrijven zij bijvoorbeeld het beeld van een accountant: Altijd in pak naar je werk, je rijdt een dikke
auto en je verdient zakken met geld.
Daarom maakten zij de keuze om de gekozen opleiding te starten en deze keuze werd gesteund door
de ouders en door vrienden met hetzelfde succesvolle toekomstbeeld van de opleiding en het
uiteindelijke beroep. Zij werden dus allen gesteund door de sociale omgeving en de sociale omgeving
blijkt ook in bijna de helft van de gevallen een belangrijke reden te zijn voor het starten van de studie.
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FACTOREN OM TE STOPPEN
Het laatste onderdeel dat is uitgevraagd zijn de factoren die de leerlingen aangeven om de keuze te
maken om de opleiding voortijdig te stoppen.
Opvallend is dat alle leerlingen stellen dat er een mismatch was tussen de verwachtingen van de
opleiding en de daadwerkelijke ervaring. Zo zegt een leerling dat hij zich niet lang kan focussen en dat
een lange concentratie in zeer hoge mate van je wordt gevraagd tijdens de lesuren van de opleiding.
Het was vooral veel stilzitten en luisteren, en daar was de leerling op voorhand niet van op de hoogte.
Daarnaast werd netheid en ordelijkheid verwacht in de klas en deze leerling geeft aan dit helemaal
niet in zich te hebben.
Er werd vooral gewerkt op papier, meerdere leerlingen hadden verwacht dat de opleiding vooral
bestond uit werken op een eigen laptop. Dit bleek absoluut niet zo te zijn.
“Ik wist wel dat je lang moest zitten maar daar kon ik echt niet tegen. Je moet alles netjes in orde
hebben in de les en qua werk lang op kantoor en achter de computer en ik kan dat helemaal niet.”
De lesuren duren anderhalf uur, vier leerlingen benoemen dit specifieke punt als zeer negatief. Zij
vonden de lesuren te lang en konden de concentratie daarvoor niet opbrengen.
De leerlingen hadden andere lesstof verwacht dan zij uiteindelijk kregen. Dit werd niet duidelijk uit de
informatie die zij op voorhand hebben verkregen. Tijdens de lange lesuren konden zij de concentratie
niet opbrengen omdat de lesstof geen interesse wekte bij deze leerlingen. Ook stelt een leerling dat hij
meer creativiteit en praktijk had verwacht maar dat dat volkomen ontbreekt: lesuren bestonden vooral
uit het overschrijven van een PowerPointpresentatie.
Junger-Tas (2002) liet in eerder onderzoek zien dat persoonlijkheidskenmerken een rol kunnen spelen
in de keuze om te stoppen. Hyperactiviteit of aandachtstoornissen of een gebrek aan zelfcontrole
zouden hiermee van invloed kunnen zijn.
Lessen die anderhalf uur duren en waarin men gevraagd word anderhalf uur daadwerkelijk te luisteren
naar informatie, zoals meerdere leerlingen omschrijven, zijn hoogstwaarschijnlijk niet toe te schrijven
aan concentratieproblemen of hyperactiviteit. Dit omdat zo lang stilzitten en luisteren voor iedere
leerling in deze doelgroep, of zelfs iedere leerling in het algemeen, veel energie zou vergen. Uit
onderzoek blijkt dat de concentratieboog van de doelgroep erg kort is. Voor jongeren geldt een
concentratieboog van zo’n drie kwartier (Menselijk Lichaam, 2019). Dit zou verklaren waarom zij
aangeven dat lesuren te lang duren.
De duur van de lessen of de invulling daarvan zou dan ook een aandachtspunt kunnen zijn voor het
Koning Willem 1 College. Lesuren zouden wellicht korter kunnen duren of er zou meer afwisseling
geïntegreerd kunnen worden om de concentratie van de leerlingen in stand te houden en te prikkelen.
Wel kan het opbrengen van concentratie lastiger zijn wanneer een leerling een daadwerkelijke
aandachtsstoornis heeft. Eén leerling schrijft zijn concentratieproblemen zelf toe aan ADD en vond het
extra moeilijk om te concentreren bij vakken zoals ‘familierecht’, waarin hij geen interesse had, wat
uiteraard een logisch gevolg is van ADD. Die specifieke leerling zou eventueel hulp kunnen krijgen
van een studieadviseur of het zorgteam van het Koning Willem 1 College.
“Dus dan heb je in totaal drie uur per week les in familierecht, terwijl je eigenlijk al weet dat je daar
niks mee wil doen. Dan moet je toch je studiepunten halen anders mag je weer niet door. Dus dat is
wel pittig.”
Ook benoemde deze leerling moeite te hebben met de lange lesuren en het stilzitten en luisteren,
maar dit zou, wederom, voor elke leerling een kritiek punt kunnen zijn betreft het opnemen van
informatie. Kortom: Het vaak benoemde aspect van de lange en informatieve lesuren is dus wel een
belangrijk punt om mee te nemen in het advies naar het Koning Willem 1 College.
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Twee leerlingen vonden de inhoud van de opleiding te moeilijk. Een leerling vertelde dat ze erachter
kwam dat de gekozen opleiding de zwaarste en moeilijkste opleiding van het MBO was; dat vertelde
iemand haar. Als zij dit had geweten had zij zich niet ingeschreven. Het tempo vonden zij te snel gaan
en zij moesten hier erg aan wennen, vergeleken met het tempo op de middelbare school. Zij
ervaarden stress tegen het einde van een deadline en zaten soms tot half twee in de nacht aan het
huiswerk te werken. Zij hadden liever minder stress gehad.
Deze stress zorgde voor lage punten en dit was voor één leerling zeker reden om te stoppen.
Drie leerlingen wilden zoals eerder benoemd de juridische opleiding als vooropleiding voor HRM
starten. Zij kwamen er gaandeweg achter dat juridische dienstverlening in het eerste jaar nog niets te
maken had met HRM, pas in de derde periode zou er één HRM-gerelateerd vak komen en in het
derde leerjaar zou er dieper ingezoomd worden op de richting van HRM. Zij zagen in het eerste jaar
geen raakvlakken met HRM en zagen dit als belangrijkste factor om te stoppen.
Eén van de tien leerlingen is tijdens de stage gestopt. Hij zegt dat hij ontzettend veel zin in stage had
omdat hij verwachtte dat het uiteindelijke beroep beter bij hem zou passen dan het theoretisch aspect
van de opleiding. Uiteindelijk vond hij de stage nog erger dan naar school gaan en is daarom direct
gestopt: Een duidelijke mismatch tussen de persoon en het uiteindelijke beroep, wat ook Neuvel & van
Esch (2009) als belangrijke mogelijke factor benoemen in hun onderzoek naar de doorstroom van
vmbo naar mbo. Een onderdeel dat toegevoegd kan worden in het advies naar het Koning Willem 1
College kan dus voorbereiding op stage zijn om zo een realistischer beeld te creëren vóór de start van
een stage.
Twee leerlingen zeiden dat zij zich niet thuis voelden tussen de andere leerlingen in de klas omdat zij
zich qua persoonlijkheid anders voelden, zij voelden geen aansluiting met de andere leerlingen. Dit
was voor hen een belangrijke factor om te stoppen. Zoals Stokking (1997) omschrijft, zijn
vriendschappen in de klas op de leeftijd van de doelgroep erg belangrijk en kan dit ook meespelen in
de keuze om te stoppen.
Ook opvallend waren de uitspraken omtrent het ‘project’. Het project is een manier van lesgeven
waarin de leerlingen veel praktische kanten van de opleiding uitvoeren, vroeg in het eerste leerjaar. Zij
gaan dan bijvoorbeeld facturen inboeken of een grootboek opstellen. Het project laat zien hoe het
werk eruit gaat zien.
De meerderheid van de leerlingen benoemd het project als zeer negatief en een reden om te stoppen.
Zij kwamen er tijdens de uitvoering achter dat het beroepsperspectief niet is wat zij verwachtten en
zagen dit als belangrijke factor om de studie te beëindigen. Enerzijds dus goed om deze realistische
kijk op het uiteindelijke beroep al vroeg in het leerjaar te integreren. Anderzijds wordt tijdens de
interviews zeer duidelijk dat dit beeld beter op voorhand al verkregen kan worden, bijvoorbeeld tijdens
een open dag of een andere manier van voorlichting, vóór de start van het schooljaar. Leerlingen
geven ook duidelijk aan dat, wanneer zij dit beeld eerder hadden verkregen, zij niet waren gestart met
de opleiding en dus ook niet voortijdig hoefden te stoppen.
Vervolgens zegt de helft van de leerlingen slecht te zijn in het plannen van huiswerk en/of
uitstelgedrag te vertonen. Bij het inzoomen op planningsvaardigheden van de leerlingen geven zij aan
dat ze vergeten huiswerk te maken door niet juist te plannen. Een leerling zei door te gaan met gamen
tot het allerlaatste moment en dan het huiswerk afraffelde omdat hij er te laat aan begon. Deze slechte
planningsvaardigheden droegen bij aan lage toets-resultaten. Geen van de leerlingen gaf het gebrek
aan goede planningsvaardigheden of lage resultaten als reden om daadwerkelijk te stoppen. Wellicht
zou begeleiding of ondersteuning in het plannen van schoolwerk in de toekomst wel kunnen bijdragen
aan betere resultaten.
Ook is gevraagd naar de grootte van de klas en de aandacht van de docenten. Het aantal klasgenoten
en de hoeveelheid aandacht die de leerlingen direct van de leraar kregen vonden alle leerlingen naar
behoren: dit werd duidelijk als positief punt omschreven tijdens de interviews.
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Vervolgens is gevraagd naar begeleiding tijdens de keuze om te stoppen. Alle leerlingen zijn in
aanraking geweest met het Studenten Succes Centrum (SSC) toen duidelijk werd dat zij wilden
stoppen. De ervaringen hiervan zijn in negen gevallen positief en in één geval negatief. Deze laatste
leerling voelde zich gediscrimineerd en niet geholpen.
Een leerling voelde zich ook in de klas door klasgenoten gediscrimineerd door uitspraken als ‘ga terug
naar je eigen land’. Een andere leerling voelde zich juist door de leraar gediscrimineerd worden.
Onduidelijk is of meerdere leerlingen met een allochtone afkomst zich zo voelen op de school, om hier
onderbouwde uitspraken over te doen zal verder onderzoek ingezet dienen te worden.
Drie leerlingen benoemden een slechte communicatie van het Koning Willem 1 College. De
communicatie tussen afdelingen zou traag en stroef verlopen en afspraken zouden niet nagekomen
worden door medewerkers van de school. Ook benoemde een leerling dat hij zonder op de hoogte te
worden gesteld al was geplaatst bij een nieuwe opleiding. Er zou daar geen ruimte zijn voor een
meeloop dag, maar hij kon wel meteen ingeschreven worden en dat was ook gebeurd.
Meerdere leerlingen benoemden dat zij de opleiding te streng vonden: De docenten leefden te streng
de regels na. Bij te laat komen mochten zij de les niet meer in en misten zo meteen lessen van
anderhalf uur. Ook wanneer zij een bepaald boek niet bij zich hadden moesten zij de les verlaten. Het
lijkt erop neer te komen dat er in veel gevallen wat onduidelijkheid heerste in communicatie tussen de
school en de leerlingen en leerlingen hadden hierbij onduidelijke verwachtingen. Dit kan in de
toekomst dan ook als aandachtspuntje worden meegenomen.
Eén leerling is gestopt omdat hij meerdere vrienden had gemaakt in de klas die ook stopten met de
opleiding en hij de motivatie niet had om alleen door te gaan, onder andere door een verkeerd beeld
van de opleiding. Dit is een combinatie van de eerder benoemde gewichtigheid van invloeden van
vriendschappen in de klas op de leeftijd van de doelgroep (Stokking, 1997), en een niet-realistische
kijk op de opleiding. Enkel op die laatste factor kan het Koning Willem 1 College inspelen met een
interventie; op vriendschappen heeft de school weinig tot geen invloed.
Vervolgens is gevraagd naar het beroepsperspectief, volgens Kemper et al. (2007), Neuvel en Van
Esch (2009) en Snippe, Zimmerman & Bieleman, (2010) een belangrijk aspect van studiekeuze.
De meerderheid van de leerlingen zegt de uiteindelijke baan die men kan doen na het afsluiten van de
opleiding niet leuk te vinden en nu anders te zien dan vóór de start van de opleiding. Zij stellen niet
op de hoogte te zijn dat het vooral een zittend beroep is waarbij je vooral met cijfers werkt.
Een leerling hoorde op de radio dat over drie á vier jaar accountancy niet meer nodig is omdat
computers het overgrote deel van het werk van accountants en boekhouders hebben overgenomen.
Een andere leerling geeft na diep nadenken aan dat hij zeer geldgericht was bij de keuze om te
starten, en als hij minder geldgericht was had hij een andere opleiding gekozen met een ander
beroepsperspectief.
“Ik dacht dat ik dan later in een dure auto en in pak naar kantoor ging en daar even ging werken en
aan het einde van de dag veel geld binnenhalen, en naar klanten gaan en veel geld verdienen en dan
weer naar huis gaan.”
Iemand anders zegt dat wanneer hij iemand daadwerkelijk aan het werk had gezien hij beter had
geweten wat het werk daadwerkelijk inhoud (vooral werken met cijfertjes) om vervolgens een andere
studiekeuze te maken. Al met al lijkt het erop dat het de leerlingen die gestopt zijn ontbreekt aan
doorzettingsvermogen om de opleiding af te ronden omdat ze de stof te moeilijk blijken te vinden, en
daarom zijn gestopt.
De sociale omgeving speelt bij meerdere leerlingen een grote rol in de keuze om te stoppen, wat
overeenkomt met onderzoek van Traag & van der Velden (2008) over voortijdig schoolverlaten en de
rol van familie hierin. Echter was het thuisfront in veel gevallen geen reden om te stoppen, maar om
juist nog even door te gaan.
Veel leerlingen durfden niet meteen te communiceren met het thuisfront dat zij wilden stoppen. Dit
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omdat zij bang waren voor de reacties en omdat zij het erg vonden dat ouders veel geld hadden
betaald voor boeken, lesgeld et cetera. Ook waren zij bang dat hun ouders boos zouden worden.
Zo omschrijft een leerling dat de thuissituatie snel achteruit ging door stress. Hij zei nooit ruzie te
hebben met zijn moeder en dat het daarom extra vervelend was. Op een avond en na lang opkroppen
van informatie en gevoelens heeft hij alles tegen zijn moeder verteld, waarna hij is gestopt, wat hij
eigenlijk al veel eerder had willen doen.
Ook bleek dat een leerling bang was voor de reactie van haar vader, de vader vond het uiteindelijk
ook heel erg dat er een tussenjaar kwam en dat er op die manier tijd is verspild.
Een andere leerling is gestopt na gesprekken met vrienden, zijn vrienden merkten dat de studie niet
bij hem paste en dat hij niet lekker in zijn vel zat. Na dit te hebben uitgesproken is de leerling met
moeite naar zijn ouders gestapt en daarna gestopt.
Een andere leerling heeft het met haar vriendje besproken en is naar aanleiding van dat gesprek met
haar ouders gaan praten over het stoppen van de opleiding, wat zij ook op voorhand erg moeilijk
vond.
Bij één leerling waren deze bovenstaande situaties juist omgedraaid: Zijn ouders verwachtten al vanaf
het begin dat hij spoedig zou stoppen. Hij wilde zichzelf echter bewijzen en bleef daarom doorzetten.
Achteraf zegt hij hier spijt van te hebben omdat het op het moment van stoppen te laat was om over te
stappen naar een andere opleiding.
Een leerling werd geconfronteerd met de mening van leerlingen van dezelfde opleiding in een later
jaar. Hij zat met hen in de bus naar school en zij vertelden hem dat hij nog kon stoppen nu hij in het
eerste leerjaar zat omdat het een hele stressvolle opleiding was. Toen begon hij zich zorgen te
maken. In overleg met zijn tante moedigde deze hem toch aan om door te gaan, omdat hij ook niet
wist wat hij wilde doen wanneer hij stopte.
Het merendeel van de leerlingen heeft gespijbeld tijdens hun periode waarin zij de opleiding volgden.
Een aantal hiervan zegt geen motivatie meer te hebben om naar school te gaan door het project en
daarom thuisbleef. Dit ligt in lijn met de uitspraken van Crone (2010), betreft het kiezen voor
stimulerende prikkels die direct voldoening geven en waarin het beloningssysteem van het puberbrein
de overhand neemt. Geen zin hebben in de les, liever in bed blijven, te vroeg naar school moeten en
daarom thuisblijven, desinteresse in de vakken en een oplopende achterstand zijn veelgenoemde
redenen voor schoolverzuim. Zo zegt een leerling dat ze zich vaak ziek meldde en daardoor een
achterstand op heeft gelopen. Daardoor kon zij niet meer bijbenen en is ze uiteindelijk gestopt.
Een andere leerling zegt her en der een uurtje te hebben gemist, als hij daar problemen mee kreeg
zou dat pas een week later zijn.
“In het begin wilde ik er tegenaan. Ik was benieuwd en ik wist niet hoe het in zijn werk zou gaan. Ik
was nieuwsgierig. Ik ging op tijd naar school, nam de vroege bus of trein en was dan een half uur te
vroeg. Eerst ging het wel, en dacht ik kom op het lukt wel, het gaat wel. Maar toen draaide dat om en
ging ik steeds meer spijbelen en zorgen dat ik minder lestijd had.”
Een leerling stelt dat de leraren geen vertrouwen in hem hadden door het vele ziekmelden en het
gevoel had dat hij ‘alles verkloot’ had. Dit was voor hem de uiteindelijke factor om te stoppen.
Spijbelgedrag aanpakken en terugdringen zal dan ook voor het Koning Willem 1 College in de
toekomst een aandachtspunt blijven, al geeft de heer H. Blatter al duidelijk aan dat de school hier ten
alle tijden mee bezig is.
Vervolgens is gevraagd naar het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Geen van de
geïnterviewde leerlingen zegt verdovende middelen te hebben gebruikt tijdens de opleiding. Eén
leerling zei wel eens alcohol te drinken maar nooit tijdens schooldagen of schooltijden.
Een andere leerling heeft alleen medicatie voor ADD gebruikt. Deze aspecten zijn dan ook niet van
invloed op de ondervraagde leerlingen.
Samenvattend zijn er dus verschillende redenen benoemd voor het daadwerkelijke besluit om
voortijdig te stoppen met de opleiding. Een aantal redenen komen zeer met elkaar overeen en zijn dan
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ook relevant voor verdere maatregelen. De meerderheid zegt een verkeerd beeld van de opleiding en
van het uiteindelijke beroep te hebben. Dit komt dan ook naar voren als belangrijkste reden in het
besluit om te stoppen.
Zij geven aan dat zij vanaf het werken met het project, waarin het werkveld en inhoud van de opleiding
inzichtelijk wordt, een lagere motivatie ervaarden om de opleiding af te maken. Het project blijkt voor
deze leerlingen helaas een negatieve openbaring. Ook vertelt de meerderheid te willen stoppen met
de opleiding door het hoge tempo en de vele deadlines. Gebrek aan doorzettingsvermogen en de
onderschatte moeilijkheidsfactor zou hierbij een rol kunnen spelen.
Een aantal leerlingen zeggen dat zij met steeds meer tegenzin naar school gingen en daardoor niet
lekker in hun vel zaten. Dit leidde tot schoolverzuim en achterstanden. Deze redenen waren voor deze
leerlingen belangrijke factoren om te stoppen en om het gesprek met hun ouders en de mentor aan te
gaan.

CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Tijdens dit onderzoek is gezocht naar antwoord op de vraag: “Wat zijn de redenen van MBOstudenten van het Koning Willem 1 College om in het eerste jaar met hun opleiding niveau 3 of 4 op
de afdeling Financiën & Recht te stoppen?” Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het
keuzeproces, factoren om te starten en factoren om uiteindelijk voortijdig te stoppen.
Uit de resultaten van de interviews blijkt dat de reden om te stoppen vooral voortvloeit uit een
ondermaatse voorbereiding op de studiekeuze en beginnen daardoor met een onrealistisch beeld van
de opleiding en de daaropvolgende beroepsmogelijkheden. Doordat het beeld dat zij hebben van
zowel de opleiding als het uiteindelijke werkveld niet overeenkomt met hun verwachtingen, besluiten
zij om voortijdig te stoppen met de gekozen studie.
De leerlingen hebben allemaal een of meerdere open dag(en) bezocht. Echter bleek het beeld wat het
overgrote merendeel van de leerlingen heeft gevormd naar aanleiding van deze open dag(en), niet te
stroken met de realiteit. Dit inzicht werd duidelijk toen zij daadwerkelijk de gekozen opleiding volgden.
Eerder onderzoek van Neuvel & van Esch (2009) wijst uit dat leerlingen die kiezen voor de
Economische sector, vinden dat zij hun studiekeuze te vroeg moeten maken. Een opvallende
bevinding is dat dit wordt bevestigd bij dit onderzoek bij de organisatie: Deze mening kwam ook
duidelijk uit de interviews naar voren.
Uit het huidige onderzoek blijkt dat alle leerlingen in de interviews een te slechte kwaliteit van
voorbereiding op de studiekeuze omschrijven. Hiervoor geven zij verschillende redenen: Een te ruime
keuze aan mogelijkheden, zichzelf te jong vinden om de keuze te maken en het ervaren van
keuzestress. De slechte kwaliteit van voorbereiding zorgt voor een niet-realistisch beeld van de
opleiding en het beroepsperspectief.
De redenen om de gekozen studie te starten lopen uiteen. Een veelgenoemde reden is het bezoek
van de open dag van het Koning Willem 1 college, wat bij alle leerlingen een positief beeld heeft
achtergelaten. Daarnaast geven leerlingen aan dat zij op voorhand verwachtten dat de opleiding goed
bij hun persoonlijke kwaliteiten zou passen.
De meest genoemde reden om te starten blijkt echter het beroepsperspectief. Alle leerlingen zouden
zichzelf als succesvol omschrijven na het afronden van een opleiding van deze afdeling. Het
toekomstbeeld na het behalen van het diploma maakt hen zeer enthousiast, er wordt vooral verwezen
naar de status van het beroep en het salaris.
Naast het positieve beeld dat de leerlingen zelf hebben van het uiteindelijke beroep, wordt de
meerderheid hierin sterk ondersteund door de sociale omgeving. Voornamelijk de ouders hebben een
zeer positief beeld van de opleidingen en het uiteindelijke werkveld en moedigen de leerling daarom
aan om te starten. Onderzoek van Aalfs (2018) sluit hierbij aan: Ouders zouden het meest invloed
hebben in het kiezen van een studie. Dat zou dus het beeld bevestigen van het starten van een studie
door aanmoediging van de ouders met een succesvol toekomstbeeld van de opleiding.
Tot slot is gevraagd naar de redenen om te stoppen met de opleiding op de afdeling Financiën &
Recht. Ook hiervoor zijn meerdere redenen gegeven. Belangrijke elementen van de opleiding waren
op voorhand niet duidelijk in beeld bij de leerlingen, zoals de lange lesuren, lang stilzitten, veel
informatie opnemen door veel theorie over te nemen en van buiten leren. Andere redenen die worden
genoemd zijn het vele huiswerk en deadlines, leerlingen vinden de opleiding te moeilijk en docenten
omschrijven zij als te streng. In de meeste gevallen nam door bovengenoemde redenen de motivatie
35

om door te zetten af. Deze combinatie van factoren zorgde in veel gevallen tot verzuim en uiteindelijk
tot het besluit om voortijdig te stoppen.
De meest duidelijke uitkomst van deze analyse is de mismatch tussen de verwachtingen van de
opleiding en de daadwerkelijke ervaring: alle leerlingen hadden een onrealistisch beeld van de
opleiding en het werkveld. Deze factor werd door Neuvel & van Esch (2009) benoemd in hun
onderzoek naar redenen voor schooluitval en komt dus overeen met de literatuur. Neuvel & van Esch
stelden dat leerlingen ervaren dat zij te vroeg moeten kiezen (zoals ook aangegeven door de
leerlingen in dit praktijkonderzoek), daarom kiezen voor een opleiding met een brede basis zoals een
opleiding in de financiële of juridische wereld. Door deze snelle keuze en het brede
toekomstperspectief, komt het beeld dat zij hebben van de opleiding of het werkveld niet overeen met
de werkelijkheid. Dit kan logischerwijs leiden tot voortijdig stoppen in het eerste jaar. De geïnterviewde
leerlingen in dit onderzoek geven enkel aan dat dit scheve beeld van opleiding en werkveld komt door
een slechte kwaliteit van voorbereiding, de oorsprong van dit probleem bevindt zich dus in het
keuzeproces.
DISCUSSIE
Door gesprekken met de afdelingsdirecteur en de afdelingscoördinator is een concrete
probleemanalyse opgesteld. Op basis van uitspraken en verwachtingen van het probleem en
onderzoek naar de doelgroep is uitgebreid literatuuronderzoek uitgewerkt. Aan de hand van de
bevindingen van het theoretisch onderzoek is de topiclijst opgesteld die de rode draad vormde van het
praktijkonderzoek.
De analyses van dit praktijkonderzoek komen grotendeels overeen met de verwachtingen van de
opdrachtgever en de belangrijkste elementen van het literatuuronderzoek. Aan de hand van deze
elementen kunnen de uiteindelijke resultaten van praktijkonderzoek als voldoende onderbouwd
worden beschouwd om hier een concrete en bruikbare interventie aan te koppelen die moet leiden tot
het voorkomen van uitval.
Echter, om een volledig betrouwbaar en valide advies te kunnen geven aan het Koning Willem 1
College zou uitgebreider onderzoek gewenst zijn. Hieronder worden een aantal punten omschreven
die dit benadrukken.
Het Koning Willem 1 College kan zich richten op een oplossing voor voortijdig schoolverlaten, maar
daarnaast doet dit onderzoek vermoeden dat ook de vooropleiding voor een groot deel kan bijdragen
aan een oplossing in voortijdig schoolverlaten in het mbo. De oorsprong van het probleem lijkt
voornamelijk te liggen in het voorstadium van studiekeuze, waarmee leerlingen bezig zijn tijdens de
vooropleiding; in de meeste gevallen op het vmbo.
Meerdere leerlingen geven tijdens dit onderzoek aan dat zij keuzestress en dat zou tot een slechte
kwaliteit van voorbereiding leiden. Er zou verder onderzoek gedaan kunnen worden naar keuzestress:
Hoe komt het dat leerlingen keuzestress ervaren? Wat kan men tijdens de vooropleiding al doen om
keuzestress te verminderen en de kwaliteit van voorbereiding te verbeteren, zodat een juiste
studiekeuze gemaakt kan worden? Echter kan het Koning Willem 1 College hierin lastiger een bijdrage
leveren omdat dit zich voornamelijk tijdens de vooropleiding afspeelt.
Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat er tien leerlingen zijn geïnterviewd en op de
resultaten van deze tien interviews zijn de analyses gebouwd. Echter zijn de bevindingen van tien
interviews niet representatief voor een onderzoek over een gehele afdeling met meerdere opleidingen
en klassen per opleiding. Om hier gedegen uitspraken over te kunnen doen zouden er meerdere
leerlingen per opleiding en per klas moeten worden geïnterviewd. Door gebrek aan tijd en middelen is
dat voor deze opdracht niet mogelijk geweest.
Ook zijn enkel leerlingen van de opleidingen ‘financieel administratieve medewerker’ en ‘juridischadministratieve beroepen’ geïnterviewd. Op deze afdeling bevinden zich meerdere opleidingen, zoals
‘bedrijfsadministrateur’ en ‘juridisch dienstverlener’. Om goed onderbouwde uitspraken te kunnen
doen voor valide onderzoek afdelingsbreed, zouden ook leerlingen van de andere opleidingen
geïnterviewd moeten worden. Nu zijn enkel leerlingen van deze opleidingen gevraagd omdat de heer
H. Blatter, begeleider van dit onderzoek, afdelingscoördinator van deze opleidingen is en toegang had
tot de gegevens van deze twee opleidingen. Wel is het zo dat de afdelingsdirecteur aangeeft dat juist
deze twee opleidingen het meest te maken hebben met leerlingen die voortijdig besluiten te stoppen.
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Er zijn nu steekproefsgewijs vijf leerlingen geïnterviewd die ingeschreven waren bij ‘financieel
administratieve medewerker’ en vijf leerlingen die ‘juridisch dienstverlener’ volgden. Ook hier geldt dat
uitspraken van vijf leerlingen per opleiding niet voldoende input geven om representatieve resultaten
te leveren, voor betrouwbaar advies zou men meer leerlingen van deze opleidingen moeten
interviewen. Omdat dit onderzoek een afstudeeropdracht is en de tijd, begeleiding en middelen er niet
voor zijn is het onderzoek nu gebaseerd op twee keer vijf leerlingen.
Tenslotte zijn om dezelfde redenen enkel leerlingen ondervraagd die zijn gestopt met hun opleiding
tijdens het eerste jaar. Interessant om te weten is wat de motivatie is van leerlingen in het eerste jaar
die wél besluiten om op de opleiding te blijven en doorstromen naar het tweede jaar. Ervaren zij
dezelfde struikelblokken als deze leerlingen die zijn gestopt? Vinden zij bijvoorbeeld ook de lesuren te
intensief en te lang duren? Hadden zij op voorhand wel een beeld van de opleiding dat overeen bleek
te komen met de werkelijkheid? Wat maakt dat zij juist doorstromen naar het tweede jaar? Dit zijn
interessante vraagstukken om een betrouwbare analyse te omschrijven en op basis daarvan advies te
kunnen geven aan de afdelingsdirecteur.
AANBEVELINGEN
De interventie die volgt op basis van dit onderzoek en die het Koning Willem 1 College kan inzetten,
zal zich richten op het optimaliseren van het keuzeproces van studiekeuze.
Daarnaast kan het college zich richten op onderstaande bevindingen die naar boven kwamen tijdens
dit onderzoek.
Zoals hierboven omschreven lijkt de voorbereiding en het keuzeproces zich voornamelijk af te spelen
tijdens de vooropleiding. Mogelijk kan het college inhaken op dit verschijnsel door in een vroeg
stadium te ontdekken hoe dit proces is verlopen bij de leerlingen die willen starten, door bijvoorbeeld
gesprekken met studieadviseurs in te zetten. Zo kan bekeken worden of iemand een juiste
studiekeuze heeft gemaakt vóórdat de opleiding begint, of als er nog ruimte is om te switchen van
opleiding. Op die manier zou een leerling kunnen overstappen en niet een volledig studiejaar stil te
hoeven staan, omdat ze pas bij de start van een volgend studiejaar weer kunnen instromen.
Tijdens de interviews werd meerdere keren benoemd dat leerlingen de anderhalf uur durende lesuren
te lang vinden duren. Wellicht kan door het college gekeken worden naar ofwel aanpassing in de
lengte van de lessen, ofwel aanpassing in de inhoud van de lessen. Afwisseling van werkvormen of
afwisseling tussen informatie opschrijven of typen op een laptop zou misschien al kunnen bijdragen
aan een groter concentratievermogen van de doelgroep.
Meerdere leerlingen die zijn gestopt, zeggen dat zij over onvoldoende planningsvaardigheden
beschikten om het huiswerk tijdig af te ronden en dit zou invloed hebben op hun studieresultaten.
Persoonlijke begeleiding vanuit school zou kunnen bijdragen aan beter plannen van school- of
huiswerk en zou mogelijkerwijs kunnen zorgen voor betere studieresultaten. De vraag is echter of dit
van invloed is op het voortijdig stoppen, geen van de leerlingen gaf dit namelijk als daadwerkelijke
reden om uiteindelijk te stoppen in het eerste jaar. Of dit daadwerkelijk zou bijdragen aan betere
resultaten en het voorkomen van uitval zou nader onderzocht moeten worden.
Dit geldt ook voor de meerdere keren gehoorde uitspraak dat de communicatie van het college
onvoldoende is. Leerlingen zeggen niet te weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt
verwacht. Echter zijn deze uitspraken te vaag en er zou wederom nader onderzoek onder meerdere
leerlingen van verschillende opleiding moeten worden gedaan om hier betrouwbare uitspraken over te
doen.
Vervolgens kwam vaker naar voren dat schoolverzuim leidde tot achterstand en uiteindelijk tot het
besluit om te stoppen. De heer Blatter benoemde al dat het college ten alle tijden bezig is om
spijbelgedrag te monitoren en probeert terug te dringen en/of te voorkomen. Dit wordt nu dan ook
enkel als extra aandachtspunt benoemd.
Eén leerling heeft stage gelopen en zegt hiervan op voorhand een totaal ander beeld te hebben gehad
dan de daadwerkelijke situatie. De onderzoeker heeft aan de hand van dit gegeven navraag gedaan
bij de afdelingscoördinator. Die vertelde dat er weinig tot geen voorbereiding wordt getroffen op het
Koning Willem 1 College voor de stage die de leerling heeft gekozen. De leerling wordt geacht zelf
een adres te vinden en dit naar eigen inzicht voor te bereiden. Wellicht helpt het voor een realistischer
beeld van stage om tijd te steken in persoonlijke begeleiding wanneer een leerling voor het eerst start
met een stage in het werkveld. Dit kan door een bezoek vóór de start aan het stageadres, al dan niet
met begeleiding vanuit het ROC, of een checklist die kan helpen in deze voorbereiding. Kortom; door
meer handvaten te bieden voor een juist beeld van de, in veel gevallen spannende, periode van stage.
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Echter is dit advies gebaseerd op de uitspraken van één leerling en zouden voor een betrouwbaar
advies meerdere leerlingen van deze afdeling geïnterviewd moeten worden die stage hebben
gelopen. Een realistisch beeld van het werkveld zou immers bijdragen aan studiesucces, zoals eerder
al benoemd werd door onderzoek van Neuvel & van Esch (2009). Daarop inhakend volgt het meest
duidelijke aspect van dit onderzoek, het beeld van de opleiding en het beroepsperspectief dat de
leerlingen gaandeweg verkrijgen tijdens het eerste jaar, komt niet overeen met de verwachtingen die
zij op voorhand hebben vóór de start van de opleiding. Leerlingen benoemen dat dit beeld tijdens ‘het
project’ duidelijker wordt en dat zij hierop afhaken. Belangrijk is dus dat dit beeld eerder naar voren
komt. Op basis van deze bevindingen zal de interventie dan ook worden uitgewerkt, welke het college
in een volgend document toekomt. De essentie van deze interventie zal dan ook zijn dat het leerlingen
een duidelijker beeld van de opleiding en het werkveld verkrijgen zodat zij een gedegen keuze kunnen
maken om de opleiding al dan niet te starten, en om zo voortijdig stoppen met de gekozen studie te
voorkomen.
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BIJLAGEN
TOPICLIJST
Om de interviews af te nemen is een topiclijst opgesteld. Aan de hand van deze vragen zijn de tien
interviews gehouden. Achter de vragen is de bron benoemd waarop de onderwerpen en vragen zijn
gebaseerd.
Topic 1
Keuzeproces en voorbereiding

Subtopics
Voorbereiding vooropleiding

Vragen (algemene vragen)
Wat drijft de leerling om de
keuze te maken de opleiding
te beginnen?
Is het de school, of is deze
keuze meer afhankelijk van de
ouders of leeftijdsgenoten?
Komt het vanuit intrinsieke
motivatie?
Wat weet de leerling al van de
opleiding of is de leerling juist
geïnteresseerd in het werkveld
/ beroepsperspectief / algehele
branche?
Specifieke vragen
Welke vooropleiding heb je
gedaan; Kom je rechtstreeks
van het VMBO-T of heb je al
een MBO-opleiding gedaan?
Of een andere opleiding?

Aanleiding / Bron

De vragen over dit
onderwerp komen
voort uit het gesprek
ter voorbereiding op
de probleemanalyse
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Wat heeft de leerling gehad
aan voorbereiding op het
maken van een studiekeuze
tijdens de vooropleiding?
Zijn er lesuren geweid aan de
keuze in vervolgopleiding?
Is er een vast aanspreekpunt
geweest?
Hoe zou de leerling deze
voorbereiding zelf hebben
ingevuld naar keuze?
Wat had beter of anders
gekund?
Wat heeft de leerling als prettig
ervaren in de voorbereiding
van de vooropleiding op de
studiekeuze?
Welke bijdrage hebben de
ouders van de leerling gehad
in de voorbereiding van de
studiekeuze?

met dhr. H. Blatter en
dhr. T. Bunthof
Gebruikte bronnen:
Aalfs, 2017
Bakker, Kuijpers en
Meijers, 2006
Boone & van Houtte,
2010
Draijer, Bakker, Trom
en Akkerman, 2017
Kemper et al, 2007
Kuijpers, Meijers &
Winters, 2010
Peeters, 2008
Slijper, 2017

Voorbereiding KW1C

In hoeverre heb je contact
gehad met het Student Succes
Centrum (SSC)?
Met wie heb je contact gehad
en wat hield dat advies in?
Ben je in contact geweest met
een studieadviseur?
Heb je van de studieadviseur
een negatief of een positief
studieadvies gekregen?
Had dit invloed op jouw
keuze?
(Als het een negatief advies
was: Wat heb je daarmee
gedaan, wat deed dat jou?)

Naar aanleiding van
feedback op de
eerste versie van de
topicslijst door
afdelingsmedewerker
B. van den Houten

Bezoek aan werkveld

Heeft de leerling een bezoek
gebracht aan het werkveld /
algehele branche die aansluit
bij de gekozen opleiding?
Waarom wel of niet?
Als wel: Wie of wat heeft de
leerling daartoe gedreven?
Hoe is dit bezoek bevallen?
Als niet: Waarom niet? Ervaart
de leerling dit als een gemiste
kans? Wat zou de eventuele
toevoeging zijn?
Heeft de leerling gebruik
gemaakt van LOB?
Hoe is dat aangeboden op de
vooropleiding?
Hoe is dit aangeboden in de
huidige opleiding, als dit
aangeboden is?

Cörvers, Coenen,
Heijke & Montizaan,
2005

LOB (Loopbaan Oriëntatie en
–begeleiding)

Kuijpers, Meijers &
Winters, 2010
Snippe, Zimmerman
& Bieleman, 2010

MBO Raad, 2018
De Moor, A. 2018
Kuijpers, M. 2003
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Decaan

Topic 2
Factoren m.b.t. start van de
opleiding
Subtopics
Match persoon en vakgebied

Had de leerling het gevoel dat
het LOB-dossier is
overgedragen naar de nieuwe
opleiding op het KW1C?
Wat zou beter of anders
kunnen?
Waar heeft de leerling zinvolle
informatie of inzichten uit
gehaald? Waarom?
Hoe zou de leerling zijn of haar
ideale LOB-begeleiding
indelen? Wat voor structuur?
Is LOB een positieve of
negatieve invulling geweest?
Heeft de leerling gebruik
gemaakt van een decaan?
Waarom wel of niet?
Waarvoor is een decaan,
waarbij kan deze helpen? Hoe
zou een decaan kunnen
helpen in studiekeuze?
Als wel: Wat heeft de leerling
gehad aan de decaan? Wat
had hij of zij anders kunnen
doen voor nog meer resultaat?
Als niet; Waarom niet? Wat
zou een reden zijn om naar
een decaan te stappen?

Winters, A., Kuijpers,
M., Meijers,F., 2008
Winters, 2009

Aalfs, 2017
Borghans, Coenen,
Golsteyn, Huijgen &
Sieben, 2008

Afsluitend
Hoe zou je je voorbereiding
omschrijven?
Algemene vragen
Wat heeft ervoor gezorgd dat
de leerling de gekozen
opleiding gestart is?
Hebben campagnes /
informatiefolders over de
opleiding / het vakgebied /
invloed op de leerling gehad?
In hoeverre heeft de interesse
voor dit (uiteindelijke) beroep
invloed gehad?
In hoeverre kwam de keuze
voor deze opleiding vanuit
gevoel?

Kuijpers, 2016
Kuijpers, Meijers &
Winters, 2010
Meijers, Kuijpers en
Bakker, 2006
Molen Kuipers, 2013
Nelis, van Sark, 2009
Neuvel en Van Esch,
2009
Slijper, 2017

Individuele kenmerken

Sluit deze opleiding aan bij de
persoonlijkheid van de
leerling? Waarom wel of niet?
Hoe omschrijft de leerling de
eigen persoonlijkheid?

wij-leren, 2017
Kemper et al., 2007
Kuijpers, Meijers &
Winters, 2010
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Etnische achtergrond

Beïnvloeding sociale omgeving

Wat voor persoonlijkheid zou
niet passen bij deze opleiding?
Hoe denkt de leerling over
deze opleiding in verband met
de etnische achtergrond?
(Open vraag)
Kan cultuur bijdragen aan de
keuze voor deze opleiding? Of
het vakgebied / uiteindelijke
branche?
Op welke manier hebben de
ouders invloed gehad op het
starten van de opleiding? Als
er invloed is; meer vanuit
moeder of vanuit vader?
In hoeverre heeft de sociale
omgeving van de leerling
invloed gehad in de keuze
voor deze opleiding?
Was deze invloed (als die er
überhaupt is) van toepassing
op de school, de opleiding of
het werkveld? Waarom?

De vragen over dit
onderwerp komen
voort uit het gesprek
ter voorbereiding op
de interviews met
dhr. H. Blatter
Bunthof
Neuvel en van Esch,
2005
Aalfs, 2017
Berings &
D’Haeseleer, 1997
Boone & van Houtte,
2010
Draijer, Bakker, Trom
en Akkerman, 2017
Kemper et al., 2007
Kuijpers, Meijers &
Winters, 2010
Neef, 2018
Smit, 2009
Studiek.net (2017
Wicker, 1969

Beroepsperspectief

Intrinsieke en – extrinsieke
motivatie

Hoe ziet de leerling het
beroepsperspectief?
Waarom is er gekozen voor de
opleiding? Sloot dit aan bij het
beroepsperspectief? Wat wilde
de leerling bereiken door deze
opleiding te starten? In welk
tijdsbestek? Met welk
toekomstperspectief?
Als er een toekomstperspectief
is: Waarom? Waarop is dit
beeld gebaseerd?
Als niet: Waarom niet?
Kwam de studiekeuze vanuit
de leerling zelf, of uit externe
factoren?
Heeft het te maken met het
voldoen van een leer/ en
kwalificatieplicht?
Wil de leerling ‘gewoon een
diploma’, of is het een
intrinsieke wil om een bepaald

Kemper et al., 2007
Neuvel en Van Esch,
2009
Snippe, Zimmerman
& Bieleman, 2010
Website Koning
Willem 1 College

Crone, 2010
Molen Kuijpers, 2013
Nelis, van Sark, 2009
Peeters, 2008
Zimbardo, 2013
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diploma te halen, in een
bepaalde richting?
Als het te maken heeft met
leerplicht: Waarom dan juist
deze opleiding?
Als niet: Wat dreef je dan om
deze studiekeuze te maken?
Wat zei het innerlijke zelf van
de leerling over deze opleiding
bij de start of de oriëntatie, en
wat is nu anders, op dit
moment, na het stoppen van
de opleiding?
Had het beeld bij de start
anders moeten zijn?
Zo ja: wat had anders moeten
zijn?

Topic 3
Factoren m.b.t. stoppen met
de opleiding
Overdracht LOB

Afsluitend
Wat dreef je om te starten?
Wat zou de school kunnen
doen om jou binnen deze
opleiding kunnen houden,
nadat je zojuist was gestart?
Algemene vragen
Wat heeft ervoor gezorgd dat
de leerling de gekozen
opleiding gestopt is?
Hoe was de overdracht van
het LOB-dossier, heeft de
leerling hier informatie over
verkregen?
Heeft de leerling het idee dat
deze overdracht goed is
verlopen en kan de leerling of
de school hier verder mee aan
de slag?

De vragen over dit
onderwerp komen
voort uit het gesprek
ter voorbereiding op
de interviews met
dhr. H. Blatter.
MBO Raad, 2018
Kuijpers, M. 2003
Winters, A., Kuijpers,
M., Meijers,F., 2008

Mismatch leerling – opleiding

Persoonsfactoren en sociale
omgeving

Heeft de opleiding in
werkelijkheid anders uitgepakt
dan verwacht? Waarom wel of
niet? Welke specifieke punten
kan de leerling benoemen die
eventueel anders waren dan
gedacht?
In hoeverre was het beeld dat
geschetst is door open dagen
of social media, of andere
communicatie anders dan de
werkelijkheid van de
opleiding?
Hoe schetst de leerling zijn
sociale omgeving? Hoe is de
omgang met leeftijdsgenoten?
Heeft de sociale omgeving

Winters, 2009
De Buck, 2009
Junger-Tas, 2002
Neuvel & van Esch
(2009)

Alexander, Entwisle
& Kabbani uit 2001
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(vrienden, familie) invloed
gehad op het stoppen van de
opleiding?
Wat is de gezinssituatie? Hoe
is de omgang met de rest van
het gezin?
In hoeverre wilden de ouders
op de hoogte gesteld worden
van de voortang van de
opleiding?

Ellebogen en
Chamberland, 1997
Herweijer, 2008
Junger-Tas, 2002
Kemper et al., 2007
Stokking, 1997
Traag & van der
Velden, 2008

Planningsvaardigheden

Schoolfactoren

De opleiding inhoudelijk

Hoe zou de leerling zijn of haar
eigen planningsvaardigheden
omschrijven? Kwamen deze
vaardigheden ten goede
tijdens de opleiding? Had de
leerling hulp nodig bij het
plannen van schoolactiviteiten
of huiswerk?
Speelden aspecten van de
school mee in de beleving van
de opleiding?
Hoe was de bereikbaarheid
van school? Hoe lang is de
reistijd die afgelegd moest
worden en speelde dit een rol
in de studiekeuze?
Zaten er bekenden van de
leerling op deze school of
misschien op dezelfde
opleiding? Had dit enigszins
invloed in het starten of het
stoppen?

Vragen betreft dit
onderwerp opgesteld
in overleg met H.
Blatter.

Hoe ervaarde de leerling de
opleiding inhoudelijk? Was de
opleiding moeilijk, of goed te
volgen? Als het antwoord
‘moeilijk’ is; waarom?
Hoe waren de prestaties
gedurende de periode dat de
leerling de opleiding volgde?
Hoe groot was de klas? Had
de leerling het gevoel dat de
aandacht die hij of zij kreeg
van de docent voldoende was?
Kreeg de leerling voldoende
leerstof aangeboden om de
kennis omtrent het vakgebied
te vergroten?
Vond de leerling de opleiding
te breed, of juist te specifiek?
Uitleg daarbij: Had de leerling
het gevoel opgeleid te worden
tot een zeer specifiek
vakgebied, of juist een brede

De Buck, 2009

Holter, 2008
Stokking, 1997
Traag & van der
Velden, 2008

Junger-Tas, 2002
Neuvel & van Esch
(2009)
Peeters, 2008
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Schoolverzuim

Middelengebruik

Motivatie

variant daarvan?
Op welk punt zwakte de
leerling af; Op welk moment
was de opleiding niet meer wat
de leerling gehoopt had?
Waardoor kwam dat?
Waar zit het gat tussen de
verwachtingen en wat de
opleiding biedt?
Heeft de leerling in de tijd van
het volgen van de opleiding
gespijbeld? Zo ja; lag dat aan
school, persoonlijke
omstandigheden, ziekte of de
sociale omgeving? Wil de
leerling daar iets over
vertellen?
Als er schoolverzuim is; heeft
dit te maken met een
oplopende achterstand?
Voelt de leerling zich nog
betrokken bij de opleiding na
verzuim?
Hoe groot is de drempel om
terug te keren naar school?
Wil de leerling iets vertellen
over middelengebruik voor of
tijdens het volgen van de
opleiding? Zo ja: Gebruikte de
leerling verdovende of
stimulerende middelen zoals
drugs of alcohol tijdens deze
periode?
Zo ja; had dit wel of geen
invloed op het stoppen?
Heeft de leerling vrienden
en/of vriendinnen in de
vriendenkring die regelmatig
verdovende middelen
gebruiken? Zo ja; zou dit
invloed kunnen hebben gehad
op gebruik van de leerling
zelf?
Hoe omschrijft de leerling zijn
motivatie tijdens de opleiding?
Is de leerling uit zichzelf
begonnen, of omdat iets of
iemand dit van hem/haar
verlangde?
Had de leerling de opleiding
nodig om een ander doel te
bereiken, zoals doorstarten
naar een hogere opleiding? Of
was de opleiding wanneer
deze is afgerond voldoende?
Kwam de motivatie om te
starten uit de leerling zelf?
Kwam de motivatie om te
stoppen vanuit de leerling zelf?

Crone, 2010
Ellebogen en
Chamberland, 1997
Peeters, 2008

Deze vragen zijn in
de topiclijst
opgenomen aan de
hand van
gesprekken met dhr.
H. Blatter vanuit het
KW1C en de
werkplaatsbegeleider
vanuit Fontys.

Crone, 2010
Herweijer, 2008
Nelis, van Sark, 2009
Stokking, 1997
Peeters, 2008
Zimbardo, 2013
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Had de school of opleiding zelf
iets (anders) kunnen doen om
de leerling te behouden? Zo ja:
Wat?
Afsluitend
Einde van het interview: Dank
voor de tijd en bijdrage,
nogmaals mededeling dat alle
gegeven informatie anoniem
blijft

TAXONOMIE
Hoofdthema

Axiale code

Sub thema

Open code

Voorbereiding
studiekeuze

Voorbereiding
vooropleiding

Mentor

Voorbereiding
vooropleiding

Tijdstip studiekeuze

Voorbereiding
vooropleiding

Open dag /
informatiebijeenkomsten

Decaan

Uitkomst gesprek

Decaan

Persoonlijk

Persoonlijk

Toekomstidee

- Vast aanspreekpunt:
Mentor
- Mentor heeft kennis
van leerling
- Week voor uiterste
inschrijfdatum
- Te veel keuze: Late
keuze
- Te jong voor keuze
- Slechte voorbereiding
door late keuze
- Keuzestress
- Nonchalant
- Twijfel
- Voorkeur
voorlichtingsavonden
met meerdere
opleidingen
- Voorkeur inhoud
verteld door studenten
- Verplichting
- Gevoel snel kiezen
- Bezoek met ouders
- Bezoek alleen
- Advies decaan is
administratief beroep
- Studiekeuzetest bij
decaan
- Uitkomst gesprek niet
passend
- Uitkomst gesprek niet
volledig
- Persoonlijke test
moeilijk
- Geen relevante
opdracht
- Decaan geen
persoonlijke kennis /
aandacht
- Niet alle informatie van
decaan
- Geen keuze idee
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Persoonlijk

Docent / vakken

Invloed ouders

Advies ouders

Voorbereiding KW1C

Open dag

Voorbereiding KW1C

Meeloop dag

Bezoek aan werkveld

LOB (Loopbaan
Oriëntatie en –
begeleiding

Mate van LOB

Hoe LOB ervaren

Factoren om te
starten

LOB-Dossier

Inhoud

Bekendheid opleiding

Website KW1C

- Persoonlijke keuze niet
mogelijk
- Was nog helemaal niet
- Keuze te vroeg
- Te veel mogelijkheden
- Vervolgstudie HBO
- Geen verdieping in
werkveld
- Keuze gebaseerd
prettige leraren
- Goed in economie
- Advies andere studie
- Ouders stimuleren
keuze
- Ouders verdiepen mee
in keuze
- Vrij in keuze
- Meerdere open dagen
bezocht
- Eén open dag bezocht
- Inhoud informatie
onduidelijk
- Niet reëel
- Informatie ontoereikend
- Geen vragen durven
stellen
- Geen vragen bedacht
- Meer begeleiding nodig
- Even rondkijken
- Niet positief
- Stof onbegrijpelijk
- Geen bezoek werkveld
- Snuffelstage
ontoereikend
- Stage HRM
- Gesprek kennis
werkveld ontoereikend
- Geen LOB
vooropleiding
- Weinig LOB
- Negatieve ervaring
- Gamen
- Kletsen met
vriendinnen
- Gezellig
- Liever 1 op 1 mentor
- Lekker computeren
- Geen dossier
- Niet overgedragen
- Mogelijk overgedragen
- Geen terugkoppeling
- Online LOB-dossier
- Boekje persoonlijkheid
en ambities
- Zoeken internet
- Website KW1C
Economie
- Website HRM
- Zoeken in omgeving
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Beroepsinteresse

Beroepsperspectief

Beroepsinteresse

Salaris

Open dag

Met betrekking tot
beroepsopleiding

Match persoon en
vakgebied

Persoonlijkheid leerling

Schoolfactoren

KW1C

Verwachting inhoud
opleiding

Mismatch verwachtingen

Beroepsperspectief

Mismatch verwachtingen

Etnische achtergrond
Sociale omgeving

Ouderbetrokkenheid

Leeftijdsgenoten

Overige invloed

- Uitkomst website
KW1C
- Werkzaam groot bedrijf
- HRM vervolgstudie
- Accountant in pak +
dikke auto
- Hoog salaris
accountant
- Veel verdienen
- Zakken met geld
- Goed gevoel
- Leerlingen goed in
werk
- Goed met cijfertjes
- Goed in rekenen
- Uitkomst beroepentest
- Sociaal - HRM
- Korte reisafstand
- Prettige sfeer
- Enthousiast open dag
- Slagingspercentage
- Sfeer
- Leeftijdsgenoten
bekend
- Makkelijke opleiding
- Simpele opdrachten
- Op laptop werken
- Regels en wetten
- Bijhouden administratie
- Beeld van rechtbank
- HRM gezellig - mensen
- Groot kantoor als
Rabobank
- Problemen oplossen
- Personeel loonstroken /
werkuren
- Mensen verdedigen
- Hoge kans
arbeidsmarkt
- Veel geld belangrijk
- Veel geld weinig werk
- Dure auto
- Altijd in pak
- Cultuur geen invloed
- Turkse cultuur juridisch
- Gesprekken met
moeder
- Hulp mentor bij keuze
- Vader geen hulp
- Moeder veel hulp
- Keuze door moeder
- Veel interesse moeder
- Studiekeuze door
vriendinnen
- Vrienden geen invloed
- Vriend zelfde
studiekeuze
- Vriendinnen zelfde
studie
- Tante heeft aangemeld
50

Factoren om te
stoppen

Mismatch leerling –
opleiding

Inhoud lesstof

Overige invloeden
Beroepsperspectief

Tijdens de opleiding

Sociale omgeving

Tijdens de opleiding

Planningsvaardigheden

Zelf plannen

Schoolfactoren

Klassikaal

Studenten Succes
Centrum
Overig
Inhoud opleiding
algemeen

Redenen voor stoppen

- Mensen raadden keuze
af
- Ervaarde geen steun
omgeving voor HAVO
- Concentratieproblemen
- Creativiteit ontbreekt
- Andere lesstof
verwacht
- Moeilijk
- Hoog tempo
- Afname interesse
- Geen raakvlakken
HRM
- Inhoud lesstof niet leuk
- Stage niet leuk
- Project niet leuk
- Niets digitaal
- Sfeer
- Mismatch mijzelf –
overige leerlingen
- Inhoud beroep niet leuk
- Nieuws afname
accountancy
- Salaris niet waard
- Andere verwachtingen
- Bang voor reactie
ouders
- Weggegooid geld
- Stress in thuissituatie
- Mening ouders
- Verwachtingen ouders
- Schuldgevoel naar
ouders
- Mening vrienden
- Mening relatie
- Opgekropte gevoelens
- Gevoel depressie
- Ruzie met omgeving
- Planningsvaardigheden
slecht
- Uitstelgedrag
- Uitvoering slecht
- Prettig aantal
klasgenoten
- Voldoende aandacht
docent
- Discriminatie
- Geen aansluiting
klasgenoten
- Eenzaam
- Lange dagen
- Lange lessen
- Strenge regels
- Nieuwe inzichten
- Slechte communicatie
afdelingen
- Te veel huiswerk
- Te veel stress
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Schoolverzuim

Redenen spijbelen

Middelengebruik

Motivatie

Redenen lage motivatie
Opleiding

Redenen lage motivatie persoonlijk

- Tegenvallende
resultaten
- Excel
- Te theoretisch
- Geen praktijk
- Geen HRM
- PowerPoint
overschrijven
- Concentratie
problemen
- Geen motivatie
- Langer in bed
- YouTube tijdens les
- Te lange lessen
- Desinteresse
- Uit de les gestuurd
- Week later pas
problemen
- Achterstand – moeilijk
inhalen
- Geen middelengebruik
- Alleen medicatie ADD
- Alcohol niet tijdens
school
- Te hoog tempo
- Project
- Tegenzin school
- Desinteresse
- Huiswerk
- Spijbelen
- Geen vertrouwen
docent
- Mismatch zelfbeeld
- Niet opgeven – te laat
gestopt
- Spijbelen
- Ongelukkig
- Depressieve gevoelens
- Minder omgang
vrienden
- Veranderd inzicht
attitude geld

52

TOESTEMMINGSFORMULIER HBO KENNISBANK
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UITNODIGING INTERVIEW S

Uitnodiging interview

Beste <naam leerling>,
Graag wil ik mijzelf aan je voorstellen: Ik ben Monica, ik woon in Den Bosch en ik
studeer Toegepaste Psychologie. Om af te studeren doe ik een onderzoek op het
Koning Willem 1 college, op de afdeling Financiën & Recht. Hier onderzoek ik hoe het
komt dat veel leerlingen zich aanmelden voor opleidingen op deze afdeling, maar dat
er ook veel leerlingen in het eerste jaar weer stoppen met deze opleidingen.
Daarom wil ik gaan kijken vanuit de leerling: Wat vind je belangrijk op een school of
opleiding? Hoe heb je je voorbereid om naar het ROC te gaan?
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen vind ik het belangrijk om de leerling
zelf te spreken, en daarom nodig ik jou uit.
Van de afdeling kreeg ik een lijst met leerlingen die twijfelen over stoppen, of al
gestopt zijn. Daarom is mijn vraag aan jou: Mag ik jou interviewen voor dit
onderzoek?
Het maakt hiervoor niet uit of je twijfelt, misschien wil gaan stoppen of al gestopt
bent.
Ik zou naar jouw school kunnen komen voor dit gesprek, wat ongeveer 60 minuten
zou gaan duren.
Belangrijk om te weten is dat deze interviews volledig anoniem zijn, zowel mijn
opleiding als jouw school horen in geen enkele mogelijkheid jouw naam. De
geluidsopnames zijn eventueel alleen te beluisteren door mijn opleiding.
Heel graag hoor ik van je of je mee wilt werken, je zou mij er enorm mee helpen. Wil
je mij dat voor 25 september laten weten? Dit omdat ik het interview graag vanaf 2
oktober wil plannen.
Ik kijk uit naar je reactie!
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