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Studierendementen in Nederland
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Relativiteit van data

Verschillen in studiesucces tussen groepen varieren per analyseniveau en binnen

analyseniveaus:

➢ Landelijk

➢ Instituties (Universiteiten en Hogescholen)

➢ Faculteiten/Departmenten/Schools

➢ Opleidingen

Vergelijking tussen en binnen niveaus:

Discussie verschuift van (deficienties bij) studenten naar (kwaliteit van) onderwijs! 



Presteren op vreemde bodem

Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren

voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs

(1997-2010)

Rick Wolff



Een theoretische invalshoek ter verklaring van verschillen in studiesucces: 

Sociale en academische integratie (Tinto, 1976; 1993)

1. Sociale integratie: het proces van contacten leggen/vrienden maken

2. Academische integratie: het proces van leren/studeren

Waarom zijn sommige groepen beter sociaal en academisch geintegreerd dan

andere groepen?

Betere/meer 
contacten met 
studiegenoten, 

docenten en 
studentbegeleiders

Meer sociale en 
academische

integratie
Meer studiesucces



Cultureel Kapitaal (Bourdieu and Wacquant 1992; Bourdieu, 1971)

‘Academic success is directly depended upon cultural capital…’  (Bourdieu)



Sociaal Kapitaal (Putnam, 2000; Coleman 1988)

• Sociaal kapitaal =

contact waar je wat aan hebt. 

• Sociaal kapitaal impliceert interactie en (h)erkenning



Institutionele habitus (Bourdieu, 1997; Reay, David en Ball 2001; Thomas, 2002)

Institutionele habitus:

‘De invloed van een culturele groep of sociale klasse op het gedrag van individuen, zoals 

deze plaatsvindt via een organisatie’ (Thomas 2002)

Anders geformuleerd:

‘Een organisatie (opleiding, instelling) bestaat uit een bepaalde groep personen (docenten, 

studentbegeleiders, management) die met elkaar overeenstemming hebben over wat als 

‘goed’ gezien wordt en daarmee invloed uitoefent op het gedrag van individuen 

(studenten).’ (Wolff, 2013) 



Hoe verlopen interacties als……

Docententeam

Studentenpopulatie

of

of



Opleidingen vergeleken: onderzoek bij 9 opleidingen

9 opleidingen: 3 wo-, 6 hbo-opleidingen

Constatering:

• Bij 6 opleidingen (4 hbo en 2 wo) presteren autochtone studenten veel beter dan NW-allochtone studenten.

• Bij 3 opleidingen (2 hbo en 1 wo) presteren NW-allochtone en autochtone studenten vrijwel hetzelfde.

Vraag: Waardoor wordt dit verschil veroorzaakt?



Opleidingen met gelijk studiesucces voor NW-allochtone en autochtone 

studenten

Student van Turkse herkomst :

“Je wordt hier op de opleiding wat socialer gemaakt tegenover mensen die je niet kent. Dat vind ik een 

goede zaak. Ik zou in het eerste jaar niet zo snel op iemand afstappen die ik niet kende. En nu wel.”

Docent:

“We besteden aandacht aan bijvoorbeeld ongelijke inkomensverdeling of toetreding van Turkije tot de 

EU. Dat zijn onderwerpen die leven, zeker ook omdat hier veel allochtonen zijn”.



Opleidingen waar autochtone studenten meer studiesucces behalen dan 

NW-allochtone studenten

Ervaringen van 2 studenten van dezelfde opleiding

HBO-student van autochtone herkomst:

“In de klas is het gezellig, we doen veel met elkaar. We gaan uit, wat eten, wat drinken, 
gewoon gezellig.”

HBO-student van Marokkaanse herkomst:

“Ik vind het wel jammer dat er studenten stoppen, omdat ze zich weggepest voelen alleen 
omdat ze een hoofddoek dragen of Marokkaans zijn. Vaak waren er dingen aan de hand in 
de klas en ging de leerkracht gewoon door met de les.”



Bevindingen

Opleidingen met kleine verschillen in studiesucces tussen niet-westerse allochtone en autochtone

studenten passen (in het 1e studiejaar) een combinatie toe van:

• Veel sturing (expliciete instructie, groepsindeling, snel roulatiesysteem, aanwezigheidsplicht)

• Betrokken docenten en studentbegeleiders (studenten ‘herkennen’, ‘kennen’ en ‘erkennen’)

• Kleinschaligheid (kleine groepen, blokonderwijs, samenhang tussen vakken: thematisch onderwijs)

Deze opleidingen faciliteren sociale netwerken, en daarmee het opbouwen van sociaal kapitaal

(contacten die een positief effect hebben op studievoortgang), en bevorderen de sociale en

academische integratie voor alle studenten .



Boodschap

• Sociaal (laten) studeren stimuleert tot succesvol studeren

• ‘Geen prestatie zonder relatie’

(Rutger Kappe, Lector Studiesucces Hogeschool InHolland, april 2017)



Reflectie op de startnotitie

1. Ruim aandacht voor ‘sense of urgency’: diversiteitsbeleid als noodzaak/meerwaarde

2. Framing van ‘competitie’: diversiteit als belemmering (grenzen van competitie) of verrijking

(meerwaarde)?

3. Een geintegreerde aanpak

➢ Op institutioneel niveau: samenwerking tussen instanties en organisaties.

➢ Op instellingsbestuursniveau: prioritering (vrijmaken budget)

➢ Op opleidingsniveau: curriculum

➢ Op docentenniveau: vorming en reflectie, divers samengesteld personeelsbestand

➢ Op studentniveau: peer learning/cooperative learning.

4. Nieuwsgierig naar concrete uitwerking van punt 3.

➢ Vanuit welke (onderwijs)visie/theoretisch kader is de notitie geformuleerd?

➢ Wat heeft de Vlor in gedachten, vooral op het niveau van opleidingen en (opleiden van) docenten?

➢ Hoe worden de verschillende niveaus met elkaar verbonden (opleiding en bestuur; interactie

docent/begeleider en student)

➢ Hoe kun je partijen mee krijgen (noodzaak adhv data: ‘sense of urgency’)?



Dank voor uw aandacht!


