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Deze studie gaat over het sociaal kapitaal van mbo’ers. Kapitaal verwijst naar iets 

waardevols, bij sociaal kapitaal zijn het de relaties tussen mensen die waardevol 

zijn. Het kan gaan om mensen die men via studie of werk leert kennen of via 

vrijetijdsactiviteiten; denk aan de sportclub waar de trainer jongeren wijst op een 

sportopleiding of ouders met elkaar praten over welke opleiding voor hun zoon of 

dochter geschikt zou zijn. We weten al het nodige over het sociaal kapitaal van 

volwassenen, maar hoe zit dat met dat van jongeren, en nog meer specifiek dat 

van mbo’ers? Over deze vraag gaat dit onderzoek.

Sociaal kapitaal valt (groten)deels samen met wat we tegenwoordig netwerken 

noemen. In netwerken van mbo’ers bevinden zich allerlei mensen die hen 

kunnen helpen bij bijvoorbeeld het succesvol afronden van hun studie, bij het 

gemakkelijker vinden van een stageplaats, een vervolgopleiding, of een baan op 

de arbeidsmarkt. We weten dat volwassenen die personen kennen met beroepen 

met veel prestige, eerder een baan vinden, of een betere baan, of een beter 

betaalde baan. 

Het is dus voor mbo’ers van belang netwerken op te bouwen met mensen in de 

directe omgeving – denk aan familie en vrienden van ouders, broers en zussen 

– maar ook eigen kennissen en vrienden (peers) kunnen behulpzaam zijn bij 

de opleiding en daarna. Ook de contacten met personen verder weg kunnen 

van belang zijn, zoals docenten en begeleiders op school, en bekenden van 

sportclubs, verenigingen en vrijwilligerswerk.

  

Hoe ziet het netwerk van mbo’ers eruit, van welke hulpbronnen maken 

ze gebruik, en maakt het wat uit voor het afronden van hun studie, de 

beroepskeuze of de tevredenheid over de stage? Dat zijn de hoofdvragen van 

deze studie. De vragen zijn onderzocht bij een kleine 1.600 mbo’ers, in het 

laatste leerjaar van een opleiding op niveau 2 of 4. Het gaat om mbo’ers die nog 

een opleiding volgen of die hun opleiding hebben gestaakt. In de studie zijn 

Woord vooraf
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zowel autochtone als allochtone studenten in de sectoren Techniek, Economie en 

Zorg & Welzijn bevraagd. 

Een belangrijke bevinding is dat de omvang, diversiteit en status van het netwerk 

enige waarde heeft, maar dat vooral toegang tot specifieke hulpbronnen van 

belang is. Sommige mbo’ers hebben veel hulpbronnen. Anderen hebben juist 

niemand in de familie-, vrienden- en kennissenkring met wie ze bijvoorbeeld 

kunnen praten over het toekomstige beroep of die hen stimuleert om verder te 

leren. 

Dit onderzoek is een van de eerste kwantitatieve onderzoeken (in Nederland) 

waarin het sociaal kapitaal van jongvolwassenen centraal staat. Het geeft een 

inkijkje in de netwerken van jongeren en de betekenis ervan voor opleiding, 

stage en beroepskeuze. Naast de auteurs hebben diverse andere personen een 

waardevolle bijdrage geleverd aan dit onderzoek en bij de totstandkoming van 

deze publicatie. Onze dank gaat uit naar Gert Jan Appelhof (student Universiteit 

van Amsterdam), Martin van der Gaag (Vrije Universiteit Amsterdam), Majone 

Steketee (Verwey-Jonker Instituut) en Pieter Baaij (Universiteit Utrecht). 

Deze publicatie wordt tevens uitgereikt op 29 september 2011 tijdens een 

conferentie over dit thema ter gelegenheid van het afscheid van Wil van Esch, 

die zo’n dertien jaar werkzaam was als senior onderzoeker voor ecbo en zijn 

voorgangers. In zijn werk begeleidde hij vele collega’s op deskundige wijze, 

een kwaliteit waarmee velen hun voordeel hebben kunnen doen. De vraag die 

tijdens de conferentie centraal zal staan is – in het licht van de resultaten van 

het onderzoek – hoe de aandacht voor sociaal kapitaal in het mbo kan worden 

versterkt (bij begeleiding bij de opleiding, beroepskeuze en stage). Voorliggend 

rapport kan daarvoor input leveren.

Marc van der Meer

Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven

(Aristoteles)

Naast kennis en vaardigheden is voor jongeren in het middelbaar 

beroepsonderwijs ook van belang wie je kent. Wie je kent en wat die personen 

voor je kunnen betekenen, wordt ook wel aangeduid met de wat dure term 

‘sociaal kapitaal’. Toch is die term nog niet zo gek: sociaal duidt op andere 

mensen, kapitaal op iets waardevols dat je kunt aanboren en waarin je kunt 

investeren. Er is al het nodige bekend over de betekenis van sociaal kapitaal van 

volwassenen, maar wat weten we over het sociaal kapitaal van jongeren en met 

name die in het mbo? Daar gaat deze studie over. 

Door ecbo is een survey-onderzoek verricht onder mbo’ers naar de betekenis van 

sociaal kapitaal voor hun leerloopbaan en een kleinschalig onderzoek bij mbo-

docenten met de vraag naar de rol en betekenis van sociaal kapitaal in en voor 

het middelbaar beroepsonderwijs. Daaraan voorafgaand is een literatuurstudie 

gedaan waarin de vele facetten van sociaal kapitaal worden belicht en de kennis 

wordt gesystematiseerd over de rol en betekenis van sociaal kapitaal voor 

(beroeps)opleiding, stage, baan en beroep, en over belangrijke facetten van 

de leerloopbaan van mbo’ers en hun voorbereiding op het beroepsleven. De 

literatuurstudie is binnenkort beschikbaar via de website www.ecbo.nl en heeft 

als titel: Sociaal kapitaal in het beroepsonderwijs: achtergrondstudie. De bedoeling 

is de kennis uit het survey-onderzoek en het kleinschalige onderzoek onder 

docenten te verbinden met de kennis en inzichten uit de literatuurstudie. 

Dit rapport bevat de volledige en gedetailleerde beschrijving van het 

onderzoek. Daarnaast zal een beknoptere versie beschikbaar komen die naar 

mbo-instellingen wordt verzonden, met de mogelijkheid om samen met de 

onderzoekers bovenstaande vraag aan de orde te stellen (bijvoorbeeld via een 

debat of tijdens een teambespreking).

Inleiding
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Voor wie is deze studie bestemd? 

De doelgroepen zijn divers en vormen een combinatie van wetenschap en beleid:

•	 sociale	wetenschappers	met	belangstelling	voor	de	praktijk	van	het	

(middelbaar) beroepsonderwijs;

•	 landelijke	organisaties	zoals	de	NVS-NVL,	MBO	Raad,	Colo;

•	 beleidsmakers	op	mbo-instellingen	die	zich	bezighouden	met	LOB-/

stagebeleid;

•	 decanen,	mentoren,	schoolloopbaanbegeleiders	van	mbo-opleidingen.

Ten slotte nog: waarom deze titel? Zoals uit het hiernavolgende zal blijken, 

kan sociaal kapitaal dienen als hefboom om de maatschappelijke positie van 

een individu of groep te versterken. Sociaal kapitaal kan ook dienen als een 

slagboom, waarbij individuele en groepsgrenzen worden afgebakend, met ‘in 

group’ denken en handelen tot gevolg.

Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk presenteren we het theoretisch kader van het onderzoek 

dat gevoed wordt vanuit de achtergrondstudie. In hoofdstuk 2 komen het 

conceptueel kader, de vraagstelling en de onderzoeksopzet aan de orde. In 

hoofdstuk 3 worden de resultaten van het survey-onderzoek onder mbo’ers 

gepresenteerd en worden het sociaal kapitaal en de verschillen tussen groepen 

mbo’ers in kaart gebracht. Hoofdstuk 4 gaat in op effecten van sociaal kapitaal 

op schoolsucces, de scherpte van het beroepsbeeld en de tevredenheid over 

de stage. In hoofdstuk 5 wordt uiteengezet welke rol instellingen spelen bij de 

vorming van sociaal kapitaal van mbo’ers. In het laatste hoofdstuk wordt het 

onderzoek samengevat en de conclusies beschreven, bezien in het licht van het 

kennisbestand rond sociaal kapitaal in het beroepsonderwijs zoals verzameld in 

de achtergrondstudie. 
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In dit hoofdstuk beschrijven we wat in literatuur en ander onderzoek reeds 

bekend is over sociaal kapitaal. Als eerste komt de vraag aan de orde 

welk probleem heeft geleid tot dit onderzoek (paragraaf 1.1). In paragraaf 

1.2 wordt beschreven wat sociaal kapitaal is, vanuit twee verschillende 

perspectieven: individueel en collectief. In paragraaf 1.3 gaan we in op 

de vraag hoe sociaal kapitaal wordt verworven. In paragraaf 1.4 wordt de 

vraag gesteld wat de opbrengsten van sociaal kapitaal zijn. Wat doe je 

ermee, wat levert het op? De doelgroep van dit onderzoek zijn mbo’ers. 

In dat verband gaan we in paragraaf 1.5 in op het sociaal kapitaal van 

jongeren.

1.1 Mbo’ers en sociaal kapitaal: wat is het probleem?

In het mbo gaat het in eerste instantie om de inhoud (het ‘wat’) en 

het proces (het ‘hoe’). Daarnaast is ook van belang wie je kent om je 

leerloopbaan vorm te geven; mensen uit netwerken die iets kunnen 

betekenen: sociaal kapitaal. Voordelen hiervan kunnen onder meer 

zijn het sneller vinden van een baan of een baan van betere kwaliteit 

(Granovetter, 1974). Voor mbo’ers, van wie een aanzienlijk deel direct 

na de opleiding gaat werken, is dit in vergelijking met andere studenten 

van extra belang. Daarnaast kunnen sociale contacten ook op andere 

terreinen van nut zijn. 

Onderzoek wijst uit dat het bezitten van sociaal kapitaal ook van invloed 

is op schoolprestaties. De verklaarde variantie loopt uiteen van 1% tot 

zo’n 9%, dus hiervan is niet erg veel te verwachten, maar het is toch 

van betekenis. Onderzoek naar sociaal kapitaal in het onderwijs komt 

echter met name uit het buitenland. Meestal betreft het het primair of 

het voortgezet onderwijs en de contexten van de onderzochte landen 

Theoretisch kader 1
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verschillen erg. Onderzoek naar het bezit van sociaal kapitaal bij jongeren 

in het Nederlands onderwijs is nog beperkt.

Ongelijk verdeeld
Een probleem is dat sociaal kapitaal ongelijk verdeeld is naar opleiding en 

etniciteit (Bourdieu, 1985; Coleman, 1988; Granovetter, 1974; Marsden, 

2008; Putnam, 2000). Lager opgeleiden beschikken over minder sociaal 

kapitaal en dit geldt ook voor bepaalde etnische groepen (Schröder, 

2009). Recent zijn er enkele studies verschenen naar het sociaal kapitaal 

van jongvolwassenen, waaruit deze ongelijke verdeling naar voren komt. 

Verhaeghe (2011) onderzocht het sociaal kapitaal van toetreders tot de 

arbeidsmarkt uit verschillende etnische groepen in België. Hij keek hierbij 

onder meer naar de omvang en de diversiteit van het netwerk. De omvang 

van het sociaal kapitaal van Balkanezen bleek het geringst. Een verklaring 

was dat nieuwe immigranten, zoals de Balkanezen, tijd nodig hebben 

om contacten met andere bevolkingsgroepen te leggen en dat in het 

begin de contacten meer gericht zijn op de eigen groep. Desalniettemin 

hadden ook de al langer in België verblijvende Turken en Marokkanen 

minder kennissen dan Belgen en hadden de Turken ook minder vrienden.  

Turken en Marokkanen kennen meer familieleden, die het gebrek aan 

kennissen kunnen compenseren.

Er zijn nauwelijks verschillen gevonden in diversiteit van het netwerk 

tussen Belgen en andere Europeanen. Turken en Marokkanen hebben 

minder contacten dan Belgen met ‘witteboordenberoepen’ en verwachten 

ook minder steun te krijgen bij het vinden van een baan. De (familie)-

netwerken van Turken, Marokkanen en Balkanezen bieden minder 

sociaal-economische mogelijkheden. De auteur ziet dit als een bevestiging 

van de idee van Bourdieu dat maatschappelijke ongelijkheden via sociaal 

kapitaal worden gereproduceerd. 

Een laatste bevinding is dat Turkse en Marokkaanse toetreders tot de 

arbeidsmarkt en die uit de Balkan naar eigen zeggen minder mensen 

kennen die hen kunnen helpen bij het zoeken naar een baan. Een reden 

kan zijn dat in de netwerken van genoemde groepen zich meer mensen 

bevinden zonder werk en dat deze mensen alleen al om die reden niet 

van dienst kunnen zijn. 



11

e
cb

o

Een andere studie is die van Van Tubergen en Völker (2011). Sociaal 

kapitaal is onderzocht aan de hand van data uit de NELLS (Netherlands 

Longitudinal Lifecourse Study), een landelijk representatieve, 

grootschalige survey onder de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 15 

tot 45 jaar. Het onderzoek vond plaats onder eerste- en tweedegeneratie-

immigranten van Turkse en Marokkaanse afkomst. De studie bevestigt 

ook het mechanisme dat ongelijkheid in toegang tot sociaal kapitaal 

wordt bestendigd door de neiging van mensen om contact te zoeken en 

te onderhouden met mensen zoals zijzelf. Verder blijkt uit de studie dat 

vrouwen en jongeren minder toegang hebben tot sociaal kapitaal dan 

mannen en werkenden. Volgens de onderzoekers is dit een gevolg van 

het feit dat mannen en vrouwen vaak andere sociale netwerken hebben. 

Ditzelfde verschil is er tussen jongeren en volwassenen. Ook vermoeden 

zij dat het feit dat vrouwen en jongeren vaker werkloos zijn een rol speelt. 

Zij vinden geen aanwijzing dat beide genoemde etnische groepen minder 

toegang hebben tot sociaal kapitaal dan Nederlanders. Marokkanen 

hebben wel minder toegang tot sociaal kapitaal dan Nederlanders, 

maar dat geldt niet voor Turken. De onderzoekers merken op dat dit 

raadselachtig is, gezien de hoge werkloosheid van Turken in Nederland, 

het lage opleidingsniveau en de taalproblematiek, en dat het interessant 

zou zijn om dit verder te onderzoeken (Van Tubergen & Völker, 2011, 

p.16). Een verklaring kan volgens de onderzoekers zijn dat Turken 

vaker werkzaam zijn in traditionele beroepen die de mogelijkheid 

scheppen om in contact te komen met mensen met beroepen met meer 

prestige. Een andere verklaring is volgens de onderzoekers dat Turken 

oververtegenwoordigd zijn onder schoonmakers, die de mogelijkheid 

hebben in contact te komen met mensen met een beroep met meer 

prestige, bij hen thuis of op het werk. 

Uit een onderzoek naar het sociaal kapitaal bij Amsterdamse jongeren 

blijkt dat Marokkaanse, Turkse en Surinaamse jongeren zich sociaal 

meer geïsoleerd voelen dan autochtone jongeren (Gemeente Amsterdam, 

2007). De onderzoekers concluderen dat het erop lijkt dat allochtone 

jongeren, met name van Turkse en Marokkaanse herkomst, een meer 

algemeen gevoel van ‘ontheemd zijn’ ervaren, dat samenhangt met een 

gevoel van sociale isolatie. Zij zien als mogelijke verklaring voor die grotere 
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sociale isolatie het gemis bij genoemde groepen van bindend sociaal 

kapitaal om overbruggend sociaal kapitaal te ontwikkelen.

Sociaal kapitaal zal waarschijnlijk ook onder mbo’ers ongelijk verdeeld 

zijn. Een deel van hen zal eveneens sociaal kapitaal ontberen en vooral 

aangewezen zijn op zichzelf bij het succesvol afronden van de opleiding. 

En dit lukt niet in alle gevallen. Driekwart van alle voortijdig schoolverlaters 

(hierna vsv’ers) komt uit het mbo.

Schooluitval
Een van de hardnekkige problemen in het Nederlandse mbo is dat er 

nog te veel mbo-studenten het onderwijs voortijdig verlaten zonder een 

startkwalificatie. In het Onderwijsverslag 2009/2010 van de Inspectie van 

het Onderwijs (2010, p. 121) valt te lezen dat 70% van alle studenten in 

het schooljaar 2008/2009 het mbo verliet met een diploma. De inspectie 

vindt het zorgwekkend dat nog steeds 3 op de 10 uitstromende mbo’ers 

geen diploma behalen.

Vrouwelijke mbo’ers halen vaker een diploma dan mannelijke. De 

sectoren Groen en Zorg & Welzijn doen het beter dan Economie en 

Techniek. Autochtonen vallen minder vaak uit dan bepaalde groepen 

van allochtone herkomst.1 Hoewel de uitval in de lagere niveaus relatief 

groot is, is het absolute aantal vsv’ers uit de hogere niveaus veel groter. 

Bij het verder terugdringen van de uitval valt daar dus de meeste winst te 

behalen (Inspectie van het Onderwijs, 2010).

Moeite met de beroepskeuze
Kijken we naar de redenen van voortijdig schoolverlaten, dan is een 

verkeerde opleidingskeuze de belangrijkste reden (Allen & Meng, 2010, 

p. 12). Bij de opleidingskeuze speelt de beroepskeuze een belangrijke 

rol (Meijers e.a., 2010). Een consistent patroon is dat degenen die totaal 

niet weten wat voor werk ze willen gaan doen, een groter risico lopen om 

bijvoorbeeld de opleiding ongediplomeerd (tussentijds) te verlaten of van 

opleiding te veranderen (Neuvel & Van Esch, 2010). De beroepsinteresse 

1 Voorlopige cijfers 2009/2010, bron: www.aanvalopschooluitval.nl.
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ontwikkelt zich uiteraard tijdens de studie en krijgt dan – als het goed is – 

meer focus. 

Het belang van de stage of beroepspraktijkvorming
Stage of beroepspraktijkvorming (hierna ‘stage’) vormt een van de 

mogelijkheden om een beroepsbeeld te ontwikkelen of dat aan te 

scherpen. De stage is voor een mbo’er tegelijk een goede mogelijkheid 

om aan een baan te komen. Uit de Colo-barometer van maart 2011 blijkt 

dat veel jongeren blijven werken bij het leerbedrijf waar zij hun stage of 

leerbaan hebben gevolgd. Van degenen met een bol-opleiding gaat 52% 

na diplomering werken bij het bedrijf waar de stage is gevolgd. Voor de 

bbl’ers is dat maar liefst 83%. Het vinden van een stageplaats is niet 

altijd een vanzelfsprekendheid. Ruim 1 op de 5 mbo’ers had volgens de 

JOB-monitor 2010 grote moeite een stageplaats te vinden. Een kwart van 

de bol’ers vindt een stageplek via een lijst met bedrijven van school, 1 

op de 5 via familie en vrienden, ruim een derde geeft (ook) ‘anders’ aan 

(Algemene Rekenkamer, 2008). Dit duidt op het belang van de directe 

omgeving en de school bij het vinden van een stageplaats.

Het netwerk houdt jongeren niet bezig
Meijers e.a. (2010) hebben gewezen op het belang van netwerken en 

dit als een van de vijf loopbaancompetenties benoemd. Zij concluderen 

op basis van verschillende onderzoeken dat de grote meerderheid van 

mbo’ers nauwelijks nadenkt over de loopbaan, geen acties onderneemt 

om de studieloopbaan te beïnvloeden en niet ‘netwerkt’. Tevens komt 

naar voren dat jongens meer aandacht besteden aan hun netwerk dan 

meisjes en dat stage en het loopbaangesprek ertoe bijdragen dat jongeren 

ook nadenken over hun netwerk. Meijers e.a. (2010) beperken het 

begrip netwerk in hun onderzoek tot professionals op de arbeidsmarkt. 

Naast professionals zijn er voor mbo’ers echter meer contacten en 

netwerken die van betekenis kunnen zijn. De kracht van de sociaal-

kapitaalbenadering is dat gewezen wordt op het belang van netwerken 

in de directe en verre omgeving (gezin, familie, vrienden, kennissen, 

school, stage, etc.) die van betekenis kunnen zijn voor het realiseren van 

individuele doelen. 
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Zoals gezegd zijn er aanwijzingen dat sociaal kapitaal van invloed is op 

het succesvol doorlopen van de leerloopbaan, maar het is onduidelijk in 

hoeverre dit geldt voor mbo’ers in Nederland. In het beroepsonderwijs – 

mogelijk nog meer dan in het avo – kunnen mensen van belang zijn bij 

bijvoorbeeld het aandragen van informatie over een beroep (een tante 

die verpleegkundige is, wat je zelf ook wel wilt worden), het geven van 

suggesties voor stageplaatsen (je doet een opleiding Handel en je hebt 

een broer die als verkoopleider bij een bedrijf werkt waar stageplaatsen 

zijn) of een baan (je wilt na je niveau 2-opleiding gaan werken en je vader 

kent via de sportclub iemand die op zoek is naar personeel). Zo zijn er veel 

mensen die mogelijk van betekenis kunnen zijn. De vraag is dus of het 

bezit van sociaal kapitaal voor mbo’ers inderdaad van betekenis is voor de 

beroepskeuze, de stage, het succesvol afronden van een opleiding of de 

kans op het vinden van een baan. De vraag is verder welke kenmerken van 

de leerling en van de school van invloed zijn op de rol van sociaal kapitaal. 

Bij de betekenis van sociaal kapitaal voor schoolsucces, het beroepsbeeld 

en de stage kunnen uiteraard de verwachtingen niet te hooggespannen 

zijn. Zoals ook in ander onderzoek naar voren komt is het effect van 

sociaal kapitaal op concrete zaken, zoals studieprestaties beperkt. Het 

is ook niet realistisch te verwachten dat het netwerk bij studieprestaties 

een grotere rol speelt dan bijvoorbeeld de gezinsachtergrond of 

docentvaardigheden. Daarnaast is moeilijk te voorspellen op welke wijze 

en op welk moment het netwerk van nut zal zijn en daarom is de waarde 

ervan moeilijk meetbaar. Dit wetende is een bescheiden bijdrage van 

sociaal kapitaal (enkele procenten verklaarde variantie) al zeker de moeite 

waard om te onderzoeken en de aandacht op te vestigen. 

1.2 Sociaal kapitaal: wat is het?

Sociaal kapitaal kan van betekenis zijn voor de leerloopbaan van mbo’ers, 

maar wat is het nu precies?2 Een belangrijke bevinding uit de literatuur 

is dat sociaal kapitaal niet op zichzelf staat maar altijd verbonden is met 

2 Sociaal kapitaal is als construct nog niet uitgerijpt (Haynes, 2000). Sociaal kapitaal speelt een rol in verschillende 
academische disciplines, waarvan de economische, sociologische en politieke disciplines de belangrijkste zijn. De 
oorzaak-gevolgketen is niet altijd duidelijk, operationaliseringen en meetprocedures zijn lastig. Veelal worden aan 
sociaal kapitaal positieve invloeden toegewezen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Sociaal kapitaal kan ook leiden tot 
sterke gerichtheid op de groep en verwachtingen van groepsloyaliteit met voorbijgaan aan eigen kritisch individueel 
besef. Het gevaar schuilt dan in naarbinnengerichtheid met uitsluiting of actieve afwijzing van contacten buiten de 
groep, aldus de auteur.
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andere soorten van kapitaal, zoals menselijk kapitaal, cultureel kapitaal, 

financieel kapitaal (onder meer Bourdieu, 1989). De verschillen tussen 

de soorten kapitaal zijn door Portes (1998) kernachtig geformuleerd als 

economisch kapitaal dat te vinden is op de bankrekening van mensen, 

menselijk kapitaal dat in hun hoofden zit en sociaal kapitaal dat de 

structuren van hun relaties betreft. 

Sociaal kapitaal vormt zich dus via relaties tussen mensen. In de 

literatuur over sociaal kapitaal worden twee fundamentele perspectieven 

onderscheiden: het individuele en collectieve. Een kenmerkend verschil 

is of de opbrengst van sociaal kapitaal ten goede komt aan het individu of 

aan de groep. We laten beide perspectieven kort de revue passeren om 

het begrip te verhelderen.

Individueel en collectief perspectief
Bij het individuele perspectief gaat het om de aanwending van sociaal 

kapitaal door individuen. Het gaat om de toegang tot en het benutten 

van hulpbronnen – ingebed in sociale netwerken – om individuele doelen 

te bereiken (bijvoorbeeld het krijgen van een baan of een betere baan). 

De focus ligt dus op (1) hoe individuen in sociale relaties investeren en 

(2) hoe individuen die hulpbronnen benutten om doelen te bereiken. In 

overeenstemming met deze omschrijving definiëren Van der Gaag en 

Webber (2008) individueel sociaal kapitaal als “alle mogelijke middelen 

van mensen uit het netwerk die ter beschikking komen voor een persoon 

als gevolg van wederzijdse investeringen in een gedeeld verleden.” De 

focus is dus het individu opererend in zijn of haar sociale setting. 

Het collectieve perspectief richt zich op normen binnen en tussen 

groepen en wederzijds vertrouwen als stimulansen van sociaal kapitaal. 

De OECD (2001) definieert dit perspectief als netwerken met gedeelde 

waarden en normen en afspraken over de samenwerking binnen of 

tussen groepen.

Beide vormen van sociaal kapitaal zijn wel met elkaar verbonden. 

Kriesi (2007, p. 25) merkt op dat sociale relaties en structuren waarbij 

individuen hun middelen aan elkaar beschikbaar stellen, ook een 
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bron kunnen vormen voor de gemeenschap als geheel. Individueel 

en collectief sociaal kapitaal kennen elk hun eigen operationalisatie 

en beïnstrumentering. Het lijkt erop dat de operationalisering en 

beïnstrumentering van individueel sociaal kapitaal (het microniveau) al 

beter uitgewerkt zijn. De collectieve invalshoek is mede geïnspireerd door 

het gedachtegoed van founding fathers van het begrip ‘sociaal kapitaal’ 

als Coleman, Bourdieu en Putnam. Lin en Erickson (2008) wijzen erop 

dat door genoemde theoretici sociaal kapitaal in de zin van sociale 

netwerken is verbonden met normen als reciprociteit, met vertrouwen 

en/of burgerparticipatie. De theoretische onderbouwing van deze 

samenhangen is naar hun mening vooralsnog onhelder. Van der Gaag 

en Webber (2008, p. 27) en Huang (2010) concluderen dat collectief 

sociaal kapitaal veel meer conceptualiseringen kent dan individueel 

sociaal kapitaal. De eerstgenoemde auteurs wijzen op een verder risico 

bij het meten van collectief sociaal kapitaal, namelijk valkuilen van 

ecologische validiteit. Deze valkuilen ontstaan wanneer verklaringen 

van het collectieve niveau worden gebruikt voor het individuele niveau 

en omgekeerd. Ook Portes (2000) waarschuwt hiervoor. De individuele 

benadering van sociaal kapitaal heeft volgens Lin (2008) wel voldoende 

theoretische basis en is methodologisch beter uitgewerkt. Dit onderzoek 

sluit aan bij de individuele benadering: het belang van het netwerk van 

mbo’ers voor hun (leer)loopbaan.

1.3 Hoe verwerf je sociaal kapitaal?

Sociaal kapitaal ontwikkelt zich dus in sociale verbanden dan wel 

netwerken waarin mensen opgroeien en verkeren. Naast gezin of 

directe familie kunnen ook verre familie, vrienden, kennissen, buren en 

collega’s bronnen zijn van sociaal kapitaal. Maar ook sociale verbanden 

als clubs en vrijwilligersorganisaties kunnen een bron zijn. We kunnen 

daarbij denken aan sportclubs, een koor, toneelvereniging, muziek- of 

dansvereniging of de scouting. 

Hierna bespreken we enkele belangrijke contexten van mbo’ers voor 

de verwerving van sociaal kapitaal. De eerste is uiteraard het gezin. Het 

menselijk, financieel en cultureel kapitaal (van de ouders) bepalen mede 
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de toegang tot sociaal kapitaal en de verwerving en benutting ervan. Het 

opleidingsniveau van ouders wordt vaak gehanteerd als indicator voor 

menselijk kapitaal en uit onderzoek blijkt dat hoe hoger men is opgeleid, 

hoe meer sociaal kapitaal men bezit. Hoe hoger men is opgeleid, hoe 

meer mensen men kent met hogere beroepen en dus met meer invloed, 

status en macht om iets te kunnen betekenen. Dat kan gaan over het 

vinden van een baan, een opleiding, een adres voor huiswerkbegeleiding 

of wat dan ook. Dit zijn voorbeelden van wat Lin (2008) instrumentele 

opbrengsten noemt, ter onderscheiding van expressieve opbrengsten, 

zoals het bevorderen van cohesie, solidariteit of welzijn.

Naast de ouders kunnen ook broers en zussen een hulpbron zijn. Crul en 

Schneider (2009) laten in het kader van het TIES-project3 zien dat met 

name in allochtone gezinnen oudere broers en zussen een belangrijke 

rol spelen bij onder meer de onderwijsondersteuning van hun jongere 

broer of zus. Bij het maken van huiswerk bijvoorbeeld geeft 12% van 

de Turkse jongeren aan vaak of regelmatig te zijn geholpen door hun 

ouders. Broers of zussen worden door een kwart genoemd. In een verdere 

analyse van het TIES-bestand is gekeken naar de positie van Turkse en 

Marokkaanse tweedegeneratiejongeren in Amsterdam en Rotterdam (Crul 

& Heering, 2008). Daarnaast is er een vergelijkingsgroep van doorsnee 

Nederlandse jongeren. Een van de punten betreft de betekenis van 

moeder, vader, docent, leeftijdsgenoten en oudere broers en zussen voor 

het volgen/gevolgd hebben van voortgezet onderwijs. Van de onderzochte 

jongeren heeft driekwart de invloed van de moeder als (zeer) belangrijk 

ervaren. De invloed van de vader is ook nog groot, maar wel minder. De 

invloed van docenten is ongeveer even groot als van de vader. Door de 

vergelijkingsgroep wordt de invloed van docenten minder groot ingeschat. 

De invloed van leeftijdgenoten (peers) blijft daarbij achter (rond de 40% 

schat die als (zeer) belangrijk in), bij de vergelijkingsgroep ligt dat hoger, 

vooral bij vrouwen (ruim 60%). Wat de betekenis van broers en zussen 

betreft zien we dat Turkse en Marokkaanse jongeren die veel hoger 

inschatten dan de vergelijkingsgroep (bij Turkse jongeren rond de 57%, 

3 TIES staat voor The Integration of the European Second Generation. Het betreft kinderen van immigranten 
die in het land van immigratie zijn geboren en op het moment van onderzoek tussen de 18 en 35 jaar oud zijn. De 
vergelijkingsgroep bestaat uit dezelfde leeftijdsgroep waarbij beide ouders in Nederland zijn geboren. Het kan overigens 
een etnisch gemengde groep zijn, omdat bezit van de Nederlandse nationaliteit het criterium is. Meer uitvoerige 
informatie is ook te vinden in Van Esch, 2010.
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bij Marokkaanse jongeren rond twee derde en bij de vergelijkingsgroep 

28% bij mannen en 48% bij vrouwen).

Jongeren in de mbo-leeftijd ontlenen niet alleen sociaal kapitaal aan de 

sociaal-economische status van hun ouders, maar genereren zelf ook 

sociaal kapitaal. Leeftijdgenoten spelen daarbij een belangrijke rol. In 

zijn oratie wijst Karsten (2006) op het belang van peernetwerken voor 

jongeren. Hij wijst op het inzicht uit de ontwikkelingspsychologie dat 

adolescenten een groot deel van hun gevoel van eigenwaarde ontlenen 

aan hun vrienden en hun gedrag aanpassen aan de normen van hun 

vriendengroep.

Voor mbo’ers maakt de school uiteraard ook deel uit van het sociaal 

kapitaal. De steun kan op velerlei terreinen plaatsvinden: hulp bij het 

kiezen van een opleiding, bij het switchen (indien aan de orde), bij het 

stimuleren tot verder leren, het vinden van een stage en de begeleiding 

daarna en bij het maken van de beroepskeuze. In het onderzoek van 

Róbert (2003) wordt wat hij noemt het ‘sociaal kapitaal in de school’ 

gemeten aan de hand van de door de studenten ervaren hulp van de 

docent (onder andere bij huiswerk), de mate waarin de docent hem of 

haar aanzet het beste uit zichzelf te halen en de mate waarin de docent 

belangstelling heeft en hulp geeft als de student die nodig heeft. Sociaal 

kapitaal in de school heeft – los van het sociaal kapitaal uit het gezin 

– een gunstige invloed op leerprestaties. In paragraaf 1.3.1 komt deze 

studie uitgebreider aan bod. Andere studies (Huang, 2008; Zuluaga, 

2010) wijzen in dezelfde richting, waarbij Zuluaga tevens wijst op de 

invloed van de kwaliteit van iemands netwerk op de wil om in onderwijs te 

investeren.4

Als belangrijke bron voor sociaal kapitaal worden in de literatuur vaak 

clubs, verenigingen en vrijwilligersorganisaties genoemd. Völker en Flap 

(2008) bijvoorbeeld wijzen op het belangrijke effect van lidmaatschap 

van organisaties. Ook Chua (2010) stelt vast dat deelname aan 
vrijwilligersorganisaties positief samenhangt met de meeste vormen 
van sociaal kapitaal. Als verklaringen noemt hij:

4 Deze en andere studies worden uitvoeriger besproken in Van Esch e.a., 2011.
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1 Vrijwilligers zijn op zich al socialer en hebben daardoor al meer 

contacten. 

2 Vrijwilligersorganisaties hebben vaker banden met andere 
organisaties, waardoor het bereik aan contacten wordt vergroot. 
Voorts lukt het vrouwen door hun actievere deelname aan 
vrijwilligersorganisaties hun geringer bezit van ander sociaal 
kapitaal te compenseren. 

Bij de verwerving van sociaal kapitaal spelen maatschappelijke 

verhoudingen tussen man-vrouw (genderverschillen) en tussen etnische 

groepen (autochtonen versus (niet-westerse) allochtonen) een belangrijke 

rol. Op basis van verschillende studies concludeert Lin (2008, p. 7) 

dat gender, ras en etniciteit van invloed zijn op de verdeling van sociaal 

kapitaal. Vrouwen hebben minder sociaal kapitaal dan mannen, vooral in 

systemen waar gender een belangrijke rol speelt in de sociale stratificatie 

(Lin, 2008, p. 7). In Japan – een zeer gendergestratificeerde samenleving 

– hebben vrouwen minder sociaal kapitaal dan in Canada, waar de 

positie van vrouwen en mannen gelijker is (Moren-Cross & Lin, 2008). 

Mannen en vrouwen zitten in andere sociale netwerken en hun niveau 
van vertrouwen en type participatie kunnen aanzienlijk verschillen. 
Mannen zitten bijvoorbeeld meer in formele netwerken, vrouwen meer 
in informele netwerken (OECD, 2010; Chua, 2010). Hierbij dient te 
worden aangetekend dat het bezit van sociaal kapitaal per land erg 
kan verschillen (Róbert, 2003). De achtergrondstudie gaat uitgebreid in 

op deze verschillen.

Bonding en bridging
Een veelvoorkomende indeling van sociaal kapitaal is die in bonding, 

bridging en linking sociaal kapitaal (bijvoorbeeld Woolcock, 2001):

•	 bonding:	banden	tussen	mensen	in	gelijksoortige	situaties,	zoals	

directe familie en goede vrienden;

•		 bridging	(overbruggend):	banden	meer	op	afstand;	losse	vrienden,	

collega’s, kennissen, buren;

•		 linking	(of	scaling):	banden	met	ongelijksoortige	mensen	in	

ongelijksoortige situaties.
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Voor deze studie was bonding en bridging sociaal kapitaal onderwerp 

van onderzoek. Op het begrip ‘linking’ zal dan ook niet verder worden 

ingegaan.

Volgens Holland e.a. (2007) refereert bonding aan intern gerichte 

sterke banden en netwerken die gebaseerd zijn op vertrouwen en 

wederkerigheid. Bridging betreft naar buiten gerichte banden tussen 

heterogene groepen. Bonding stelt mensen in staat ‘to get by’, bridging 

to ’get ahead’. Lin verbindt het soort netwerk (bonding, bridging) aan het 

doel van de actie: bonding voor expressieve handelingen en bridging voor 

instrumentele. Van Tubergen e.a. (2011) merken op dat nieuwe banden 

leiden tot nieuwe hulpbronnen. De onderzoekers achten de toegevoegde 

waarde van een nieuw contact (het grensnut) bij bridging banden hoger 

dan bij bonding banden. Ook volgens de theorie van Lin zouden bridging 

netwerken van grotere betekenis moeten zijn dan bonding netwerken. 

De vraag is of dat zo is. Er zijn ook geluiden dat het onderscheid tussen 

extern, bridging sociaal kapitaal en intern, bonding sociaal kapitaal 

minder scherp zijn; ze sluiten elkaar geenszins uit (Adler & Kwan, 2002).

In relatie tot bonding sociaal kapitaal worden ook wel enige negatieve 

effecten genoemd. Personen in een netwerk kunnen anderen frustreren, 

maar er kan ook groepsvorming ontstaan die sterk naar binnen is 

gericht, waarbij loyaliteit en conformisme aan de groep voorop staan, 

met als gevolg het buitensluiten van buitenstaanders. Een risico kan ook 

zijn dat door bonding netwerken de ruimte voor een individu onnodig 

wordt ingeperkt. Gottfredson spreekt over de ‘zone van acceptabele 

alternatieven’. Dat is een door persoonlijke, sociale en culturele factoren 

afgebakende zone of gebied van beroepen of soorten werk waarbinnen 

een leerling in het algemeen zijn beroepskeuze zal maken. In die 

afbakening zijn drie dimensies van belang: de geslachtsdimensie (een 

classificatie van werk langs de lijn van beroepen die vooral door mannen 

en vooral door vrouwen worden beoefend), de statusdimensie (beroepen 

ingedeeld als passend en niet-passend bij de sociale status zoals die 

door een leerling wordt ervaren) en de complexiteit (de veelal intellectuele 

inspanning om een beroep te leren). De tweede en derde dimensie vallen 
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vaak grotendeels samen. Beroepen die een langere studietijd vereisen 

hebben in onze samenleving in het algemeen ook meer status. 

Die zone van acceptabele alternatieven kan echter onnodig scherp 

afgegrensd zijn, waardoor mogelijke alternatieven bij voorbaat al buiten 

het gezichtsveld van een leerling blijven: Van der Gaag (2003, p. 128) 

merkt op dat veel jonge mensen hun ambities onnodig beperken omdat 

ze hun capaciteiten onderschatten of omdat ze ten onrechte denken dat 

bepaalde soorten werk niet geschikt zijn voor mensen zoals zij.  

1.4 De opbrengsten van sociaal kapitaal

Sociaal kapitaal kan worden opgevat als het geheel aan hulpbronnen in 

iemands sociale netwerk(en). De verwachting is dat hoe rijker en groter 

die netwerken zijn, hoe groter de opbrengst is. De sociaal-kapitaaltheorie 

van Lin staat ook wel bekend als de social resource theory. Sociaal 

kapitaal is volgens die theorie kapitaal dat is opgesloten in sociale relaties. 

Door het aan te wenden ontstaat meerwaarde (Lin, 1999, p.4). Meer in 

het algemeen is sociaal kapitaal te beschouwen als investering in sociale 

relaties door individuen om daarmee toegang te krijgen tot hulpbronnen 

teneinde een verwachte opbrengst voor het individu te genereren (Lin, 

1999, p. 39). 

Lin (2008) onderscheidt twee typen opbrengsten van sociaal kapitaal:

•	 Instrumenteel, zoals rijkdom, macht of reputatie. Het vinden van een 

baan geldt als een voorbeeld hiervan.

•	 Expressief, zoals het bevorderen van cohesie, solidariteit of welzijn.

Algemeen en specifiek sociaal kapitaal
Het geheel aan hulpbronnen zonder dat er nog sprake is van een feitelijke 

aanwending wordt ook wel algemeen sociaal kapitaal genoemd. Algemeen 

sociaal kapitaal wordt dan opgevat als de smeerolie van transacties. De 

gedachte is dat het kennen van mensen op mogelijk onvoorziene wijze 

kan helpen, onafhankelijk van de middelen of bronnen die zij bezitten.

Bij specifiek sociaal kapitaal gaat het om sociaal kapitaal in termen van 

de feitelijke benutting: hoe groter de benutting, hoe groter de opbrengst. 

Van specifiek sociaal kapitaal is sprake wanneer precies bekend is 
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welke personen of hulpbronnen nodig zijn om een bepaald resultaat te 

bereiken. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek naar beroepsstatus dat 

het niet zozeer gaat om het aantal mensen dat wil helpen bij het vinden 

van een baan, maar om de toegang tot personen met een bepaald 

netwerk met specifieke hulpbronnen (Flap & Völker, 2001). Lin wijst 

erop dat de feitelijke benutting niet beter hoeft te zijn dan het totaal aan 

netwerken (de omvang). Het hoeft niet zo te zijn dat de daadwerkelijk 

benutte hulpbron ook de meest aangewezen bron is om een bepaald 

doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een baan, te verwezenlijken. Indien 

mogelijk zou zowel de omvang als de feitelijke benutting in kaart moeten 

worden gebracht. Lin (2008) spreekt bij algemeen sociaal kapitaal van 

een onzichtbare hand, bij specifiek sociaal kapitaal van een zichtbare 

hand.

De vraag is natuurlijk: wat levert sociaal kapitaal uiteindelijk op? Sociaal 

kapitaal kan zowel positieve als negatieve opbrengsten hebben. We 

hebben daar eerder al op gewezen. In dit onderzoek richten we ons op 

opbrengsten in relatie tot de leerloopbaan van de mbo’er. De verwachting 

is dat meer en beter sociaal kapitaal leidt tot betere studieprestaties, 

tot minder uitval, tot een grotere tevredenheid over de stage en tot een 

beter beeld van het toekomstige beroep. Andere studies laten zien dat er 

effecten zijn van sociaal kapitaal – ook los van bijvoorbeeld menselijk en 

cultureel kapitaal – maar dat de omvang verschilt. In het algemeen zijn 

de effecten beperkt. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dat voor 

onze studie anders is. Er spelen bij de genoemde effectmaten vele andere 

factoren een rol, waarvan sociaal kapitaal er één is. De drie potentiële 

opbrengsten worden hierna kort aangeduid. 

1.4.1 Studiesucces

Het is denkbaar dat mbo’ers met meer en beter sociaal kapitaal (vanuit 

het gezin of vanuit andere verbanden) over meer mogelijkheden 

beschikken om hulp te krijgen tijdens de opleiding of meer stimulans om 

verder te leren. Bij eventuele problemen tijdens de schoolcarrière staan 

mbo’ers met ouders met meer menselijk, financieel en sociaal kapitaal 

meer mogelijkheden ten dienste om die problemen op te lossen. Het 
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inschakelen van huiswerkbegeleiding/bijles bijvoorbeeld kost geld en vergt 

bekendheid met instituten of personen die dit mogelijk kunnen maken.

Ander onderzoek laat zien dat sociaal kapitaal kan helpen bij het met 

succes afronden van de opleiding. Er zijn verschillende (overzichts)-

studies die wijzen op een positieve invloed van sociaal kapitaal op 

gunstige schoolprestaties (zie voor een overzicht: Van Esch e.a., 2011). 

Die prestaties worden verschillend gemeten: het kan gaan om zaken 

als cijfers, testscores, het behalen van een diploma of inschrijving voor 

een vervolgstudie. Het is een bekend gegeven dat schoolprestaties 

sterk samenhangen met het opleidingsniveau van de ouders. Het 

opleidingsniveau van ouders geldt in onderzoek vaak als indicator van het 

menselijk kapitaal binnen een gezin. De vraag is of sociaal kapitaal daar 

nog iets aan toevoegt. Róbert (2003) maakt gebruik van de leesprestaties 

van PISA5 2000 en gaat na wat de invloed is van de gezinsachtergrond 

(waaronder het opleidingsniveau van de ouders) en het sociaal kapitaal. 

Hij maakt daarbij een onderscheid tussen sociaal kapitaal in het gezin 

en in de school. De gezinsachtergrond verklaart 15% van de variantie 

in leesprestaties, sociaal kapitaal in het gezin voegt daar nog eens 3% 

aan toe, sociaal kapitaal in de school nog weer een kleine 1%.6 Wat het 

sociaal kapitaal in het gezin betreft, geldt culturele communicatie als 

belangrijke factor. Onderwijsondersteuning thuis daarentegen blijkt een 

negatieve invloed te hebben. De theorieën over onderwijsondersteuning 

spreken elkaar tegen: onderwijsondersteuning thuis wordt soms gezien als 

investering van ouders in het menselijk kapitaal van hun kind, soms juist 

als indicatie dat er leerproblemen bij het kind zijn en dat ouders daarbij 

moeten helpen. In de studie van Róbert lijkt dus meer sprake van de 

laatste interpretatie.

In een Noorse studie komt Huang (2008) tot de bevinding dat 

menselijk en economisch kapitaal binnen het gezin elk 11% van de 

variantie verklaren van schoolprestaties (gemeten via de testscores op 

5. PISA: Programme for International Student Assessment.
6 De onderzoeker schat in dat in werkelijkheid de impact van sociaal kapitaal groter is. Er wordt op gewezen dat 
de operationalisatie van sociaal kapitaal sterker kan. Zoals eerder vermeld, is alleen gemeten bij studenten en niet 
bij ouders en docenten. De PISA-studie bevat ook geen gegevens over verwachtingen van ouders over het onderwijs, 
de ouder-schoolrelatie, de relaties van de studenten in de peergroup of de relatie tussen ouders en de ouders van de 
vrienden van hun kind.
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de vakken Noors, wiskunde en Engels) en sociaal-kapitaalvariabelen 

daar nog eens 9% aan toevoegen. Op basis van een overzichtsstudie 

concludeert Ferguson (2006a) dat duurzame voorraden aan menselijk 

en financieel kapitaal bij de ouders via het sociaal kapitaal binnen 

het gezin beschikbaar komen voor de kinderen, hetgeen zich uit in 

bijvoorbeeld betere onderwijsprestaties. Een onderzoek in het noorden 

van Mexico (Ferguson, 2006b) bevestigt deze conclusie. Vergelijkbare 

Nederlandse studies zijn ons onbekend. Van de Werfhorst (2004) 

gaat de invloed na van verschillende vormen van sociaal kapitaal 

(normafdwingend en horizonverbredend) op schoolprestaties (het 

gemiddelde laatste rapportcijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde), 

maar verbindt dit niet aan gezinskenmerken. Deze studies laten zien dat 

naast de gezinsachtergrond sociaal kapitaal eveneens van invloed is op 

schoolprestaties, los dus van gezinsachtergrondvariabelen. Het gaat om 

studies die verricht zijn in andere landen. Het is de vraag of de conclusies 

ook gelden voor Nederland en meer specifiek voor mbo’ers.

1.4.2 Tevredenheid over stage

De stage vormt een wezenlijk onderdeel van het Nederlands 

beroepsonderwijs. Via stages komen toekomstige werknemers in 

aanraking met de beroepspraktijk. Ervaringen met de beroepspraktijk 

scherpen het bewustzijn aan of de mbo’er wel de goede beroepskeuze 

maakt. We vermoeden dat dit ook zal gelden voor stages en dat mbo’ers 

met meer en beter sociaal kapitaal tevredener zijn over hun stage. De 

verwachting is dat mbo’ers die via netwerken (ouders, familie, vrienden, 

kennissen) een stageplaats krijgen, tevredener zijn over deze stage omdat 

deze meer in overeenstemming is met eigen wensen en mogelijkheden.  

1.4.3 Scherpte beroepsbeeld/toekomstige baan

Er is een rijke onderzoekstraditie – in Nederland en daarbuiten – waarin 

het belang is aangetoond van sociaal kapitaal voor het vinden van een 

baan, het vinden van een betere baan, het vinden van een beter betaalde 

baan. Granovetter (1974) meent dat zwakke banden een grote rol spelen 

bij het verwerven van een baan en noemt dit ‘de sterkte van zwakke 
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banden’. Zwakke banden hebben in tegenstelling tot sterke banden 

(bonding sociaal kapitaal) het vermogen hulpbronnen te activeren die 

nieuwe kansen bieden. 

Het mbo leidt op voor de arbeidsmarkt – direct of via het hbo. In 

voorliggend onderzoek gaat het om mbo’ers in het examenjaar van hun 

opleiding op niveau 2 of niveau 4 (of mbo’ers die de opleiding hebben 

gestaakt). Deze mbo’ers hebben natuurlijk nog geen baan, maar van 

hen wordt wel verwacht dat ze al tot op zekere hoogte weten welk werk 

ze willen gaan doen. Dat geldt voor hen die meteen na de opleiding de 

arbeidsmarkt op gaan, maar ook voor hen die nog een vervolgopleiding 

willen doen. Over het beroepsbeeld is al wel het een en ander bekend. 

Een consistent patroon is dat degenen die totaal niet weten wat voor werk 

ze willen gaan doen of steeds van voorkeur veranderen, een groter risico 

lopen om bijvoorbeeld de opleiding ongediplomeerd te verlaten en dat zij 

vaker van opleiding veranderen (Meijers e.a., 2010; Neuvel & Van Esch, 

2010). 

1.5 Jongeren en sociaal kapitaal

Opmerkelijk in de literatuur over sociaal kapitaal is dat kinderen en 

jongeren nauwelijks als actieve actoren worden beschouwd als het 

gaat om sociale contacten. Holland e.a. (2007, p. 98) vermelden dat in 

belangrijke literatuur jongeren niet worden gezien als actieve agents in de 

vorming van sociaal kapitaal. Hun sociaal kapitaal wordt veelal gezien als 

een afgeleide van dat van hun ouders, terwijl ook jongvolwassenen, zoals 

mbo’ers, netwerken opbouwen, onderhouden en benutten. Voor jongeren 

en jongvolwassenen vormen netwerken een belangrijke bron voor 

identiteitsvorming (zie bijvoorbeeld Holland e.a., 2007; Morrow, 1999; 

2005). Morrow (2005) is een van de eersten die wijzen op de dubbele 

houding ten opzichte van jongeren en jongvolwassenen. Zij worden gezien 

als personen die van belang zijn voor de community, maar tegelijk als 

probleemgroep. Weller (2006) wijst erop dat in de dominante stromingen 

binnen de sociaal-kapitaaltheorie (die van de founding fathers Bourdieu, 

Coleman, Putnam) het vermogen van jongeren en jongvolwassenen om 
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sociaal kapitaal te genereren en te benutten wordt verwaarloosd. Weller 

presenteert een andere kijk op jongeren en probeert het beeld van apathie 

en antisociaal gedrag te doorbreken door juist positieve voorbeelden aan 

te dragen. Jongeren benutten hun eigen vormen van actief burgerschap, 

door hun netwerken te benutten en gebruik te maken van social media 

als netwerk om bijvoorbeeld demonstraties te organiseren en steun 

te verwerven. Kortom, voor jongeren en jongvolwassenen vormen 

leeftijdsgenoten een belangrijke bron van sociaal kapitaal.

Voor voortzetting van hun opleiding dan wel het vinden van een baan 

zullen mbo’ers ook andere netwerken moeten aanboren. De vraag is of 

mbo’ers dat doen, in welke mate ze dat doen en wat de betekenis van die 

netwerken is.

Dit onderzoek is gericht op de vraag in hoeverre familie, vrienden en 

kennissen voor mbo’ers van betekenis kunnen zijn bij de leerloopbaan. 

De vraag sluit dus aan bij de individuele invalshoek, met een accent op 

instrumentele opbrengsten.
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In dit hoofdstuk wordt de verbinding gelegd van de behandelde theorie 

naar het conceptueel schema in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 worden 

de onderzoeksvragen beschreven en in paragraaf 2.3 de belangrijkste 

variabelen en een toelichting op het gebruikte instrumentarium. De laatste 

paragraaf betreft een beschrijving van de steekproef, het steekproefkader, 

de respons en de toegepaste analyses.

2.1 Van verkenning naar conceptueel schema

In de verkenning van de theorie en empirie over sociaal kapitaal in het 

vorige hoofdstuk hebben we gezien dat sociaal kapitaal van invloed kan 

zijn op het behalen van individuele doelen. Sociaal kapitaal wordt gezien 

als het geheel van mensen die iemand kent en die voor hem of haar van 

waarde kunnen zijn. De idee is dat iemand over meer sociaal kapitaal 

beschikt: 

1 als hij of zij meer mensen kent met beroepen, beroepen met 

 meer status en er meer verschillende beroepen in het netwerk 

vertegenwoordigd zijn (algemeen sociaal kapitaal); en

2 als iemand mensen kent – al dan niet met een beroep – die 

doelgericht kunnen worden ingezet (specifiek sociaal kapitaal).

De verwerving en werking van sociaal kapitaal is niet voor iedereen gelijk, 

zo laat de verkenning in hoofdstuk 1 zien. Verschillende factoren zijn 

hierop van invloed. De sociaal-economische status is van invloed en ook 

de etnische achtergrond. Studies wijzen verder uit dat hoe langer etnische 

groepen in een land verblijven, hoe meer sociaal kapitaal ze opbouwen 

binnen de context van hun maatschappelijke positie.

Als sociaal kapitaal naast menselijk kapitaal van belang is, roept dat de 

vraag op of dit ook geldt voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. 

Conceptueel kader 
vraagstelling en 
onderzoeksopzet 2
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Gelden de gunstige effecten die uit studies elders blijken ook voor 

mbo’ers, bijvoorbeeld bij het succesvol afronden van een opleiding, bij 

het vinden van een stageplaats, bij het gerichter weten wat men later wil 

worden? En geldt ook voor hen de ongelijke verdeling van sociaal kapitaal?

In het geval van mbo’ers zou verwacht mogen worden dat Nederlandse 

mbo’ers in het voordeel zijn. De Nederlandse taal speelt in het middelbaar 

beroepsonderwijs en daarna op de arbeidsmarkt een cruciale rol, 

zodat verondersteld mag worden dat mbo’ers bij wie thuis (nagenoeg) 

uitsluitend Nederlands wordt gesproken, meer mogelijkheden hebben om 

sociaal kapitaal op te bouwen. Vrienden (peers) zijn van belang voor de 

vorming van sociaal kapitaal, evenals lidmaatschap van bijvoorbeeld een 

club of koor, of vrijwilligerswerk of een bijbaan.

Andere factoren kunnen in de opleiding zijn gelegen. Mbo niveau 2 

leidt op voor uitvoerende beroepen, niveau 4 voor middenkader- en 

specialistenberoepen, en bovendien zijn mbo’ers op niveau 4 ouder en 

hebben dan gemiddeld genomen meer sociaal kapitaal. Uit de verkenning 

weten we immers dat het sociaal kapitaal groeit met de leeftijd. De sector 

waartoe een opleiding behoort, kan van invloed zijn op de verwerving van 

sociaal kapitaal. In de ene opleiding is het netwerk van groter belang dan 

in de andere, afhankelijk van het beroep waarvoor men wordt opgeleid. 

Een laatste factor is of een mbo’er nog een opleiding volgt of die inmiddels 

heeft beëindigd. 

Uit de verkenning blijkt ook het belang van gender en leeftijd. Mannen 

en vrouwen verschillen wat sociaal kapitaal betreft. Op grond van deze 

uiteenzetting tekenen zich vier blokken af: 

1 school- en leerlingkenmerken;

2 algemeen sociaal kapitaal (het netwerk);

3 specifiek sociaal kapitaal (toegang tot hulp);

4 effecten van sociaal kapitaal. 

In figuur 2.1 zijn deze blokken en hun onderlinge relaties weergegeven in 

een conceptueel schema. 
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Figuur 2.1  Conceptueel schema sociaal kapitaal mbo’ers

Schoolkenmerken 

•	 Niveau	2	of 4/sector

Leerlingkenmerken
•	 Geslacht, leeftijd
•	 Etnische	afkomst
•	 SES	(opleidingsniveau	gezin)
•	 Thuistaal	
•	 Participatie	(in	club,	etc.)

Algemeen sociaal kapitaal 
(het netwerk)
•	 Omvang 
•	 Status
•	 Diversiteit

Effecten
•	 Schoolsucces (prestaties en 

minder uitval)
•	 Scherpte	beroepsbeeld
•	 Tevredenheid	stage

Specifiek sociaal kapitaal 
(toegang tot hulp)
•	 Bij opleiding
•	 Bij	beroepskeuze
•	 Bij	vinden	stageplaats
•	 Bij	vinden	baan

1

2

4

53

2.2 Onderzoeksvragen

Op grond van de uiteenzetting in de vorige paragraaf (en eerder 

uitgewerkt in hoofdstuk 1) formuleren we de volgende vraagstelling: Is 

het sociaal kapitaal van belang voor de leerloopbaan van mbo’ers en in 

hoeverre besteden onderwijsinstellingen aandacht aan dit thema? 

Deze vraag wordt beantwoord met behulp van de volgende 

onderzoeksvragen:

1 Hoe ziet het netwerk van mbo’ers eruit (algemeen sociaal kapitaal)? 

Verschilt dat naar leerling- en schoolkenmerken?

2 In hoeverre ervaren mbo’ers binnen hun netwerk toegang tot 

hulpbronnen (specifiek sociaal kapitaal)? Verschilt dat naar leerling- 

en schoolkenmerken?

3 Leidt een groot, divers samengesteld netwerk met een hogere 

beroepsstatus (meer algemeen sociaal kapitaal) tot meer 

schoolsucces, een scherper beroepsbeeld en grotere tevredenheid 

over de stage?
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4 Leidt meer toegang tot hulpbronnen in het netwerk (meer specifiek 

sociaal kapitaal) tot meer schoolsucces, een scherper beroepsbeeld 

en grotere tevredenheid over de stage?

De vragen 1 tot en met 4 gaan over het individueel sociaal kapitaal van 

mbo’ers. Deze vragen zijn onderwerp van de hoofdstukken 3 en 4. 

Daarnaast is de aandacht voor sociale netwerken in het mbo onderdeel 

van deze studie. De onderzoeksvragen luiden: 

5 In hoeverre ondernemen mbo-instellingen volgens mbo’ers activiteiten 

om het sociaal kapitaal van mbo’ers te vergroten?

6 Op welke wijze en in welke mate wordt volgens docenten en begeleiders 

in de opleiding aandacht besteed aan het verwerven van sociaal kapitaal? 

De vragen 5 en 6 zijn onderwerp van hoofdstuk 5. 

2.3 Uitwerking van variabelen en instrumentarium

We lichten het conceptueel schema met de daarin genoemde variabelen 

achtereenvolgens toe.

School- en leerlingkenmerken
De keuze voor niveau 2 en 4 is gemaakt om verschillen tussen een 

opleiding voor uitvoerende beroepen (niveau 2) en voor middenkader- en 

specialistenberoepen (niveau 4) te kunnen onderzoeken. Er is gekozen 

voor de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Economie & Handel. 

De groene sector is buiten beschouwing gelaten omdat het gezien de 

deelnemerspopulatie binnen deze sector niet aannemelijk was dat er 

voldoende respons zou komen van de verschillende niet-autochtone 

groepen. We hebben naast Nederlanders gekozen voor etnische groepen 

die in Nederland sterk zijn vertegenwoordigd: Surinamers, Marokkanen en 

Turken. 

De sociaal-economische status (SES) is bepaald via de door de mbo’er 

vermelde hoogst voorkomende opleiding onder de ouders. Daarnaast is 

ook gevraagd naar de hoogst voorkomende opleiding onder eventuele 
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broer(s) of zus(sen), omdat zij bij bepaalde etnische groepen naast 

de ouders een belangrijke rol spelen. De thuistaal drukt uit in welke 

mate thuis Nederlands wordt gesproken. In gezinnen waar alleen of 

overwegend Nederlands wordt gesproken is de toegang tot sociaal 

kapitaal mogelijk groter. Bij goede vrienden is gevraagd naar het aantal. 

Bij vragen over lidmaatschap van club of vereniging, vrijwilligerswerk 

en een bijbaan kon ja of nee worden geantwoord. Naast genoemde 

kenmerken is gekeken naar gender en leeftijd waar dit van belang is. 

De gegevens over niveau 2 of 4, opleidingvolger/vsv’er, herkomstland en 

sector zijn door DUO7 verstrekt.8 Alle overige gegevens van de mbo’ers 

zijn via een enquête verzameld.

Algemeen sociaal kapitaal
Het ‘algemeen sociaal kapitaal’ is in dit onderzoek geoperationaliseerd als 

de omvang, status en diversiteit van het netwerk. In termen van Lin is dit 

de onzichtbare hand van sociaal kapitaal.

Om dit te meten is gebruik gemaakt van een bestaand instrument: de 

Position Generator (hierna PG). De PG in zijn standaardvorm bestaat uit 

een lijst met 30 beroepen waarbij respondenten per beroep invullen of 

zij iemand (uit het gezin, vrienden- of kennissenkring) kennen met het 

betreffende beroep (Van der Gaag e.a., 2008, p. 31). 

De gedachtegang die ten grondslag ligt aan de PG is dat het hebben 

van een beroep een bepalende factor is voor de status en positie van 

individuen. Beroepen vormen derhalve een centrale bron van sociaal 

kapitaal. Beroepen met een hoger prestige bevatten algemeen gesproken 

meer bruikbare bronnen, waaronder inkomen, opleiding en gezag op 

de werkplek. Hoe meer mensen iemand kent op alle niveaus van de 

beroepenhiërarchie, hoe waarschijnlijker dat die persoon toegang heeft 

tot een breed palet aan potentieel bruikbare bronnen (Lin, 2008, p. 

9). De ervaring leert dat PG’s gebaseerd op beroepsposities uitstekend 

voldoen (hoge betrouwbaarheid) en zeer praktisch zijn (de PG wordt 

goed ingevuld). Als personen bijvoorbeeld aangeven een caissière 

te kennen, dan bedoelen ze daar wel degelijk mee dat dat beroep in 

hun netwerk voorkomt, en hebben ze het niet over de caissière van de 

7 DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-Groep en CFI).
8 Bij herkomstland geldt als criterium dat een van de ouders in het betreffende land is geboren. Bij vsv is het 
criterium het niet behaald hebben van een startkwalificatie.
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supermarkt waar ze alleen hun boodschappen afrekenen. De PG heeft 

zich volgens Lin bewezen in diverse samenlevingen en gemeenschappen 

en rapporteert netwerkcontacten nauwkeurig en vollediger dan de zeer 

nauwkeurige en bewerkelijke dagboekmethode. 

Voor dit onderzoek is een nieuwe variant gemaakt op de PG, waarbij 

is uitgegaan van 30 clusters van zo’n 3 vergelijkbare beroepen. We 

noemen deze de Multiberoepen PG. Met dit grotere aantal beroepen is 

de kans groter dat het beroepsnetwerk van mbo’ers ruimer in beeld wordt 

gebracht. Bij de constructie van de Multiberoepen PG is gebruik gemaakt 

van de Standaard Beroepenclassificatie 2010, een systematische lijst 

van beroepen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Per 

reeks vullen mbo’ers in of ze iemand kennen met een van de (2 of) 3 

beroepen en of dit een ouder is, een broer of zus, een ander familielid 

of een kennis (of niemand). Aan elke reeks van beroepen is een 

gemiddelde waarde toegekend op basis van de International Standard 

Classification of Occupations (ISCO) om het niveau van de beroepen vast 

te stellen. De laagst voorkomende score is 18 (schoonmaker, vuilnisman, 

glazenwasser). De hoogst voorkomende score is 89 (huisarts, chirurg, 

psychiater). In de bijlage is de Multiberoepen PG opgenomen.

De validiteit van de nieuwe variant op de PG is onderzocht door deze 

te laten invullen door 34 mbo’ers uit diverse sectoren en vervolgens 

interviews bij hen af te nemen. Dit werd gedaan door Gert Jan Appelhof, 

in het kader van zijn stage als student Sociologie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Onderzocht is of mbo’ers dezelfde opvattingen hebben over 

de inhoud van de beroepen, de antwoordcategorieën (wanneer is iemand 

een ‘vriend’ of ‘kennis’), de mate waarin de lijst het beroepennetwerk van 

mbo’ers dekt en spreiding in de beroepen. Er werden geen systematische 

bedreigingen van de validiteit gevonden. Ook zijn er geen aanwijzingen 

dat etnische herkomst een rol speelt bij genoemde aspecten.



33

e
cb

o

Specifiek sociaal kapitaal
Specifiek sociaal kapitaal verwijst naar toegang tot hulp; de mate waarin 

mbo’ers hun gezinsleden, andere familieleden, vrienden en kennissen 

zien als personen die geschikt en beschikbaar zijn om zo nodig te 

raadplegen voor hulp tijdens de opleiding. Omdat we (potentiële) toegang 

tot hulpbronnen hebben onderzocht en niet feitelijk ontvangen hulp die 

niet iedereen nodig heeft, is gevraagd naar beschikbare hulp voor als dat 

nodig was (geweest) of in de toekomst nodig zal zijn. In termen van Lin 

hebben we het hier over specifiek sociaal kapitaal, de zichtbare hand van 

sociaal kapitaal.

Ook om dit te meten is gebruik gemaakt van een bestaand instrument: 

De Resource Generator (hierna RG). De standaard RG vraagt een 

respondent naar een dertigtal hulpbronnen op het gebied van informatie, 

vaardigheden en steun (zie onder andere Van der Gaag e.a., 2008, p. 

46), bijvoorbeeld of er iemand is in de omgeving van betrokkene die 

een fiets kan repareren. De RG kent twee voordelen: hij meet specifieke 

bronnen die direct van belang zijn en daarnaast toegang tot bronnen van 

overal, ook tot mensen zonder beroep. Van der Gaag en Snijders (2005) 

bevelen de RG aan als de bronnen redelijk in kaart zijn gebracht. Volgens 

de onderzoekers is de samenhang tussen PG en RG hoog. Voor dit 

onderzoek is een RG ontwikkeld die aansluit bij de context van mbo’ers. 

Het gaat om toegang tot hulp van mensen (binnen gezin/familie, vrienden 

en kennissenkring) bij: 

• schoolaangelegenheden, zoals hulp bij huiswerk of schoolopdrachten 

en stimulans om verder te leren;

• het maken van de beroepskeuze;

• het vinden van een stageplaats of (na de opleiding) een baan op 
het niveau waarvoor geleerd is.

In figuur 2.1 wordt van elk van bovenstaande terreinen (school, 

beroepskeuze en stage/baan) een voorbeeldvraag gegeven. 
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Figuur 2.1  Voorbeeldvragen RG met verwijzing naar items in enquête

Voorbeeldvragen

Hulp bij je opleiding van familie, vrienden of kennissen 

Heb jij iemand die jou kan helpen met huiswerk?

Hulp van familie, vrienden of kennissen bij het zoeken naar een stageplaats/baan

Als dat nodig was geweest, wie zou jij dan hulp hebben gevraagd om een stageplaats te vinden?

Als je een baan zoekt op je eigen niveau, hoe goed kunnen deze mensen je dan helpen?

Hulp bij je beroepskeuze van familie, vrienden en kennissen  

Stage: Heb je iemand met wie je goed kunt praten over wat je wilt worden?

Deze variabelen zijn dichotoom (wel of geen hulpbron), waarbij de 

somscore is genomen van de items per terrein. Bijvoorbeeld op het terrein 

van schoolaangelegenheden, alle aangekruiste familieleden, vrienden 

en kennissen bij elkaar opgeteld die zo nodig hulp kunnen bieden bij 

huiswerk, andere schoolopdrachten, keuze voor een vervolgopleiding 

en nog vier andere aspecten rond opleiding. Eenzelfde werkwijze is 

gehanteerd bij de variabelen aangaande de beroepskeuze en het vinden 

van een stageplaats en baan. 

Effecten
De verwachting is dat het beschikken over een netwerk en het benutten 

hiervan een positief effect heeft op: 

•	 schoolsucces	(schoolprestaties	en	afronden	opleiding;	geen	uitval);

•	 de	scherpte	van	het	beroepsbeeld;

•	 de	tevredenheid	over	de	stage.	

Dit zijn de afhankelijke variabelen. Op het mbo is het meten van 

schoolsucces niet eenduidig te doen, omdat de beoordeling op 

verschillende manieren plaatsvindt en er geen strikte scheiding is 

tussen leerjaren. De verwachting van de mbo’er over de resterende 

opleidingsduur tot aan het diploma geeft een beeld van het tempo en 

eventuele opgelopen studievertraging, en daarmee een indicatie van 

schoolsucces. Dit is echter moeilijk in het mbo te hanteren omdat de 

opleidingsduur varieert. Daarom is ervoor gekozen om de perceptie van 
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schoolsucces van betrokkene zelf te meten op een vijfpuntsschaal van 

heel goed tot en met heel slecht, bij verdere analyses teruggebracht tot 

een driepuntsschaal: (heel) goed – voldoende – (heel) slecht.

Voor het bepalen van het effect van het al dan niet voortzetten van een 

opleiding is een steekproef getrokken van zowel personen die bezig 

zijn met de opleiding als vsv’ers. De trekking en het aanschrijven heeft 

plaatsgevonden via DUO.

Voor de scherpte van het beroepsbeeld zijn uiteindelijk vier categorieën 

gehanteerd:

1 niet bezig met de beroepskeuze;

2 geen keuze gemaakt of deze verandert steeds;

3 nog twijfel tussen beroepen of soorten werk;

4 een beroepskeuze gemaakt of al werkzaam in het beroep naar keuze.

De tevredenheid over de stage is gemeten op een vijfpuntsschaal: van 

helemaal niet tevreden tot en met heel tevreden.

2.4 Steekproef, respons en analyse

Voor voorliggend onderzoek is een aselecte steekproef getrokken van 

(voormalig) mbo’ers op niveaus 2 en 4 van Nederlandse, Surinaamse, 

Marokkaanse en Turkse afkomst op basis van onderwijsnummergegevens. 

Hierbij is samengewerkt met DUO. Het steekproefkader bestond uit 53.200 

mbo’ers. Dit betreft mbo’ers van wie bekend is dat zij per 1 oktober 2010 

in het laatste leerjaar zitten van een opleiding op niveau 2 of niveau 4 

(opleidingvolgers). De verdeling is als volgt (zie tabel 2.1).
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Tabel 2.1  Steekproefkader

Steekproefkader Autochtoon Surinaams Turks Marokkaans Totaal

Niveau 2 16% 1,1% 2,2% 1,8% 11.328

Niveau 4 69% 2,8% 3,6% 3,1% 41.872

Totaal 45.435 2.077 3.080 2.608 53.200

Uit het steekproefkader is een eerste steekproef getrokken die een 

weerspiegeling is van het steekproefkader. Die steekproef bestaat uit 

6.686 opleidingvolgers. 

Daarnaast is uit de groep vsv’ers een steekproef getrokken van 3.280 

ex-mbo’ers. Ook nu gaat het om mbo’ers die per 1 oktober 2010 de 

opleiding hebben verlaten zonder een startkwalificatie. In totaal hebben 

9.966 mbo’ers via DUO een brief ontvangen. In de brief die de mbo’ers 

hebben ontvangen, is korte uitleg gegeven over het onderzoek en 

verwezen naar een webbased enquête. 

Na de sluitingsdatum hebben nog eens 6.686 mbo’ers een brief 

ontvangen, waarvan de helft een rappel betrof aan personen die nog 

niet hadden gereageerd en voor de andere helft een nieuwe steekproef 

is getrokken. Hierbij zijn mbo’ers op niveau 2 en van niet-Nederlandse 

afkomst oversampled, omdat het aantal ingevulde enquêtes van hen 

in de eerste ronde te klein was voor vergelijkende analyses. De totale 

netto respons bedroeg uiteindelijk 1.556. Rekening houdend met retour 

ontvangen brieven bedroeg de respons een kleine 10%. 

De gerealiseerde steekproef en de verdeling naar niveau en etnische 

herkomst staan in tabel 2.2.
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Tabel 2.2  Gerealiseerde steekproef

Gerealiseerde 
steekproef Autochtoon Surinaams Turks Marokkaans Totaal

Niveau 2 262 (17%) 72 (4,6%) 82 (5,3%) 120 (7,7%) 536

Niveau 4 657 (42%) 129 (8,3%) 137 (8,8%) 97 (6,2%) 1.020

Totaal 919 201 219 217 1.556

Op basis van deze respons is voorzichtigheid geboden bij het vertalen van 

resultaten voor mbo’ers uit ons onderzoek naar de hele groep van mbo’ers 

in Nederland. De uitspraken zijn eerder indicatief. Deze lage respons zal 

onder andere te maken hebben met de levensfase van de overgang naar 

volwassenheid, waarbij personen die inmiddels het ouderlijk huis hebben 

verlaten, de brief wellicht niet hebben ontvangen. Een andere reden 

kan de werkwijze zijn van de brief met verwijzing naar het internet. Deze 

werkwijze veroorzaakt een extra drempel en mist daarmee qua respons de 

voordelen van een papieren enquête.

Bij de analyse van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de 

standaardprogrammatuur van SPSS, Chi2-toetsen, T-toetsen (afhankelijk 

van het meetniveau van de variabelen), univariate variantieanalyse 

(General Linear Model) en correlaties.
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In dit hoofdstuk wordt het sociaal kapitaal van mbo’ers in kaart gebracht. 

Eerst worden de belangrijkste variabelen gepresenteerd die worden 

ingezet om de verschillen in sociaal kapitaal tussen mbo’ers in kaart 

te brengen (paragraaf 3.1). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

algemeen sociaal kapitaal en specifiek sociaal kapitaal. Bij de eerste 

vorm gaat het om het totaal aan potentieel sociaal kapitaal in de vorm 

van netwerken van de mbo’ers. Er wordt van uitgegaan dat het aantal 

personen in die netwerken, hun beroepsstatus en de diversiteit in 

die status belangrijke kenmerken zijn die op een bepaald moment in 

een bepaalde situatie benut kunnen worden. Dit wordt beschreven in 

paragraaf 3.2. Bij specifiek sociaal kapitaal staat juist de benutting in 

specifieke situaties centraal. Dit wordt beschreven in paragraaf 3.3. 

3.1 Variabelen in het onderzoek

3.1.1 School- en leerlingkenmerken

In hoofdstuk 2 zijn de factoren onderscheiden waarvan wordt vermoed 

dat ze verschillen in het sociaal kapitaal van mbo’ers opleveren. Deze zijn: 

•	 geslacht;

•	 etnische afkomst (mbo’ers van autochtone, Surinaamse, Marokkaanse 

en Turkse afkomst);

•	 leeftijd;

•	 opleidingsniveau (niveau 2 en 4);

•	 sector (Economie & Handel, Techniek, Zorg & Welzijn).

Drie ervan (opleidingsniveau, sector en etnische afkomst) zijn ook 

gebruikt bij het trekken van een gestratificeerde steekproef van mbo’ers 

uit een bol-opleiding. 

Resultaten onderzoek 
onder mbo’ers 3
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In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de samenstelling van 

de onderzoeksgroep om de resultaten van het sociaal kapitaal in dit 

perspectief te kunnen zien.

 

Van de in totaal 1.556 mbo’ers is de verhouding tussen mannen en 

vrouwen lichtelijk scheef met wat meer vrouwelijke mbo’ers (57% om 

43%). Die verdeling zien we zowel op niveau 2 als niveau 4. Hoewel iets 

meer vrouwen een bol-opleiding volgen, heeft dat verschil waarschijnlijk 

ook te maken met een grotere bereidheid bij vrouwen om mee te werken 

aan een enquête. 

De verdeling naar etnische afkomst is als volgt. Bijna 60% van de 

onderzochte mbo’ers is van Nederlandse origine en er is een vrijwel 

gelijke verdeling van de overige drie naar etnische afkomst onderscheiden 

allochtone groepen (13% à 14% in elke groep). De samenstelling verschilt 

duidelijk tussen niveau 2 en 4. In de groep met een opleiding op niveau 

2 is iets minder dan 50% Nederlands, terwijl dat 65% is in de groep op 

niveau 4. Op niveau 2 is de groep mbo’ers van Marokkaanse afkomst 

duidelijk groter (22%) dan die van de twee andere allochtone groepen 

(rond 14%), terwijl die groep op niveau 4 juist iets kleiner is dan de 

twee andere groepen (10% versus circa 13%). Naar opleidingsniveau 

onderscheiden gaat het om 536 bol’ers op niveau 2 en 1.020 op 

niveau 4. Mbo’ers op niveau 4 zijn gemiddeld een jaar ouder dan die van 

niveau 2. 

3.1.2 Andere variabelen  

Een kernvraag in het onderzoek is of mbo’ers die worden onderscheiden 

op de vijf in paragraaf  3.1.1 beschreven variabelen, verschillen in 

sociaal kapitaal. Alvorens dat wordt nagegaan, is het belangrijk om de 

samenhang te onderzoeken van die variabelen met een aantal factoren 

waarvan we ook weten dat ze een rol spelen in het verwerven van sociaal 

kapitaal. Het gaat om de sociaal-economische status (SES) van het 

gezin van de mbo’ers, hun sociaal-maatschappelijke participatie en het 

gebruik van Nederlands in informele communicatieve situaties. Als er 

een samenhang wordt gevonden tussen de vijf kernvariabelen en deze 
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factoren, zal daar in het onderzoek naar de verschillen in sociaal kapitaal 

tussen de verschillende groepen mbo’ers rekening mee moeten worden 

gehouden. Als een bepaalde groep mbo’ers een groter sociaal kapitaal 

heeft en het gezin waartoe ze behoren gemiddeld een hogere SES 

heeft, dan moet er rekening mee worden gehouden dat een deel van de 

verklaring daar moet worden gezocht.

De sociaal-economische status
Een belangrijke verklarende factor in het schoolsucces van leerlingen is 

de sociaal-economische status van het gezin (SES). Een veelgebruikte 

indicator voor de SES is het opleidingsniveau van de ouders. Het 

opleidingsniveau van mensen komen we in het kader van sociaal 

kapitaal ook wel tegen onder de naam van menselijk kapitaal (human 

capital). Dat niveau is in ons onderzoek nagegaan door te vragen 

naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders. De onderscheiden 

categorieën zijn ingedeeld naar laag, middelbaar en hoog. Daarnaast 

is het hoogste opleidingsniveau van broer(s) en zus(sen) nagegaan. 

Dat is geoperationaliseerd in de mbo-niveaus 2, 3 en 4, havo, vwo, 

hbo en wo. Die zijn gegroepeerd in vier niveaus (1 = mbo 2 en 3; 2 = 

mbo 4; 3 = havo en vwo; 4 = hbo en wo). Het opleidingsniveau van de 

ouders verschilt niet tussen mbo’ers op niveau 2 en 4. Het geslacht 

doet er enigszins toe, maar alleen bij mbo’ers op niveau 4 en op een 

manier die niet wijst op een lineair verband. Vrouwelijke mbo’ers 

rapporteren namelijk iets vaker ouders met een laag en een hoog 

opleidingsniveau, terwijl mannelijke mbo’ers juist vaker ouders hebben 

met een middelbaar opleidingsniveau. Bovendien is het effect niet groot. 

Er zijn geen verschillen tussen mbo’ers op niveau 2 onderscheiden naar 

etnische afkomst op basis van het opleidingsniveau van de ouders. 

Het percentage ouders met een laag opleidingsniveau komt weliswaar 

overeen, maar er zijn wel relatief veel mbo’ers van Turkse en met name 

van Marokkaanse afkomst met ouders die ofwel helemaal geen onderwijs 

hebben genoten, ofwel hooguit lagere school. Van de Marokkaanse vaders 

geldt dit bijvoorbeeld voor 54% in vergelijking met slechts 4% van de 

vaders van Nederlandse mbo’ers uit dit onderzoek. Bij de Nederlandse 

mbo’ers en die van Surinaamse afkomst gaat het in die categorie om 

relatief veel ouders met hooguit vmbo of een vergelijkbare opleiding. Op 
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niveau 4 hangt etnische afkomst wel samen met het opleidingsniveau 

van de ouders, zij het ook weer beperkt. Op niveau 4 zien we alleen bij 

mbo’ers van Marokkaanse afkomst dat hun ouders een duidelijk lager 

opleidingsniveau hebben in vergelijking met dat van de ouders van 

Nederlandse en van Surinaamse afkomst. 

Mbo’ers uit een opleiding op niveau 2 komen vaker uit een gezin waar het 

hoogste opleidingsniveau van een broer of zus lager is dan bij mbo’ers uit 

een opleiding op niveau 4. 

Ongeveer 30% van de mbo’ers op niveau 2 heeft een broer of zus met 

als hoogste een opleiding op mbo-niveau 2 of 3, tegenover 13% van de 

mbo’ers op niveau 4. Het percentage broers of zussen op de drie hogere 

niveaus is hoger bij mbo’ers op niveau 4. Over het geheel genomen is er 

een licht effect gevonden voor geslacht: wat meer mannelijke mbo’ers 

hebben een broer of zus in een van de twee hoogste opleidingsniveaus, 

terwijl vrouwelijke mbo’ers juist iets vaker een broer of zus hebben met 

een opleiding op een lager niveau. Weliswaar gaat het om een statistisch 

significant effect (p < 0,05), maar de verschillen in percentages zijn niet 

groot, terwijl er op de beide afzonderlijke niveaus (2 en 4) helemaal geen 

verschil is gevonden tussen mannen en vrouwen. 

Nederlands als voertaal 
Het ligt voor de hand dat jongeren die goed Nederlands spreken 

gemiddeld genomen gemakkelijker hun netwerk buiten de eigen 

familie- en vriendenkring zullen kunnen uitbreiden dan jongeren die het 

Nederlands minder goed beheersen. Omdat we niet konden beschikken 

over een directe maat van taalbeheersing van het Nederlands, is 

deze variabele geoperationaliseerd in termen van het gebruik van het 

Nederlands als voertaal in de eigen familiekring en in de vriendenkring. 

De gebruikte vijfpuntsschaal loopt uiteen van ‘altijd Nederlands’ tot ‘altijd 

een andere taal’, met als middencategorie ‘even vaak Nederlands als 

een andere taal’. De schaal is teruggebracht naar een driepuntsschaal 

(altijd/meestal Nederlands, even vaak Nederlands als een andere taal 

en meestal/altijd een andere taal). Omdat dit punt niet of nauwelijks 

zal spelen bij jongeren van Nederlandse afkomst – dialecten even in 

het midden gelaten – wat ook blijkt uit de resultaten, wordt hier alleen 
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gekeken naar de mbo’ers van allochtone afkomst. Verder lieten analyses 

zien dat de voertaal onder vrienden in het algemeen toch het Nederlands 

is. Alleen relatief veel mbo’ers van Turkse afkomst (25%) spreken 

onderling met vrienden vaak Turks. Bij de twee andere allochtone groepen 

gaat het om minder dan 5%. Er zal daarom alleen naar het gebruik van 

het Nederlands thuis worden gekeken. 

In het algemeen is bij de meeste mbo’ers van allochtone afkomst (85%) 

het Nederlands toch thuis de voertaal en spreekt een kleine groep (6%) in 

de huiselijke kring hoofdzakelijk of altijd een andere taal. Ongeveer 10% 

spreekt even vaak Nederlands als een andere taal. 

Relatief meer allochtone mbo’ers op niveau 4 geven aan (bijna) altijd 

thuis Nederlands te spreken (87% versus 81% van de mbo’ers op 

niveau 2). Omgekeerd gebruiken iets meer allochtone mbo’ers op niveau 

2 thuis (bijna) nooit het Nederlands in hun communicatie met familie 

(8% tegen 5% van de mbo’ers op niveau 4). Er zijn geen verschillen 

gevonden tussen allochtone mannen en vrouwen. Dat geldt over de hele 

linie, maar ook afzonderlijk op niveau 2 en 4. Daarentegen zijn er wel 

duidelijke verschillen tussen de drie allochtone groepen. Verreweg de 

meeste mbo’ers van Surinaamse afkomst spreken thuis meestal of altijd 

Nederlands (92,5%) en vrijwel niemand (0,5%) spreekt thuis meestal of 

altijd een andere taal. Dat ligt bij de mbo’ers van Marokkaanse en Turkse 

afkomst aanzienlijk genuanceerder. Van de Marokkaanse mbo’ers spreekt 

65% thuis meestal of altijd Nederlands en 10% (bijna) nooit, terwijl dat 

bij de mbo’ers van Turkse afkomst respectievelijk 47% en 23% is. Die 

verschillen tussen de drie groepen mbo’ers van allochtone afkomst zien 

we zowel over de hele linie als bij afzonderlijke analyses op niveau 2 en 

niveau 4. 

Sociaal-maatschappelijke participatie van mbo’ers
De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat naarmate de sociaal-

maatschappelijke participatie van mbo’ers toeneemt, we dat ook zullen 

terugvinden in een groter sociaal kapitaal. Participatie biedt namelijk 

kansen om met anderen in contact te komen die in het sociale netwerk 

op een bepaald moment van belang kunnen zijn. We zullen dus moeten 

nagaan hoe de sociaal-maatschappelijke deelname van mbo’ers 
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onderscheiden naar de vijf kernvariabelen is. Als er tussen groepen 

grote verschillen zijn, zal daar in de analyse van de samenhang tussen 

die vier kernvariabelen en sociaal kapitaal rekening mee moeten worden 

gehouden. 

Zoals aangegeven onderscheiden we vier vormen van participatie: het aantal 

vrienden, lidmaatschap van een club of vereniging, vrijwilligerswerk en werk 

(een bijbaan, waarbij werk tijdens de stage niet meegerekend wordt). 

Vrienden
De mbo’ers is gevraagd naar het aantal goede vrienden. Voor alle mbo’ers 

gaat het gemiddeld om circa 7,5 goede vrienden. De standaarddeviatie 

van bijna 8,5 wijst op zeer grote verschillen tussen mbo’ers. Er is niet 

aan de indruk te ontkomen dat een deel van de mbo’ers de term ‘goede’ 

vrienden tamelijk ruim heeft opgevat. Van de factoren is alleen bij geslacht 

een duidelijk verschil gevonden. Gemiddeld hebben mannelijke mbo’ers 

meer goede vrienden dan vrouwelijke mbo’ers (9,2 tegen 6,2). Dat 

verschil treedt ook op bij een onderscheid naar het opleidingsniveau van 

de mbo’ers. Het effect is zowel op niveau 2 als op niveau 4 vergelijkbaar 

met het effect over de hele linie. 

Lidmaatschap van een club of vereniging
Waar het aantal vrienden nauwelijks verschillen laat zien, zien we die juist 

wel als het gaat om het lidmaatschap van een club of vereniging. Voor 

vier van vijf variabelen en ook in combinatie zijn er duidelijke verschillen 

gevonden. Mbo’ers op niveau 4 zien we vaker bij een club dan mbo’ers 

op niveau 2 (52% respectievelijk 38%). Dat geldt ook voor mannen (55% 

en 42% van de vrouwen) en voor Nederlandse mbo’ers (54% versus 

34% tot 40% in de drie groepen allochtone mbo’ers). Ook bij combinatie 

van die variabelen blijven de effecten bestaan. Daarbij tekenen zich bij de 

andere variabelen iets scherpere verschillen af op niveau 2 dan op niveau 4.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is geoperationaliseerd als onbetaald werk, waarbij de stage is 

uitgesloten. Duidelijk meer mbo’ers op niveau 4 dan op niveau 2 verrichten 

vrijwilligerswerk (27% op niveau 4 en 17% op niveau 2). Ook Nederlandse 
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mbo’ers zien we relatief vaker in vrijwilligerswerk (26%) dan mbo’ers van 

allochtone afkomst (18% tot 21% in de drie onderscheiden groepen). 

Van de mannelijke mbo’ers op niveau 4 verricht 28% onbetaald werk 

tegenover 20% van de mannelijke mbo’ers op niveau 2 en bij mbo’ers van 

Turkse afkomst is dat 22% op niveau 4 tegenover 12% op niveau 2. 

Bijbanen
Evenals vrijwilligerswerk kan een bijbaan niet alleen werkervaring 

opleveren, maar ook het netwerk van jongeren uitbreiden. Bijbanen zijn 

dan ook een vierde potentiële bron om het sociaal kapitaal van jongeren 

te laten groeien. De vraag is dus weer of de onderscheiden groepen 

mbo’ers daar in gelijke mate gebruik van maken. Als dat niet zo is, dan 

moeten we bij verschillen in sociaal kapitaal tussen groepen mbo’ers 

rekening houden met deze factor. 

Mbo’ers op niveau 4 hebben vaker een bijbaan dan mbo’ers op niveau 

2 (71,5% versus 60,4%) en dat geldt ook voor mannen ten opzichte van 

vrouwen (71,5% versus 64,8%) en voor mbo’ers van autochtone afkomst 

ten opzichte van mbo’ers van allochtone afkomst (75% versus 54% tot 

60%). Het effect van geslacht vinden we alleen duidelijk terug op niveau 

2 (67% van de mannen heeft een bijbaan en 56% van de vrouwen), maar 

op niveau 4 is er slechts een verschil van 4 procentpunt ten gunste van 

de mannen. Autochtone mbo’ers op zowel niveau 2 als 4 hebben vaker 

een bijbaan dan hun studiegenoten van allochtone afkomst. 

3.2 Algemeen sociaal kapitaal

Het algemeen sociaal kapitaal wordt beschreven aan de hand van een 

aantal kenmerken van netwerken waar mbo’ers deel van uitmaken, 

zoals gemeten met de zogenaamde Position Generator (PG), de lijst 

met beroepen zoals beschreven in paragraaf 2.3, waarvan aangekruist 

moet worden of die worden uitgeoefend door een van de ouders, een 

broer of zus, een ander familielid, een goede vriend(in) of een kennis. 

Gezinsleden en goede vrienden behoren tot het nabije of meer intieme 

netwerk (aangeduid als bonding) en de verdere familie en kennissen als 
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netwerken op meer afstand (aangeduid als bridging). De kenmerken van 

sociaal kapitaal zijn: 

1 het aantal personen dat een beroep uit de lijst uitoefent;

2 de status van de beroepen die voorkomen;

3 de diversiteit aan beroepen. 

Naast een totaalbeeld van elk van die drie kenmerken (waarbij ouders, 

broers/zussen, vrienden en kennissen zijn opgeteld) worden ook de 

kenmerken beschreven waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

bonding en bridging. Een belangrijk onderdeel van elke paragraaf is het in 

kaart brengen van eventuele verschillen in sociaal kapitaal voor groepen 

mbo’ers onderscheiden naar met name geslacht, etnische afkomst, 

opleidingsniveau in het mbo (niveau 2 of 4) en sector in het mbo. 

De maten voor sociaal kapitaal vormen de afhankelijke variabele in de 

analyses; geslacht, etnische afkomst, opleidingsniveau en sector zijn 

de onafhankelijke variabelen of factoren. Er is gebruik gemaakt van 

General Linear Model (univariate anova in SPSS), waarin drie van de vier 

factoren steeds zijn opgenomen. Omdat de sector niet van voldoende 

respondenten bekend was, kon deze niet in die analyses meegenomen 

worden. De sector is apart in enkelvoudige analyses opgenomen. 

3.2.1 Omvang van het sociale netwerk

Mbo’ers uit het onderzoek hebben in hun gezin, familie, vrienden- en 

kennissenkring gemiddeld 14,4 personen met een beroep dat voorkomt 

in de lijst met ruim 80 beroepen in de PG. Tabel 3.1 maakt duidelijk dat 

het aantal personen met een beroep uit de PG enorm verschilt tussen 

mbo’ers: de uitersten zijn 1 (laagste aantal) en 62 (hoogste aantal) met 

een standaarddeviatie van 8,2. Een vergelijking met de uitkomsten uit 

een eerder onderzoek naar de omvang van het sociaal kapitaal in een 

representatieve steekproef van 18- tot 65-jarige volwassenen in ons land 

(Van der Gaag, 20089) geeft aan dat mbo’ers gemiddeld minder mensen 

9 Het onderzoek is zo’n 10 jaar geleden gehouden in het kader van het Social Networks of the Dutch (SSND). 
Het gaat om een steekproef van rond de 1.000 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 65 jaar uit 40 aselect getrokken 
gemeentes. De steekproef richtte zich aanvankelijk op mensen met een betaalde baan, bij een latere aanvulling van de 
steekproef is dat criterium losgelaten. Voor de uiteindelijke steekproef geldt dat het aantal mensen met een betaalde 
baan is oververtegenwoordigd. Zij beschikken naar verwachting over meer sociaal kapitaal dan de doorsnee van de 
Nederlandse bevolking.



47

e
cb

o

met een beroep kennen dan volwassenen. In het onderzoek van Van 

der Gaag komt het gemiddelde aantal namelijk uit op 15 uit een totale 

lijst van 30 beroepen. Het verschil van gemiddeld 14,4 uit 80 beroepen 

tegenover 15 uit 30 beroepen spreekt voor zich. Hierbij moet wel rekening 

worden gehouden met het feit dat mbo’ers niet representatief zijn voor de 

Nederlandse bevolking. 

Tabel 3.1  Omvang sociale netwerk: totaal, onderscheiden naar netwerken bonding/bridging

Omvang van het sociaal kapitaal

Bonding Bridging

Totaal 
bonding

Ouders/
verzor-
gers

Broer/ 
zus

Goede 
vrien-
den

Totaal 
brid-
ging

Ver-
dere 

familie
Ken-

nissen Totaal

Gemiddeld 
aantal

4,9 1,2 0,8 2,8 9,5 4,0 5,5 14,4

Standaard-
deviatie

3,6 1,1 1,1 3,1 6,3 3,6 4,8 8,2

Laagste 
aantal

0 0 0 0 0 0 0 1

Hoogste 
aantal

28 9 9 27 46 27 29 62

Het sociaal kapitaal gemeten naar omvang is bijna twee keer zo groot bij 

bridging (9,5) als bij bonding (4,9). Op zich is dat niet verbazingwekkend, 

omdat het aantal personen in nabije netwerken in het algemeen geringer 

zal zijn dan in netwerken op iets meer afstand van de mbo’ers. Ook in de 

twee afzonderlijke groepen netwerken zijn er zeer grote verschillen tussen 

mbo’ers: bij bonding varieert het aantal personen met een in de PG 

genoemd beroep tussen 0 en 28 en bij bridging tussen 0 en 46. Hoewel 

bij mbo’ers een vooronderzoek is gedaan naar de in de PG opgenomen 

beroepen, valt niet aan de indruk te ontkomen dat niet iedereen de PG 

even betrouwbaar heeft ingevuld. Dat is onder andere af te leiden uit het 

hoogste aantal van 9 beroepen bij ouders en broers en zussen. Bij ouders 

hoeft een aantal boven de twee beroepen overigens niet per se te wijzen 

op een foutieve invulling – niet uit te sluiten is dat ook eerder beoefende 

beroepen zijn aangekruist of mbo’ers meerdere (stief)ouders/verzorgers 
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hebben – maar een aantal van 9 roept wel vragen op. Ook het maximum 

van 27 beroepen bij goede vrienden wijst erop dat rekening moet worden 

gehouden met enige onbetrouwbaarheid in de meting. De vraag is of 

die grote verschillen in het aantal personen dat mbo’ers kennen met 

een beroep uit de PG, terug te vinden zijn in verschillen tussen groepen 

mbo’ers. Hieronder wordt dat nagegaan. 

 Verschillen tussen groepen mbo’ers

Geslacht, afkomst en opleidingsniveau

Voor de netwerken is nagegaan of er verschillen zijn tussen mannen en 

vrouwen, tussen de vier naar afkomst onderscheiden etnische groepen 

en voor het opleidingsniveau (2 en 4). Er zijn univariate variantieanalyses 

uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden met de verschillen in aantal 

respondenten per cel (zie hoofdstuk 2, tabel 2.2). Naast eventuele 

effecten van de drie factoren zijn ook mogelijke interactie-effecten 

nagegaan. Van een interactie-effect is bijvoorbeeld sprake als we naar de 

uitkomst van mannelijke mbo’ers kijken: bij autochtone mbo’ers is de PG 

het hoogst op niveau 4 en bij mbo’ers van Surinaamse afkomst is dat net 

andersom. Ook als er in de ene groep een verschil is en in de andere niet 

(bij mbo’ers van Marokkaanse afkomst) spreken we van een interactie-

effect. Tabel 3.2 toont het gemiddelde aantal gekende personen met een 

beroep uit de PG voor de verschillende groepen. 

Tabel 3.2  Gemiddelde omvang PG voor geslacht, afkomst en opleidingsniveau 

Mannen Vrouwen Totaal

Etnische 
afkomst Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal

Autochtoon 12,1 16,2 15,1 11,0 14,4 13,4 11,5 15,2 14,1

Surinaams 19,6 16,0 17,3 11,9 16,0 14,5 15,3 16,0 15,7

Marokkaans 14,7 14,8 14,8 12,1 12,6 12,3 13,1 13,4 13,2

Turks 14,6 16,9 16,0 12,5 16,0 14,7 13,3 16,4 15,2

Totaal 14,1 16,1 15,5 11,6 14,6 13,6 12,6 15,3 14,4
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Voor alle drie de factoren is een hoofdeffect gevonden. Mannen 
hebben in hun netwerk meer personen met een beroep dan vrouwen 
(15,5 tegen 13,6) en mbo’ers op niveau 4 meer dan mbo’ers op 
niveau 2 (15,3 tegen 12,6). Er is ook een hoofdeffect voor etnische 
afkomst, maar daar is alleen het verschil tussen mbo’ers van 
Surinaamse en Marokkaanse afkomst statistisch significant (15,7 
tegen 13,2). Ten slotte is er nog een statistisch significant interactie-
effect tussen afkomst en opleidingsniveau: het sociaal kapitaal bij 
mbo’ers van autochtone en Turkse afkomst is duidelijk groter op 
niveau 4 dan op niveau 2, terwijl er geen duidelijk verschil is bij de 
twee andere groepen. Hoewel we dus statistisch significante effecten 
vinden, is de betekenis ervan beperkt. Het model met de drie factoren 
inclusief de interacties verklaart niet meer dan 5% van de verschillen 
in de omvang van het sociaal kapitaal.10 Dat is mede te wijten aan de 

grote verschillen binnen afzonderlijke groepen. Die verschillen zijn in de 

meeste gevallen aanzienlijk groter dan de verschillen tussen groepen. Zo 

is bijvoorbeeld tussen niveau 2 en 4 het verschil in omvang 2,7 personen 

met een beroep voorkomend in de PG, terwijl de standaarddeviaties rond 

de 8 liggen. Dat wil zeggen dat bij circa 64% van de mbo’ers op beide 

opleidingsniveaus de omvang van het sociaal kapitaal 8 boven en 8 onder 

het gemiddelde uitkomt. Voor de overige mbo’ers is de afwijking in beide 

opleidingsniveaus nog groter.   

Leeftijd en sector

Zoals uit de vergelijking met de resultaten in de volwassen bevolking 

(zie hierboven) is te vermoeden, neemt bij een stijging van de leeftijd 

het aantal personen met een beroep in de netwerken van mbo’ers toe 

(gemiddeld 13,5 bij mbo’ers van 17 jaar en jonger, 13,2 bij 18, 14,5 

bij 19, 16,0 bij 20 en 16,2 bij 21 jaar en ouder; p < 0,01). Als leeftijd 

als covariaat in het model met de drie factoren wordt opgenomen, blijft 

het hierboven beschreven patroon van statistisch significante effecten 

gelijk. De opname van leeftijd daarin draagt echter nauwelijks bij aan de 

verklaring van verschillen in de omvang van het sociaal kapitaal.11 De 

vraag is of mbo’ers uit de sectoren Economie & Handel (E&H), 

10 Adjusted R2 = 0,047.
11 Adjusted R2 = 0,051.
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Techniek en Zorg & Welzijn (Z&W) verschillen in de omvang van hun 

sociaal kapitaal. Uit de analyse van een beperkt model12 blijken er geen 

duidelijke verschillen tussen sectoren, maar er is wel een interactie-effect. 

Waar de sectoren Techniek en Z&W een duidelijk verschil laten zien ten 

gunste van niveau 4, is dat verschil in de sector E&H niet waargenomen. 

Bekenden met beroepen uit de sector van de eigen opleiding

Een interessante vraag is of mbo’ers uit een sector meer personen in hun 

netwerken hebben die een beroep uitoefenen dat tot die sector gerekend 

kan worden. Daartoe zijn de beroepen uit de PG ingedeeld naar de drie 

sectoren. Een paar sets met beroepen konden niet eenduidig worden 

toegekend en zijn daarom buiten beschouwing gelaten. In tabel 3.3 

staan de resultaten. Een indeling naar sectoren leert dat de beroepen in 

de PG niet evenwichtig verdeeld zijn: voor de sector E&H zijn er 12 sets 

van beroepen in de PG, voor Techniek 6 en voor Z&W 5. Dat betekent 

dat de omvang van het sociaal kapitaal per sector daardoor sowieso 

al zal verschillen. Dat blijkt ook wel in tabel 3.3 als van de gearceerde 

kolommen de resultaten in de laatste regel met elkaar worden vergeleken.

Tabel 3.3  Gemiddelde omvang PG ingedeeld naar sectoren en bonding en bridging

Beroepen toegekend aan sectoren

E&H Techniek Z&W

Sector 
mbo Totaal Bonding Bridging Totaal Bonding Bridging Totaal Bonding Bridging

E&H 6,1 2,2 3,9 3,3 1,1 2,2 2,7 0,8 1,9

Tech-
niek

5,6 2,0 3,6 4,2 1,4 2,8 2,7 0,9 1,9

Z&W 5,7 1,9 3,7 3,1 1,0 2,1 3,3 1,1 2,3

Totaal 5,8 2,0 3,8 3,4 1,2 2,3 2,9 0,9 2,0

Hoewel de verschillen niet groot zijn, maar wel uitstijgen boven het 

toevalsniveau, gaan alle verschillen in de verwachte richting. Gemiddeld 

kennen mbo’ers uit een bepaalde sector meer personen in hun netwerk 

met een beroep behorend tot die sector dan mbo’ers uit de andere 

12 De rol van de sector in het mbo is in een aparte analyse met alleen het opleidingsniveau als andere factor 
onderzocht. Vanwege te geringe vulling van cellen bleek een opname in het eerste model niet mogelijk.
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sectoren. Dat geldt voor E&H, Techniek en Z&W. Het geldt voor alle 

netwerken bij elkaar (kolommen totaal), alsook voor de netwerken 

getypeerd door bonding en bridging. Of mbo’ers hun netwerk in de 

richting van de eigen sector hebben uitgebreid nadat ze hun studie in het 

mbo zijn begonnen of dat ze juist die studie hebben gekozen vanwege 

meer mensen in hun sociale omgeving met een beroep uit die sector en 

die als voorbeeld dienden, valt niet te zeggen. 

Sociaal-economische status en maatschappelijke participatie

Het is interessant om na te gaan of twee variabelen waarvan we 

vermoeden dat ze samenhangen met netwerken van mensen, dat ook bij 

mbo’ers doen. Het gaat om de sociaal-economische status (SES) van het 

gezin van de mbo’ers en de maatschappelijke participatie van mbo’ers in 

termen van lidmaatschap van een club, deelname aan vrijwilligerswerk 

en/of het verrichten van betaald werk in de vorm van een bijbaan. Die 

variabelen zijn samengevoegd tot een nieuwe variabele met een waarde 

van 0 tot 3. 

De SES van het gezin blijkt niet statistisch significant samen te hangen 
met het aantal personen met een baan uit de PG en de opname 
van die variabele beïnvloedt ook niet het patroon en de verklaarde 
variantie van het eerdere model. Bij de sociaal-maatschappelijke 
participatie van de mbo’ers ligt dat anders. Die variabele hangt 
statistisch significant samen met de omvang van het sociaal kapitaal: 
in hoe grotere mate mbo’ers maatschappelijk participeren, hoe meer 
mensen met een beroep zij in hun netwerk hebben. Het hoofdeffect 
van de andere factoren blijft bestaan, maar het interactie-effect 
tussen afkomst en opleidingsniveau verdwijnt. Het model wordt met 
deze variabele duidelijk versterkt: het percentage van de onderlinge 
verschillen in sociaal kapitaal van mbo’ers dat wordt verklaard, 
verdubbelt ruim en komt uit op 0,12.13 

Bonding en bridging
Moeten we de samenhang van de drie factoren (geslacht, afkomst en 

opleidingsniveau) met de omvang van het sociaal kapitaal van mbo’ers 

vooral zoeken in de nabije netwerken (bonding) of in de netwerken 

13 Adjusted R2 = 0,12.



52

e
cb

o

op enige afstand (bridging)? Of dragen beide typen netwerken eraan 

bij? Om die vragen te kunnen beantwoorden, is het model met de drie 

factoren toegepast op de omvang van sociaal kapitaal zoals berekend 

voor de drie nabije netwerken (ouders, broers en zussen en goede 

vrienden) en voor de twee netwerken op meer afstand (verdere familie 

en kennissen). In tweede instantie zijn ook de covariabelen leeftijd, SES 

en maatschappelijke participatie toegevoegd. Aangenomen mag worden 

dat SES vooral van invloed is op bonding en de sociaal-maatschappelijke 

participatie op bridging. Zowel bij bonding als bij bridging zijn er 

statistisch significante effecten voor geslacht en opleidingsniveau. In 

beide is de richting hetzelfde als bij de omvang van het sociaal kapitaal 

in alle netwerken tezamen. Etnische afkomst speelt geen rol meer bij 

bonding, maar wel bij bridging. De verklaarde variantie blijft in dit model 

bij bonding en bridging beperkt tot slechts 4%. Voor het sociaal kapitaal 

in nabije netwerken levert toevoeging van de covariabelen leeftijd en 

maatschappelijke participatie statistisch significante samenhangen 

op, maar opmerkelijk genoeg niet voor SES. Het effect van leeftijd is te 

verklaren door de toename van de kans op oudere broers en zussen 

in het gezin en daarmee op de kans dat ze al een baan zullen hebben. 

Dat maatschappelijke participatie effect heeft op nabije netwerken wijst 

erop dat mbo’ers via maatschappelijke participatie hun vriendenkring 

uitbreiden en zo meer personen leren kennen met een baan. Ook hier 

zien we een verdubbeling van de verklaarde variantie.14 Bij bridging wijkt 

het patroon iets af. Het effect van geslacht verdwijnt en leeftijd speelt 

opmerkelijk genoeg evenmin nog een rol, mogelijk door toedoen van 

maatschappelijke participatie. Die variabele hangt evenals de factoren 

afkomst en opleidingsniveau namelijk wel statistisch significant samen 

met het sociaal kapitaal en draagt zo aanzienlijk bij aan de verklaarde 

variantie. Die gaat in vergelijking met het model met de drie factoren 

omhoog van 4% naar 9%.15

Tussen mbo’ers zijn er dus grote onderlinge verschillen in de omvang van 

hun sociaal kapitaal. Dat geldt als we dat kapitaal in alle netwerken bij 

elkaar optellen, maar ook in de twee soorten netwerken die meer nabije 

relaties en relaties op afstand (bonding en bridging) aanduiden. Die 
14 Adjusted R2 = 0,09.
15 Adjusted R2 = 0,09.
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verschillen zijn maar voor een deel terug te voeren op verschillen tussen 

groepen mbo’ers zoals onderscheiden naar geslacht, afkomst, leeftijd, 

opleidingsniveau en sector. Opleidingsniveau speelt overal een rol, maar 

voor geslacht, afkomst en leeftijd is dat wisselend. De effecten van die 

laatste variabelen verdwijnen ook als de maatschappelijke participatie 

van mbo’ers in de analyses wordt opgenomen. Met name door opname 

van maatschappelijke participatie kan bijna twee keer zoveel van de 

onderlinge verschillen in de omvang van het sociaal kapitaal van de 

mbo’ers worden verklaard: de verklaarde variantie gaat omhoog van 4% à 

5% naar circa 10% tot 11%.  

3.2.2 De beroepsstatus van het sociaal kapitaal van mbo’ers

Beroepen verschillen op allerlei dimensies, waarbij tussen dimensies 

ongetwijfeld samenhangen zullen bestaan. Twee dimensies worden 

gebruikt om beroepen naar status of prestige te classificeren en te 

voorzien van een prestigescore, de zogenaamde ISCO-score: 

1 de opleiding nodig voor een beroep;

2 het maatschappelijke aanzien van een beroep. 

Elk beroep krijgt daarin een numerieke waardering (zie hoofdstuk 2). De 

beroepen die in de PG zijn opgenomen lopen in status uiteen van 18 

(schoonmaker) tot 89 (chirurg).

Tabel 3.4 geeft een overzicht van het (gemiddeld) voorkomen van een 

beroep in de familie, bij vrienden of kennissen van mbo’ers (onder het 

kopje ‘mbo’ers’). Uit de eerste rij bijvoorbeeld blijkt dat bijna een kwart 

van de mbo’ers in de familie, vrienden- of kennissenkring een huisarts 

dan wel chirurg dan wel psychiater kent. Het gaat dan uitdrukkelijk niet 

om de eigen huisarts, chirurg of psychiater. In de tabel staan de reeksen 

van beroepen geordend naar hoogte van de ISCO-score (tussen haakjes). 

De beroepenreeks die het meest in het mbo-netwerk voorkomt is die van 

verkoper, caissière, winkelmedewerker. Rond de driekwart van de mbo’ers 

kent iemand met een van die beroepen. Het zal niet verbazen dat een 

professor of wetenschapper het minst in de netwerken voorkomt. 
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Interessant is de vraag hoe het beroepennetwerk van de onderzochte 

mbo’ers eruit ziet in vergelijking met dat van de Nederlandse bevolking. 

De gegevens hierover staan onder het kopje ‘Nederland’) en komen uit 

het eerder vermelde onderzoek van Van der Gaag e.a. (2008) onder een 

doorsnee van de Nederlandse bevolking van zo’n 10 jaar geleden. De 

vergelijking laat zien dat mbo’ers met name bij de beroepen met hogere 

status over een kleiner beroepennetwerk beschikken dan de doorsnee 

Nederlander.8 Van de mbo’ers kent 28% een ingenieur of architect, bij de 

Nederlandse bevolking is dat 61%. Bij professor/wetenschapper zijn de 

percentages 11% en 42%. Bij de beroepen met geringe status worden de 

verschillen kleiner.

Tabel 3.4  Aantal genoemde beroepen: door mbo’ers en doorsnee Nederlanders uit het 

onderzoek van Van der Gaag e.a. (2008) 

Sets van beroepen Mbo’ers Nederlanders

(Tussen haakjes de ISCO-score, waar van toepassing bij de door 
Van der Gaag e.a. (2008) gebruikte Engelse term) % %

Huisarts, chirurg, psychiater (niet je eigen) (allen 89)/Doctor 23 50

Advocaat (85), notaris (81), rechter (88)/Lawyer 31 47

Professor (76), wetenschapper (69)/Scientist 11 42

Teamleider, afdelingschef, verkoopchef (66) 51

Hoofd administratie (59), accountant/boekhouder (66)/
Accountant

42 63

Docent/leerkracht (niet van je eigen opleiding/school) (63)/
Teacher

53 73

Manager (62), directeur (70), projectleider (onbekend)/
Manager/Director of a company

44 66/71

Tekenaar (60), grafisch ontwerper (60) 41

Ingenieur (51), architect (60)/Engineer 28 65

Makelaar, taxateur, tussenpersoon verzekeringen/hypotheken 
(allen 57)/Estate agent/Insurance agent

40 31/40

Journalist (65), redacteur (65), medewerker bibliotheek of 
archief (55)

16

Directiesecretaresse (57), managementassistent (57), 
ambtenaar (55)

28
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Sets van beroepen Mbo’ers Nederlanders

% %

Muzikant, kunstenaar, schrijver (allen 53)/Musician, artist, writer 31 54

Jongerenwerker (49), gevangenismedewerker (49), politieagent 
(53)/Police officer

49 35

Verpleegkundige (53), doktersassistent (46), tandartsassistent 
(43)/Nurse

54 75

Receptionist (37), administratief medewerker (49), secretaresse 
(46)/Secretary

64 67

Steward(ess) (44), reisleider (41) 24

Systeembeheerder, ict-medewerker (41)/Information 
technologist

53 66

Monteur (auto, onderhoud etc.) (38)/Construction worker 65 66

Klusjesman, schilder, metselaar, loodgieter (allen 36)/
Construction worker

58 66

Chauffeur (36), koerier (36), verhuizer (28)/Engine driver/
Truck driver

43 18/50

Kapper (32), schoonheidsspecialist(e) (32)/Hairdresser 60 48

Verkoper (33), caissière (31), winkelmedewerker (31)/
Sales employee

75 62

Kopieermedewerker (36), postbode (32), magazijnmedewerker 
(28)/Postman

38 28

Bakker, slager, groenteboer (allen 29) 32

Kok (27), ober (30), serveerster (28)/Cook 52 46

Conciërge, portier, huismeester (allen 29) 20

Landbouwer (15), dierenverzorger (33), tuinman (16)/Farmer 31 50

Schoonmaker (17), vuilnisman (18), glazenwasser (20)/
Unskilled laborer

37 38

Naast mogelijke andere voordelen die mbo’ers kunnen hebben 

van personen met een hoge beroepsstatus in hun netwerk, is de 

veronderstelling dat ze er ook voordeel van kunnen hebben voor hun 

(leer)loopbaan. Bijvoorbeeld via betere hulp bij het doorlopen van hun 

studie of bij de keuze van een vervolgopleiding of het vinden van een 

stageplaats. 
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Tabel 3.5 toont voor de verschillende netwerken waarvan mbo’ers uit dit 

onderzoek deel uitmaken, de gemiddelde beroepsstatus van personen in 

het netwerk, de standaarddeviatie en de laagste en hoogste status.

Tabel 3.5  Status sociale netwerk: totaal, onderscheiden naar netwerken bonding/bridging

Status van het sociaal kapitaal

Bonding Bridging

Totaal Ouders
Broer/ 
zus

Goede 
vrien-
den Totaal

Verdere 
familie

Ken-
nissen Totaal

Gemiddelde 
status

43,5 44,9 47,1 41,5 46,7 47,3 46,1 45,4

Standaard-
deviatie

9,8 14,7 12,0 10,1 7,6 10,8 9,0 6,3

Laagste 
status

18 18 18 18 18 18 18 18

Hoogste 
status

89 89 89 89 89 89 89 89

De gemiddelde beroepsstatus komt uit op 45,4, een niveau dat onder 

andere overeenkomt met de status van doktersassistent. Beroepen in de PG 

met de laagste status (18) en met de hoogste status (89) komen voor in de 

netwerken van de mbo’ers, wat duidt op een grote diversiteit of spreiding. 

De standaarddeviatie van 6,3 is eveneens een signaal van die spreiding. De 

spreiding bij individuele mbo’ers komt in de volgende paragraaf aan de orde.   

Een vergelijking met het eerder genoemde onderzoek van Van 
der Gaag e.a. (2008) onder een doorsnee van 18- tot 65-jarige 
Nederlanders leert dat de gemiddelde beroepsstatus van personen in 
netwerken van volwassen hoger uitkomt, namelijk op 51,7. Evenals 
bij de omvang van het sociaal kapitaal is dit een aanwijzing dat het 
prestigieus sociaal kapitaal ook toeneemt met de leeftijd. In ieder geval 
lijkt dat het geval tot circa 50 jaar. Althans in het onderzoek van Van 
der Gaag e.a. treedt rond die leeftijd een afvlakking op, gevolgd door 
een daling die individueel echter ervan afhangt of de persoon nog 
deelneemt aan het arbeidsproces. 
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De verschillen tussen de typen netwerken die we bij de omvang van het 
sociaal kapitaal hebben gezien, vinden we hier niet terug. Weliswaar ligt 
de status van het sociaal kapitaal in de nabije netwerken gemiddeld iets 
lager dan in de netwerken op enige afstand (43,6 tegen 46,7), maar 
dat verschil blijft beperkt. Enkele zaken zijn het opmerken waard. De 
gemiddelde beroepsstatus van broers en zussen is iets hoger dan die 
van de ouders. Dat is in lijn met het opklimmen op de sociale ladder van 
jongeren. De beroepsstatus van vrienden in het netwerk van mbo’ers 
is het laagst. Ook dit is te verwachten: in het algemeen zoekt men zijn 
vrienden in kring van gelijkgestemden. Wel is het opmerkelijk dat er 
enkele mbo’ers zijn die vrienden hebben met de hoogst voorkomende 
beroepsstatus (89). Tussen de twee bridging-netwerken (overige familie 
en kennissen) is er weinig verschil in de gemiddelde beroepsstatus. Beide 
komen iets hoger uit dan de beroepsstatus van de ouders.  

Verschillen tussen groepen mbo’ers 

Geslacht, afkomst en opleidingsniveau

Hetzelfde type analyses als bij de omvang van het sociaal kapitaal 

is uitgevoerd om inzicht te krijgen welke factoren en variabelen 

samenhangen met verschillen in de beroepsstatus van personen in de 

netwerken van mbo’ers. Tabel 3.6 toont voor drie factoren (geslacht, 

afkomst en opleidingsniveau) de gemiddelde beroepsstatus.

Tabel 3.6  Gemiddelde beroepsstatus PG voor geslacht, afkomst en opleidingsniveau 

Mannen Vrouwen Totaal

Etnische 
afkomst Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal

Autochtoon 42,7 47,5 46,2 41,3 45,3 44,2 41,9 46,3 45,1

Surinaams 47,4 48,1 47,9 44,8 47,6 46,6 45,9 47,8 47,1

Marokkaans 44,0 47,0 45,3 44,5 46,3 45,3 44,3 46,5 45,3

Turks 46,8 45,4 45,9 43,1 46,8 45,4 44,6 46,2 45,6

Totaal 44,3 47,3 46,3 42,8 45,9 44,8 43,4 46,5 45,4
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Evenals bij de omvang van het sociaal kapitaal vertonen alle 
drie de factoren een hoofdeffect. Bij mannen is de gemiddelde 
beroepsstatus in hun netwerken hoger dan bij vrouwen. Dat effect 
is op elk van de twee opleidingsniveaus vrijwel even sterk. Wat 
betreft het opleidingsniveau komt de gemiddelde beroepsstatus 
op niveau 4 hoger uit dan op niveau 2. Zowel bij mannen als bij 
vrouwen is de grootte van het verschil tussen de niveaus vergelijkbaar. 
Vergelijkingen tussen groepen van verschillende etnische afkomst 
maken duidelijk dat alleen het resultaat bij mbo’ers van Surinaamse 
afkomst significant afwijkt van dat bij mbo’ers van autochtone en 
Marokkaanse afkomst. Ten slotte is er een interactie-effect tussen 
afkomst en opleidingsniveau. Waar het verschil tussen niveau 2 en 
niveau 4 bij drie van de vier groepen ongeveer 2 punten bedraagt, 
is dat bij autochtone mbo’ers veel groter, namelijk bijna 4,5 punt. 
De hogere beroepsstatus op niveau 2 bij mbo’ers van allochtone 
afkomst kan erop wijzen dat ze wat vaker lager geplaatst worden in 
het mbo dan autochtone mbo’ers. In het model met de drie factoren 
wordt ongeveer 10% verklaard van de verschillen in de gemiddelde 
beroepsstatus in de netwerken van mbo’ers.16

Leeftijd, sociaal economische status en maatschappelijke participatie

Het toevoegen van de variabelen leeftijd, SES en maatschappelijke 

participatie van mbo’ers levert weinig veranderingen op. Het beeld is 

vergelijkbaar met wat al hierboven is beschreven, behalve dat er nu ook 

een duidelijke samenhang is tussen het sociaal kapitaal van mbo’ers in 

termen van beroepsstatus en maatschappelijke participatie. Dat is goed te 

interpreteren: mbo’ers die lid zijn van een club, vrijwilligerswerk doen en/of 

een bijbaan hebben, hebben een goede kans daar mensen te ontmoeten 

die al een hoge(re) positie op de maatschappelijke ladder innemen. Denk 

aan bestuursleden van organisaties of managers in bedrijven. Leeftijd en 

het opleidingsniveau van de ouders spelen geen rol als het gaat om de 

beroepsstatus in de netwerken van mbo’ers. Dat SES geen rol speelt is wel 

opmerkelijk. Met de opname van maatschappelijke participatie in het model 

neemt de verklaring voor de verschillen tussen mbo’ers op het punt van de 

16 Adjusted R2 = 0,09.
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beroepsstatus iets toe. Het model met die variabele erin verklaart nu bijna 

12% van de variantie.17

Verschil aan de onder- of bovenkant?

De gemiddelde beroepsstatus in de netwerken van mbo’ers verschilt 

tussen de diverse onderscheiden groepen. De vraag is hoe die verschillen 

tot stand komen. Is een hoge beroepsstatus in het netwerk van een 

mbo’er het gevolg van het kennen van meer mensen met een hogere 

beroepsstatus of het gevolg van minder mensen in het netwerk met een 

lage status? Om dat na te gaan zijn analyses uitgevoerd waarin is gekeken 

naar het aantal personen dat mbo’ers kennen op drie onderscheiden 

niveaus van beroepsstatus. De beroepen in de PG zijn geclassificeerd op 

een laag, middelbaar en hoog niveau. Dit is onderzocht voor twee van 

de meest robuuste variabelen: opleidingsniveau en maatschappelijke 

participatie. Figuur 3.1 toont de resultaten.

Figuur 3.1  Aantal personen in het netwerk met een lage, middelbare of hoge status
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Toelichting bij figuur 3.1: Bij maatschappelijke participatie (x-as) wordt onderscheid gemaakt tussen 
geen, een, twee of drie vormen van participatie. De vormen zijn lidmaatschap van club of vereniging, 
het doen van vrijwilligerswerk en het uitoefenen van een (bij)baan.

17 Adjusted R2 = 0,12.
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Mbo’ers op niveau 4 hebben in hun netwerken in het algemeen iets 

minder personen met een lage beroepsstatus dan mbo’ers op niveau 2. 

Dat verschil zien we bij drie van de vier groepen onderscheiden naar de 

mate van maatschappelijke participatie. Daarentegen zijn de netwerken 

van mbo’ers op niveau 4 rijker aan zowel personen met een middelbare 

als met een hoge status. Dat verschil tussen niveau 2 en 4 neemt toe 

naarmate mbo’ers meer maatschappelijk participeren. Is het verschil bij 

geen participatie 1 persoon met een hoge status, bij 3 verschillende vormen 

van maatschappelijke deelname is het verschil gemiddeld 2 personen. 

Verder is goed te zien dat op niveau 2, maar vooral op niveau 4, het 

aantal personen met een lage, middelbare en een hoge status min of 

meer lineair toeneemt als mbo’ers meer betrokken zijn in de samenleving 

als lid van een club, vrijwilliger of deelnemer aan het arbeidsproces. 

Mbo’ers met een gemiddeld hoge beroepsstatus van hun netwerk 

onderscheiden zich dus vooral door meer personen in hun netwerk met 

een middelbare en een hoge status. Het aantal personen met een lage 

beroepsstatus verschilt nauwelijks van mbo’ers met netwerken getypeerd 

door een gemiddeld lage beroepsstatus.  

Dat effect kan nog op een andere manier inzichtelijk gemaakt worden 

door het aantal personen met een hoge status weer te geven als het 

percentage van het totaal aantal personen met een beroep in het netwerk. 

In tabel 3.7 staan de cijfers. 

Tabel 3.7  Gemiddelde beroepsstatus PG per mate van maatschappelijke  participatie en 

per opleidingsniveau

Maatschappelijke participatie

Niet 1 vorm 2 vormen 3 vormen

Beroepen in 
netwerken Niv. 2 Niv. 4 Niv. 2 Niv. 4 Niv. 2 Niv. 4 Niv. 2 Niv. 4 

Totaal aantal 10,1 11,5 12,7 13,8 14,0 16,9 15,1 18,4

Aantal met hoge 
status

2,4 3,5 3,4 4,4 4,1 5,3 4,2 6,1

% met hoge status 23,6 30,2 26,9 31,6 29,4 31,6 28,0 33,4

Toelichting bij tabel 3.7: Bij maatschappelijke participatie wordt onderscheid gemaakt tussen niet, 
een, twee of drie vormen van participatie. De vormen zijn lidmaatschap van club of vereniging, het 
doen van vrijwilligerswerk en het uitoefenen van een (bij)baan.
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In de netwerken van mbo’ers loopt het totaal aantal personen met 

in de PG opgenomen beroepen haast lineair op naarmate hun 

maatschappelijke participatie toeneemt. Dat zien we zowel op niveau 2 als 

op niveau 4. Bij mbo’ers op niveau 2 is dat van gemiddeld 10,1 beroepen 

naar 15,1 en bij mbo’ers op niveau 4 van 11,5 naar 18,4. Eenzelfde 

patroon geldt voor het aantal beroepen met een hoge status. Een andere 

interessante uitkomst is dat bij mbo’ers op niveau 4 het percentage 

beroepen met een hoge status in alle gevallen hoger is dan bij mbo’ers 

op niveau 2. Als de netwerken groeien door een grotere maatschappelijke 

participatie, neemt het aandeel van personen met een hoge beroepsstatus 

zelfs iets toe. Dat geldt nog iets sterker voor mbo’ers op niveau 2.  

Een vergelijking van de uitkomsten van dit onderzoek met die van 

het onderzoek van Van der Gaag e.a. (2008) levert een interessante 

aanvulling hierop. Die vergelijking laat zien dat gemiddeld genomen 

volwassenen meer personen met een hoge beroepsstatus in hun 

netwerken hebben dan mbo’ers. Van de volwassenen heeft 61% een 

ingenieur of een architect in hun netwerk en van de mbo’ers 28%. Voor 

professor en wetenschapper zijn de percentages respectievelijk 42 en 11. 

Voor beroepen met een lage status nemen de verschillen af. 

Deze vergelijking ondersteunt het patroon dat we hierboven bij mbo’ers 

zagen. Ervan uitgaande dat de maatschappelijke participatie bij 

volwassenen verder toeneemt, in ieder geval gemiddeld genomen groter is 

dan bij mbo’ers, neemt het verschil in het aantal personen met een hoge 

beroepsstatus in de netwerken toe, terwijl het aantal personen met een 

lage beroepsstatus min of meer hetzelfde blijft. 

Bonding en bridging
Vinden we verschillen tussen groepen mbo’ers in de beroepsstatus van 

hun totale netwerk terug als we apart kijken naar de nabije netwerken 

(bonding) en de netwerken op enige afstand (bridging)? Voor de 

beantwoording van die vraag hebben we weer hetzelfde model met de 

drie factoren (geslacht, afkomst en opleidingsniveau) en de covariabelen 

(leeftijd, SES en maatschappelijke participatie) gebruikt. Voor beide typen 

netwerken is er voor alle drie de factoren een hoofdeffect gevonden: bij 

mannelijke mbo’ers en mbo’ers op niveau 4 is de beroepsstatus in de 
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twee typen netwerken hoger dan bij vrouwelijke mbo’ers en bij mbo’ers 

op niveau 2. Het hoofdeffect voor afkomst vinden we in beide typen 

netwerken alleen terug bij mbo’ers van Surinaamse afkomst met een 

gemiddeld hogere beroepsstatus van het netwerk dan bij mbo’ers van 

autochtone afkomst. In beide soorten netwerken is een interactie-effect 

gevonden tussen afkomst en opleidingsniveau, maar het karakter is 

verschillend. Bij bonding is er in de groep mbo’ers van Marokkaanse en 

Turkse afkomst geen verschil in de status tussen niveau 2 en 4, terwijl bij 

mbo’ers van Surinaamse afkomst en met name bij autochtone mbo’ers de 

status op niveau 2 duidelijk lager is dan op niveau 4.

Er is geen samenhang gevonden voor leeftijd en SES met de status van 

het nabije netwerk (bonding), maar wel met maatschappelijke participatie. 

Dat er geen verband is met de sociaal-economische status van het 

gezin is opmerkelijk, maar wel te verklaren. Hoewel opleidingsniveau en 

beroepsstatus samenhangen, is in kwantitatieve zin het aandeel van de 

beroepsstatus van ouders in het nabije netwerk relatief gering. In tabel 

3.3 hebben we gezien dat de beroepsstatus van broers en zussen hoger 

is dan die van ouders en die van goede vrienden met een baan juist lager. 

Dat bij bonding de maatschappelijke participatie toch een rol speelt, is te 

verklaren door het netwerk van goede vrienden dat waarschijnlijk (groten)

deels wordt opgebouwd via die participatie. In de netwerken op enige 

afstand zien we eenzelfde patroon: er is geen verband tussen enerzijds 

leeftijd en SES en anderzijds de beroepsstatus van die netwerken. De 

maatschappelijke participatie speelt wel weer een rol en zal waarschijnlijk 

te maken hebben met de uitbreiding van de kennissenkring, net zoals dat 

bij bonding het geval is bij het opbouwen van een vriendenkring. 

Hoewel bonding en bridging staan voor twee typen verschillende 

netwerken, wijkt het patroon nauwelijks af van dat voor het geheel van 

netwerken dat we hiervoor al hebben besproken. Het aandeel in de 

verklaring van de verschillen tussen mbo’ers is in beide gevallen niet meer 

dan zo’n 6%.  
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Diversiteit in het sociaal kapitaal van mbo’ers
Tot nu toe hebben we het sociaal kapitaal van mbo’ers uitgedrukt in 

termen van de omvang van het aantal personen met een baan in hun 

netwerken en in termen van de gemiddelde beroepsstatus van die 

personen. Beide typeringen zeggen elk op hun manier iets over de waarde 

van dat sociaal kapitaal. Een derde nuttige typering is in termen van de 

diversiteit van die netwerken. Een manier om de diversiteit in beeld te 

krijgen is het bepalen van de spreiding (range) van de beroepsstatus in de 

netwerken. Met andere woorden: de diversiteit komt neer op het verschil 

tussen de persoon met de laagste en die met de hoogste beroepsstatus. 

Tabel 3.8 toont het overzicht voor de verschillende netwerken.

Tabel 3.8  Diversiteit sociale netwerk: totaal, bonding en bridging

Verschil hoogste en laagste status

Bonding Bridging

Totaal Ouders
Broer/ 
zus

Goede 
vrien-
den Totaal

Ver-
dere 

familie
Ken-

nissen Totaal

Gemiddelde 29,1 10,3 9,3 20,7 45,1 29,2 37,2 50,0

Standaard-
deviatie

17,9 13,5 14,5 18,5 18,6 20,7 21,1 16,3

Kleinste 
verschil

0 0 0 0 0 0 0 0

Grootste 
verschil

71 71 71 71 71 71 71 71

Voor de totale steekproef komt de diversiteit van het netwerk van mbo’ers 

gemiddeld uit op 50. Aan de hoogte van de standaarddeviatie is te zien 

dat er in dit opzicht grote verschillen tussen mbo’ers zijn. Kijken we naar 

het kleinste en het grootste verschil dan is dat respectievelijk 0 en 71. 

Mbo’ers die in hun netwerk iemand hebben met de laagst voorkomende 

status in de PG (18) en ook iemand met de hoogste status (89) hebben 

een score van 71. Bij verreweg de meeste mbo’ers (87%) omvat de 

diversiteit personen uit alle drie de niveaus van de beroepsstatus (laag, 

midden en hoog). Bij 10% beperkt de spreiding zich tot het lage en 

middelbare niveau, bij circa 3% tot het middelbare en hoge niveau.
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De diversiteit bij mbo’ers wijkt nauwelijks af van die bij volwassenen. 

Van der Gaag e.a. (2008) komen in hun onderzoek namelijk op een 

verschil uit van gemiddeld 52. Dat betekent echter niet dat mbo’ers en 

volwassenen op dit punt vergelijkbaar zijn. Zoals we hiervoor hebben 

gezien kennen volwassen gemiddeld genomen meer personen met een 

hoge status in hun netwerk dan mbo’ers. De gemiddelde hoogste status 

bij mbo’ers is 74 en die bij volwassenen 80. Als we daar rekening mee 

houden, dan levert dat twee bereiken op die qua verschilgrootte wel 

vergelijkbaar zijn, maar in hun positie op de beroepsstatusas ten opzichte 

van elkaar zijn verschoven. Figuur 3.2 brengt dat in beeld. 

Figuur 3.2  Diversiteit sociale netwerk: mbo’ers en volwassenen

Mbo'ers

Volwassenen

18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90

De spreiding van de beroepsstatus van personen in het netwerk.

Als we de diversiteit van de nabije netwerken vergelijken met die op 

enige afstand, dan zijn er duidelijke verschillen. Bij bonding is de range 

aanzienlijk kleiner (29) dan bij bridging (45). Die kleinere range bij 

bonding heeft te maken met de beperkte verschillen in beroepsstatus 

in de gezinnen van mbo’ers: bij ouders is het gemiddelde verschil 10 

statuspunten en bij broers en zussen 9. Die gemiddeld veel kleinere 

verschillen binnen een gezin zijn intuïtief begrijpelijk. Wat wel opvalt, is 

dat er toch ook binnen de gezinnen grote verschillen in de beroepsstatus 

van de ouders en van broers en zussen voorkomen. De meeste diversiteit 

komt voor in het netwerk van kennissen. Ook dat valt gemakkelijk te 

verklaren, omdat die groep uiteen kan lopen van kennissen van het gezin, 

waar de afstand in beroepsstatus wellicht beperkter is en kennissen 

opgedaan tijdens de maatschappelijke participatie van mbo’ers. Daar kan 

de status, zoals we eerder hebben gezien, meer afwijken van die in het 
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gezin. In ieder geval kent dat netwerk gemiddeld meer personen met een 

hogere status. 

Verschillen tussen groepen mbo’ers 

Geslacht, afkomst en opleidingsniveau

Zijn er verschillen tussen mbo’ers in de diversiteit van hun netwerken? Die 

vraag zullen we eerst weer beantwoorden voor alle netwerken tezamen. 

Tabel 3.9 laat de diversiteit van het netwerk zien: het gemiddelde verschil 

tussen de laagste en hoogste beroepsstatus in het netwerk van de 

verschillende groepen mbo’ers. 

Tabel 3.9  Gemiddelde diversiteit van het netwerk voor geslacht, afkomst en opleidingsniveau

Mannen Vrouwen Totaal

Etnische 
afkomst Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal

Autochtoon 44,2 52,7 50,5 43,1 49,4 47,6 43,6 50,9 48,9

Surinaams 55,1 52,0 53,1 49,5 52,1 51,2 52,0 52,1 52,0

Marokkaans 48,9 51,2 49,9 49,8 50,2 50,0 49,4 50,6 49,9

Turks 49,1 56,6 53,7 49,7 54,3 52,6 49,5 55,2 53,0

Totaal 47,6 53,0 51,2 46,5 50,5 49,1 46,9 51,6 50,0

Toelichting op tabel 3.9: de diversiteit van het netwerk door het verschil tussen het beroep met de 

hoogste status en het beroep met de laagste status in het netwerk.

Een univariate variantieanalyse levert statistisch significante verschillen 

op voor alle drie de factoren. De diversiteit van het sociaal kapitaal is 

bij mbo’ers op niveau 4 groter dan bij mbo’ers op niveau 2 en ditzelfde 

geldt voor mannen in vergelijking met vrouwen. Er is alleen een 

statistisch significante verschil tussen enerzijds de autochtone mbo’ers 

en anderzijds de overige etnische groepen. Autochtone mbo’ers hebben 

een minder divers netwerk, waarbij de spreiding in deze groep kleiner 

is. Tussen de drie groepen allochtone mbo’ers zijn geen duidelijke 

verschillen gevonden. Dit resultaat lijkt te contrasteren met de bevinding 

van Verhaeghe (2011) dat bij Belgen en inwoners van de EU16 het 
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sociaal kapitaal diverser is dan bij allochtone groepen. Op grond daarvan 

concludeert hij dat er voor België sprake is van een sociaal-economische 

etnostratificatie, wat betekent dat etnische minderheden om reden van 

hun afkomst minder toegang hebben tot sociaal kapitaal. Voor zover het 

mbo’ers betreft gaat dit niet voor Nederland op. 

Voor afkomst en opleidingsniveau is er een statistisch significant 

interactie-effect. Waar de diversiteit van het netwerk bij Surinaamse 

en Marokkaanse mbo’ers op niveau 2 en 4 nagenoeg gelijk is, is de 

diversiteit bij Turkse en autochtone mbo’ers op niveau 4 duidelijk hoger 

dan op niveau 2. Er is ook een statistisch significant effect gevonden 

voor geslacht (mannen hebben een meer divers netwerk dan vrouwen), 

maar dat effect verdwijnt bij opname van de variabele maatschappelijke 

participatie in het model. Het model zonder covariabelen verklaart 

overigens maar heel weinig van de gevonden verschillen (circa 4%). 

Leeftijd, SES en maatschappelijke participatie

Opname van leeftijd, SES en maatschappelijke participatie van mbo’ers 

verhoogt de verklaarde variantie weliswaar iets, maar deze blijft laag.18 

Die verhoging komt op het conto van de variabele maatschappelijke 

participatie. De andere twee variabelen vertoonden geen duidelijke 

samenhang met de diversiteit van het sociaal kapitaal. Dat de verklaarde 

variantie zo laag blijft, heeft ook hier deels te maken met de grote 

verschillen binnen groepen, die veel groter zijn dan de verschillen tussen 

de diverse groepen. 

Bonding en bridging
Analyses voor de twee typen netwerken leveren deels dezelfde patronen 

op als voor alle netwerken van mbo’ers bij elkaar, maar er zijn ook enkele 

verschillen. Gemeenschappelijk is het hoofdeffect voor opleidingsniveau 

en de samenhang met maatschappelijke participatie. 

Er zijn verschillen op grond van geslacht, etnische afkomst en SES. De 

verklaarde variantie komt voor bonding en bridging uit op 6%.19 Het is 

moeilijk, mede gezien de beperkte verklaarde variantie, om de verschillen 

te duiden. Gezien de verschillen in spreiding (diversiteit) tussen nabije 

18 Adjusted R2 = 0,08.
19 Adjusted R2 = 0,05 en 0,06.
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netwerken en netwerken op enige afstand, zoals die in tabel 3.7 zijn te 

zien, ligt het voor de hand dat deels andere factoren een rol spelen.

3.3 Specifiek sociaal kapitaal

In de paragrafen hiervoor is gekeken naar algemeen sociaal kapitaal, 

dat wil zeggen het netwerk van mensen met een beroep in de directe of 

verdere omgeving van mbo’ers. Naast algemeen sociaal kapitaal blijkt uit 

onderzoek ook specifiek sociaal kapitaal van betekenis te zijn.

Hierbij gaat het om de mogelijkheid om hulpbronnen doelgericht in te 

zetten, bijvoorbeeld bij het maken van de beroepskeuze. Niet alleen 

het hebben van een netwerk is dus van belang, maar vooral ook de 

toegang tot dit netwerk voor eventuele hulp. Deze paragraaf gaat in op het 

specifiek sociaal kapitaal; bij de opleiding, bij de beroepskeuze, bij het 

vinden van een stageplaats of bij het vinden van een toekomstige baan. 

Uiteraard speelt ook de opleiding een belangrijke rol bij deze hulp. Dit 

onderzoek richt zich voornamelijk op hulp via het netwerk van familie, 

vrienden en kennissen.

3.3.1 Hulp bij de opleiding

Om hulpbronnen bij de opleiding te onderzoeken is gevraagd naar 

zeven aspecten van hulp bij de opleiding. Het kan gaan om mensen 

die kunnen helpen bij het maken van huiswerk of mensen die de 

mbo’er stimuleren om na deze opleiding verder te leren. Hulp kan ook 

bestaan uit met iemand over een vervolgopleiding spreken of toegang 

hebben tot mensen die veel weten van een opleiding waarin de mbo’er 

is geïnteresseerd. In onderstaande tabel is de somscore van deze zeven 

aspecten weergegeven, uitgesplitst naar het type netwerk en soort contact 

daarbinnen. De tabel geeft een totaalbeeld van de hulpbronnen bij de 

opleiding.  
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Tabel 3.10  Hulpbronnen bij opleiding: totaal, onderscheiden naar typen netwerken

Hulpbronnen bij de opleiding

Gezin/
familie

Goede vrien-
den Kennissen Totaal

Gemiddelde 3,65 2,81 1,54 8

Standaarddeviatie 2,03 2,15 1,79 4,13

Laagste aantal 0 0 0 0

Hoogste aantal 7 7 7 21

Uit tabel 3.10 is op te maken dat vooral het nabije netwerk van belang is; 

in de eerste plaats gezin/familie, gevolgd door goede vrienden. 

Wie kan welke soort hulp aanbieden? Tabel 3.11 geeft het antwoord 

op deze vragen weer. Er konden meerdere personen worden ingevuld, 

behalve uiteraard door degenen die ‘niemand’ hebben ingevuld. 

Tabel 3.11  Potentiële hulp bij de opleiding 

Lid gezin/
familie

Goede 
vriend(in) Kennis Niemand

% % % %

Heb je iemand die jou kan helpen 
met huiswerk?

60 44 13 13

Heb je iemand die op een andere 
manier kan helpen bij de opleiding?

48 40 21 21

Stimuleert iemand je om na deze 
opleiding verder te leren?

75 40 18 18

Heb je met iemand gesproken over 
een vervolgopleiding?

68 55 28 28

Heb je iemand die veel weet over een 
opleiding die jouw interesse heeft?

27 28 27 27

Heb jij iemand die een opleiding 
doet/deed die jouw interesse heeft?

21 33 25 25

Als je een vervolgopleiding wil doen, 
heb je dan iemand die jou kan hel-
pen bij het maken van een keuze?

66 42 22 22

(Het gekozen antwoord ‘ja’ gemiddeld in procenten).
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In het algemeen geldt dat mbo’ers zowel binnen het gezin/de familie 
als onder vrienden en kennissen personen hebben die kunnen helpen 
bij de opleiding.20 De betekenis van het gezin en familie bij het bieden 

van hulp, bij het stimuleren tot verder leren en bij het vinden van een 

vervolgopleiding is evident. Driekwart van de onderzochte mbo’ers heeft 

bijvoorbeeld een gezins-/familielid dat hem of haar stimuleert om na 

de huidige opleiding verder te leren. Ook bij huiswerk, praten over een 

vervolgopleiding en het kiezen daarvan ondervinden mbo’ers veel steun 

van hun gezin/familie. Wat de tabel ons ook laat zien, is dat de betekenis 

van goede vriend(inn)en aanzienlijk is. Van mbo’ers voelt 4 op de 10 zich 

door vriend(inn)en gestimuleerd om verder te leren. De betekenis van de 

kennissenkring is naar verwachting kleiner, maar moet toch niet worden 

veronachtzaamd. Zo rond de 3 op de 10 mbo’ers heeft bijvoorbeeld een 

kennis met wie hij/zij over een vervolgopleiding kan praten of heeft een 

kennis die veel weet over de opleiding waarin de mbo’er is geïnteresseerd. 

Daar staat tegenover dat ruim een kwart niemand heeft om over een 

vervolgopleiding te praten of die veel weet over de opleiding die men wil 

gaan doen of zo’n opleiding doet dan wel heeft gedaan. Ruim 1 op de 5 

mbo’ers heeft niemand die kan helpen bij het kiezen van een eventuele 

vervolgopleiding. Een kleine 20% heeft niemand die stimuleert om na 

deze opleiding verder te leren. 

Verschillen tussen groepen mbo’ers
Ook wat de specifieke hulpbronnen betreft gaan we na of er verschillen 

zijn tussen mannen en vrouwen, tussen de onderscheiden etnische 

groepen en het niveau van de opleiding (niveau 2 en 4). We maken 

daarbij gebruik van univariate variantieanalyse waarin naast de eventuele 

effecten van de factoren ook mogelijke interactie-effecten zijn onderzocht. 

De volgende tabel toont het gemiddelde aantal personen die mbo’ers 

denken te kunnen inschakelen bij huiswerk, bij verder leren of bij het 

kiezen van een vervolgopleiding.    

 

20 t = 11,7; p < 0,01.
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Tabel 3.12  Gemiddeld aantal hulpbronnen bij de opleiding voor geslacht, afkomst en 

opleidingsniveau

Mannen Vrouwen Totaal

Etnische 
afkomst Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal

Autochtoon 6,8 8,8 8,2 8,1 8,3 8,3 7,6 8,5 8,2

Surinaams 9,1 7,1 7,8 6,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Marokkaans 6,5 7,5 6,9 8,8 8,0 8,0 7,9 7,2 7,6

Turks 7,4 6,9 7,1 7,5 7,9 7,9 7,5 7,7 7,6

Totaal 7,2 8,2 7,9 8,0 8,1 8,1 7,7 8,2 8,0

Ook bij de beroepskeuze is te zien dat gezin/familie de belangrijkste hulpbron vormt, gevolgd door 
goede vrienden. Kennissen komen op de laatste plaats. De volgende tabel bevat de resultaten van 
de drie afzonderlijke aspecten van hulp bij de beroepskeuze.

Alleen voor het niveau van de opleiding is een hoofdeffect gevonden. 

Mbo’ers van niveau 4 hebben meer toegang tot personen die kunnen 

helpen bij de (vervolg)opleiding. Er is daarnaast nog een statistische 

significant interactie-effect tussen geslacht en etnische herkomst. 

Autochtone, Turkse en Marokkaanse vrouwen ervaren meer hulpbronnen 

dan mannen. Bij Surinaamse mbo’ers is dit andersom. De statistische 

significantie is overigens beperkt.21

Uit de aparte analyse van sector (met alleen opleidingsniveau als andere 

factor) is voor sector eveneens een hoofdeffect gevonden. Mbo’ers uit de 

sector Z&W hebben naar eigen zeggen meer toegang tot hulpbronnen 

bij de opleiding (8,6) dan die van Techniek en E&H (elk 7,7). De sociaal-

economische status van het gezin (SES) hangt niet samen met hulp bij 

de opleiding, de sociaal-maatschappelijke participatie daarentegen wel. 

Mbo’ers die via lidmaatschap van een club of vereniging, vrijwilligerswerk 

of het verrichten van betaald werk (de stage niet meegerekend) 

maatschappelijk actief zijn, rapporteren meer hulpbronnen voor een 

goed verloop van de opleiding. Het hoofdeffect van het niveau van de 

opleiding verdwijnt. Het interactie-effect tussen geslacht en herkomst blijft 

overeind.22

21 Adjusted R2 = 0,02.
22 De versterking van het model is beperkt (Adjusted R2 = 0,03). 
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Bonding en bridging
Bij het vergelijken van bovenstaande resultaten met betrekking tot 

hulpbronnen behorend bij het bonding en bridging netwerk zijn er 

overeenkomsten en verschillen. Bij het netwerk van gezin/familie en 

goede vrienden (bonding) is een hoofdeffect gevonden bij geslacht. 

Vrouwen ervaren meer hulpbronnen van dit netwerk dan mannen. Bij het 

netwerk van kennissen (bridging) is wat dit betreft een tegenovergesteld 

hoofdeffect gevonden. Mannen ervaren meer hulpbronnen van de 

kennissen dan vrouwen.

Het interactie-effect tussen geslacht en etnische herkomst zoals 

hierboven genoemd is zowel bij bonding gevonden als bij bridging.23 

Ditzelfde geldt voor het hoofdeffect bij maatschappelijke participatie: meer 

participatie gaat samen met meer ervaren hulpbronnen.

3.3.2 Hulp bij de beroepskeuze

Kennen mbo’ers mensen die hen kunnen helpen bij het maken van een 

beroepskeuze en gaat het dan om iemand uit het gezin/de familie, een 

goede vriend(in) of een kennis? Om hulpbronnen bij de beroepskeuze 

te onderzoeken is gevraagd naar drie aspecten van hulp bij de 

beroepskeuze, namelijk iemand kennen: (1) met kennis van het beroep, 

(2) met wie goed te praten valt over het beroep en (3) andere beschikbare 

hulp bij beroepskeuze. In onderstaande tabel is de somscore van deze 

aspecten weergegeven, uitgesplitst naar type netwerk en soort contact 

daarbinnen.

23 Bonding: adjusted R2 = 0,02; bridging: adjusted R2 = 0,04.
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Tabel 3.12  Hulpbronnen bij de beroepskeuze: totaal, onderscheiden naar typen 

netwerken

Gezin/
familie

Goede vrien-
den Kennissen Totaal

Gemiddelde 1,62 1,22 0,74 3,58

Standaarddeviatie 1,06 1,07 1,01 2,02

Laagste aantal 0 0 0 0

Hoogste aantal 3 3 3 9

Ook bij de beroepskeuze is te zien dat gezin/familie de belangrijkste 

hulpbron vormt, gevolgd door goede vrienden. Kennissen komen op 

de laatste plaats. De volgende tabel bevat de resultaten van de drie 

afzonderlijke aspecten van hulp bij de beroepskeuze.

Tabel 3.13  Hulpbronnen bij beroepskeuze naar type contact (het gekozen antwoord ‘ja’ 

gemiddeld in procenten)

Gezin/
familie

Goede 
vriend(in) Kennis Niemand

% % % %

1  Iemand met veel kennis van 
een beroep

37 26 30 28

2  Iemand met wie goed te praten 
valt over een beroep

72 59 21 8

3  Iemand met andere hulp bij 
beroepskeuze

53 37 22 27

Opmerkelijk is dat tabel 3.13 laat zien dat ruim een kwart van de mbo’ers 

in dit onderzoek niemand kent met veel kennis over het beroep van zijn 

of haar voorkeur, of die andere hulp kan bieden bij de beroepskeuze. Bij 

degenen die wel iemand kennen met veel kennis over het beroep, betreft 

het in ongeveer gelijke mate iemand uit het gezin/de familie, een goede 

vriend of een kennis. Ook kent men in de regel wel mensen met wie goed 

te praten valt over het beroep dat men in gedachte heeft, meestal iemand 

uit het gezin of de familie, maar ook vaak een goede vriend. Al met al zijn 
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het toch eerder mensen uit het gezin/de familie die hulp kunnen bieden 

bij de beroepskeuze, vervolgens komen vriend(inn)en in beeld.

Verschillen tussen groepen mbo’ers
Met univariate variantieanalyses is nagegaan of er verschillen zijn tussen 

mannen en vrouwen, etnische groepen en niveaus 2 en 4. De resultaten 

zijn weergegeven in tabel 3.4.

Tabel 3.14  Gemiddeld aantal hulpbronnen bij beroepskeuze voor geslacht, afkomst en niveau 

Mannen Vrouwen Totaal

Etnische 
afkomst Niv. 2 Niv. 4 totaal Niv. 2 Niv. 4 totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal

Autochtoon 3,3 3,9 3,8 3,6 3,8 3,8 3,5 3,9 3,8

Surinaams 4,0 3,2 3,5 2,9 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4

Marokkaans 3,4 2,8 3,2 3,5 3,1 3,3 3,5 3,0 3,3

Turks 3,2 3,1 3,2 3,6 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3

Totaal 3,4 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6

Alleen voor herkomst is een hoofdeffect gevonden, voor geslacht en 

niveau niet. Autochtone mbo’ers beschikken over meer hulpbronnen 

bij de beroepskeuze dan Marokkaanse en Turkse mbo’ers. Voorts is er 

een interactie-effect tussen niveau en afkomst. Autochtone mannelijke 

mbo’ers scoren het hoogst op niveau 4, die van Surinaamse herkomst het 

hoogst op niveau 2. Bij vrouwelijke mbo’ers is het patroon anders: ook 

hier scoren autochtone vrouwelijke mbo’ers het hoogst, maar Surinaamse 

vrouwelijke mbo’ers het laagst. Het verschil tussen mannen en vrouwen 

bij de Surinaamse groep is moeilijk te duiden1.Betrekken we vervolgens 

de leeftijd, het opleidingsniveau van de ouders en de maatschappelijke 

participatie bij de analyse, dan hangt ook de maatschappelijke participatie 

significant samen met hulp bij beroepskeuze. In hoe grotere mate 

mbo’ers lid zijn van een club of vereniging, vrijwilligerswerk doen en een 

bijbaan hebben, hoe meer mensen zij kennen waarop zij een beroep 

kunnen doen voor hulp bij de beroepskeuze.24

24 In dit model verdubbelt de Adjusted R2 naar 0,04.
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3.3.3 Hulp bij het vinden van een stageplaats

Om hulpbronnen bij het vinden van een stageplaats te onderzoeken is 

de vraag gesteld wie betrokkene om hulp zou vragen, als dat nodig was 

(geweest). Hierbij konden meerdere antwoorden worden aangekruist. In 

onderstaande tabel is de somscore van de antwoorden op deze vraag 

weergegeven, uitgesplitst naar type netwerk en soort contact daarbinnen.

Tabel 3.15  Hulpbronnen bij de stage: totaal, onderscheiden naar netwerken bonding/

bridging

Status van het sociaal kapitaal

Bonding Bridging

Totaal Ouders
Broer/ 
zus

Goede 
vrien-
den Totaal

Ver-
dere 

familie
Ken-

nissen Totaal

Gemiddelde 1,27 0,55 0,25 0,47 0,60 0,25 0,34 1,87

Standaardde-
viatie

1,00 0,50 0,44 0,50 0,73 0,44 0,47 1,46

Laagste aantal 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoogste aantal 3 1 1 1 2 1 1 5

Ook bij de hulpbronnen om een stageplaats te vinden beschouwen 

mbo’ers het nabije netwerk van gezinsleden en goede vrienden als 

belangrijker dan het netwerk van kennissen en verdere familieleden. 

Wel valt op dat kennissen als hulpbron bij de stage in vergelijking met 

hulpbronnen bij de opleiding en de beroepskeuze iets belangrijker zijn.

Verschillen tussen groepen mbo’ers
Wat de stagehulpbronnen betreft vinden we geen significante 

hoofdeffecten. Wel is er een interactie-effect tussen geslacht en herkomst. 

Marokkaanse mannelijke mbo’ers op niveau 2 hebben het kleinste aantal 

hulpbronnen bij de stage, terwijl Marokkaanse vrouwelijke mbo’ers op 

niveau 2 over de meeste hulpbronnen beschikken.25 De verklaarde 

variantie is wel gering. Leeftijd en SES leiden niet tot een effect, sector 

25 Adjusted R2 = 0,01.
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daarentegen wel. Mbo’ers met een opleiding Z&W kennen meer mensen 

die hen kunnen helpen bij de stage (2,1) dan die van E&H en Techniek 

(elk 1,8). De mate van maatschappelijke participatie als factor leidt niet 

tot verandering van de effecten.

Tabel 3.16  Gemiddeld aantal hulpbronnen bij stage voor geslacht, afkomst en 

opleidingsniveau

Mannen Vrouwen Totaal

Etnische afkomst Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal

Autochtoon 1,7 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 1,9

Surinaams 2,0 1,6 1,7 1,6 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8

Marokkaans 1,4 1,3 1,4 2,2 1,7 2,0 1,9 1,6 1,7

Turks 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7

Totaal 1,7 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9

Wat de stagehulpbronnen betreft vinden we geen significante 

hoofdeffecten. Wel is er een interactie-effect tussen geslacht en herkomst. 

Marokkaanse mannelijke mbo’ers op niveau 2 hebben het kleinste aantal 

hulpbronnen bij de stage, terwijl Marokkaanse vrouwelijke mbo’ers op 

niveau 2 over de meeste hulpbronnen beschikken.26 De verklaarde 

variantie is wel gering. Leeftijd en SES leiden niet tot een effect, sector 

daarentegen wel. Mbo’ers met een opleiding Z&W kennen meer mensen 

die hen kunnen helpen bij de stage (2,1) dan die van E&H en Techniek 

(elk 1,8). De mate van maatschappelijke participatie als factor leidt niet 

tot verandering van de effecten.  

3.3.4 Hulp bij het vinden van een baan 

Na de mbo-opleiding of vervolgopleiding zal de mbo’er vroeg of laat 

op zoek gaan naar een baan. Om hulpbronnen hierbij in het netwerk 

te onderzoeken is de vraag gesteld hoe goed verschillende soorten 

contacten naar verwachting kunnen helpen als dat nodig is om een baan 

te vinden op het eigen niveau. Het eigen niveau is genoemd om tijdelijke 

26 Adjusted R2 = 0,01.
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ongeschoolde (bij)banen uit te sluiten. Hulp van de school bij het vinden 

van een baan is minder vanzelfsprekend dan bij schoolaangelegenheden, 

de beroepskeuze en de stage. Daarom is hierbij ook gevraagd naar de rol 

van de school. Er konden meerdere antwoorden worden aangekruist. De 

resultaten van gemiddelden op een vijfpuntsschaal (helemaal niet – heel 

goed) zijn weergegeven in tabel 3.17.

Tabel 3.17  Verwachting van mbo’ers over hulpbronnen bij het vinden van een baan

n = 1.464                                                                                                                   Gemiddelde Standaarddeviatie

Iemand van de stage/bpv 3,6 1,3

Ouders 3,6 1,3

Vriend(in) 3,4 1,2

Docent 3,3 1,3

Klasgenoot 3,0 1,2

Ander familielid 2,9 1,3

Broer/zus 2,9 1,4

Kennis van/via ouders 2,6 1,2

Iemand uit de buurt 2,4 1,3

Andere kennis (bijvoorbeeld van club) 2,2 1,2

Kennis uit uitgaansleven 1,8 1,1

Opvallend is dat de scores grotendeels in het midden liggen, tussen 

2,5 en 3,5. Het netwerk dat gevormd wordt door de stage en ouders 

steekt daarboven uit. Het netwerk op afstand, van kennissen van club of 

uitgaansleven zit daar juist onder.

Verschillen tussen groepen mbo’ers
In tabel 3.18 is het gemiddeld aantal hulpbronnen weergegeven, 

uitgesplitst naar geslacht, afkomst en opleidingsniveau. De 5 

antwoordcategorieën zijn teruggebracht tot 3 (weinig, middelmatig en 

veel hulpbronnen). Tabel 3.18 heeft betrekking op hulpbronnen uit de 

privésfeer (familie, vrienden, kennissen) en tabel 3.19 op hulpbronnen via 

school (stage en docenten).
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Tabel 3.18  Gemiddeld aantal hulpbronnen in het privénetwerk bij het vinden van een 

baan, onderscheiden naar geslacht, etnische afkomst en opleidingsniveau

Mannen Vrouwen Totaal

Etnische afkomst Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal

Autochtoon 1,9 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0

Surinaams 2,2 2,0 2,0 1,7 1,9 1,8 1,9 2,0 1,9

Marokkaans 2,2 1,5 1,9 2,1 1,5 1,8 2,1 1,5 1,9

Turks 2,2 1,8 1,9 2,1 1,9 2,0 2,2 1,9 2,0

Totaal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0

Hoewel de verschillen niet groot lijken, laat een univariate variantieanalyse 

twee hoofdeffecten zien en een interactie-effect. Een hoofdeffect is 

dat autochtone en Turkse mbo’ers meer hulp verwachten van de 

thuisomgeving als zij een baan zoeken dan Marokkaanse mbo’ers.27 

Ditzelfde geldt voor mbo’ers op niveau 2 die meer hulp verwachten in 

vergelijking met mbo’ers op niveau 4.28 Verder is er een interactie-effect 

tussen afkomst en niveau, dat eruit bestaat dat alle allochtone groepen 

op niveau 4 weinig hulp van de thuisomgeving verwachten in vergelijking 

met niveau 2. Dit geldt het sterkst voor Marokkaanse mbo’ers die op 

niveau 4 een gemiddeld aantal hulpbronnen noemen van 1,5 tegenover 

2,1 op niveau 2. Autochtone mbo’ers verwachten op niveau 4 juist 

meer hulp van het netwerk in de privésfeer bij het vinden van een baan. 

Wanneer we de variabelen leeftijd en sector erbij betrekken, blijkt er een 

hoofdeffect te zijn bij leeftijd. Hoe ouder, hoe minder hulp wordt verwacht 

van het netwerk in de privésfeer bij het vinden van een baan. De sector 

heeft geen effect. Eveneens is er een hoofdeffect voor de mate van 

maatschappelijke participatie. Hoe meer maatschappelijke participatie, 

hoe meer hulp wordt verwacht van het netwerk in de privésfeer. 

Tabel 3.19 laat dezelfde gegevens zien, maar dan van het netwerk via de 

school.

27 Adjusted R2 =0,05.
28 Adjusted R2 = 0,03.
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Tabel 3.19  Gemiddeld aantal hulpbronnen bij het vinden van een baan vanuit netwerk 

school voor geslacht, afkomst en opleidingsniveau

Mannen Vrouwen Totaal

Etnische afkomst Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal

Autochtoon 2,0 2,1 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Surinaams 2,2 2,1 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Marokkaans 2,0 1,7 1,9 2,2 1,9 2,1 2,1 1,8 2,0

Turks 1,8 1,7 1,7 2,0 2,2 2,2 1,9 2,0 2,0

Totaal 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1

 

In tabel 3.19 is te zien dat, behalve bij mannelijke mbo’ers op niveau 2, 

over de gehele linie het gemiddelde een procentpunt hoger ligt dan bij 

hulpbronnen in de privésfeer. Hulpbronnen via de school worden dus 

relatief belangrijk gevonden voor het vinden van een baan. Gezien het 

eerder genoemde hoge percentage mbo-studenten die via de stage aan 

een baan komen, is dat ook niet verwonderlijk. Er zijn geen verschillen 

gevonden tussen mannen en vrouwen.

Ook als het gaat om het netwerk via de school, laat een univariate 

variantieanalyse een hoofdeffect zien op afkomst. Autochtone mbo’ers 

verwachten meer hulp dan allochtone mbo’ers. Daarnaast is een 

hoofdeffect bij geslacht en een interactie-effect tussen geslacht en 

afkomst gevonden.29 Vrouwen verwachten meer hulp via de school dan 

mannen. Uit het interactie-effect tussen geslacht en afkomst blijkt dat 

Surinaamse mbo’ers daarop een uitzondering vormen. Surinaamse 

mannen verwachten juist weer meer hulp dan Surinaamse vrouwen.

Wanneer we de variabelen leeftijd en sector erbij betrekken, blijkt er een 

hoofdeffect te zijn bij leeftijd. Hoe ouder, hoe minder hulp wordt verwacht 

van het schoolnetwerk bij het vinden van een baan. Mbo’ers van de sector 

Zorg & Welzijn verwachten meer hulp dan de overige twee sectoren. 

Daarnaast is er een interactie-effect tussen sector en niveau. Mbo’ers van 

de sectoren Techniek en Zorg & Welzijn op niveau 4 verwachten meer 

29 Adjusted R2 = 0,03.
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hulp dan op niveau 2. Bij de sector Economie & Handel is dit andersom. 

Eveneens is er een hoofdeffect voor de mate van maatschappelijke 

participatie. Hoe meer maatschappelijke participatie, hoe meer hulp wordt 

verwacht.30

30 Adjusted R2 = 0,05.
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In het theoretisch kader is literatuur beschreven waaruit het belang van 

sociaal kapitaal naar voren komt. In dit hoofdstuk worden de resultaten 

van dit onderzoek beschreven in termen van ‘effecten’ van sociaal 

kapitaal op de leerloopbaan van mbo’ers. De toegepaste analyses zijn 

veelal correlaties, waarmee dus geen causaliteit kan worden aangetoond. 

Echter, een correlatie zal wel een aanwijzing geven voor mogelijke effecten 

omdat het meer voor de hand ligt dat een netwerk zal bijdragen aan 

bijvoorbeeld schoolprestaties, dan andersom.  

 

In paragraaf 4.1 staat het sociaal kapitaal en de betekenis daarvan voor 

schoolsucces centraal. Paragraaf 4.2 gaat over de betekenis voor de 

scherpte van het beroepsbeeld en paragraaf 4.3 over de tevredenheid 

over de stage. In elk van de paragrafen staat dit beschreven voor zowel 

het algemeen sociaal kapitaal (het beschikken over een netwerk) als het 

specifiek sociaal kapitaal: de toegang tot hulpbronnen voor de loopbaan in 

het netwerk. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele verschillen op basis 

van opleidingsniveau, sector, geslacht, leeftijd, etnische afkomst en SES.

4.1 Sociaal kapitaal en schoolsucces

Het schoolsucces is op twee manieren bekeken: de schoolprestaties 

en het al niet hebben gecontinueerd van de opleiding. Voortijdig 

schoolverlaten, hoewel dit uiteenlopende redenen kan hebben, wordt in 

die zin beschouwd als het tegendeel van schoolsucces.

4.1.1 Schoolprestaties

Voor het meten van schoolprestaties zoals beschreven in paragraaf 2.3 

is uitgegaan van de perceptie van betrokkene zelf. Mbo’ers konden hun 

schoolprestaties van het afgelopen jaar (en voortijdig schoolverlaters over 

Effecten van sociaal 
kapitaal 4
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het laatste jaar van hun mbo-opleiding) weergeven op een vijfpuntsschaal 

van heel slecht tot en met heel goed. De resultaten zijn als volgt.

Tabel 4.1  Door mbo’ers gerapporteerde schoolprestaties (n = 1.556) 

%

Heel slecht 1

Onvoldoende 6

Voldoende 33

Goed 44

Heel goed 16

Zoals te zien is in tabel 4.1 zijn de prestaties overwegend goed en wellicht 

iets te rooskleurig voorgesteld. Desalniettemin komt dit beeld overeen 

met resultaten van secundaire analyse op data van de monitor Sociale 

veiligheid in 2008 (Neuvel, 2009).

Verschillen tussen groepen mbo’ers
Om na te gaan of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en voor 

verschillende etnische afkomst en opleidingsniveau (2 en 4), zijn er 

univariate variantieanalyses uitgevoerd. Naast eventuele effecten van de 

drie factoren zijn ook mogelijke interactie-effecten onderzocht.

Er zijn twee hoofdeffecten gevonden en twee interactie-effecten (tussen 

herkomst en niveau en tussen geslacht en niveau). Het eerste hoofdeffect 

betreft geslacht: vrouwelijke mbo’ers rapporteren betere schoolprestaties 

dan mannelijke mbo’ers. Het tweede hoofdeffect gaat over het niveau: 

mbo’ers op niveau 4 behalen betere schoolprestaties dan die van niveau 

2. Surinaamse vrouwelijke mbo’ers op niveau 2 scoren van de vier 

groepen het laagst.31

31 Adjusted R2 = 0,02.  
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Tabel 4.2  Gemiddelde schoolprestaties voor geslacht, afkomst en opleidingsniveau

Mannen Vrouwen Totaal

Etnische afkomst Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal Niv. 2 Niv. 4 Totaal

Autochtoon 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7

Surinaams 3,6 3,6 3,6 3,1 3,8 3,6 3,3 3,7 3,6

Marokkaans 3,6 3,4 3,5 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6

Turks 3,6 3,6 3,6 3,4 3,8 3,6 3,5 3,7 3,6

Totaal 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7

Toelichting op tabel 4.2: schoolprestaties variëren van 1 = heel slecht tot 5 = heel goed.

Het model met leeftijd en sector levert een hoofdeffect op voor leeftijd. 

Hoe hoger de leeftijd, hoe lager de schoolprestaties. SES leidt niet tot een 

effect voor deze factor. Het opleidingsniveau van ouders leidt evenmin tot 

een effect voor deze factor. Wanneer we de mate van maatschappelijke 

participatie erbij betrekken, leidt dit tot een hoofdeffect voor deze factor. 

Hoe meer maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld lidmaatschap van 

een club, hoe hoger de prestaties.32

Schoolprestaties en sociaal kapitaal
Om te onderzoeken of er een verband is tussen deze schoolprestaties 

en sociaal kapitaal zijn correlaties berekend met de verschillende maten 

van sociaal kapitaal en met de mate waarin toegang wordt ervaren tot het 

netwerk voor hulp bij de opleiding. Deze correlaties met het algemeen 

sociaal kapitaal die voor de drie maten van sociaal kapitaal significant 

zijn, zijn erg laag)33. De correlatie met het specifiek sociaal kapitaal is iets 

hoger maar eveneens laag.34 Aan deze resultaten kan weinig betekenis 

worden gegeven. De beschikbaarheid van hulpbronnen lijkt van iets groter 

belang te zijn dan het algemeen sociaal kapitaal.

32 De Adjusted R2 stijgt iets, tot 0,03.
33 Correlaties variëren van 0,06 (p <  0,05) tot 0,11 (p < 0,01).
34 r = 0,14 (p < 0,01).
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Verschillen tussen groepen mbo’ers
Om de verschillen tussen groepen te bekijken zijn dezelfde correlaties 

berekend voor de afzonderlijke niveaus, sectoren, etnische groepen en 

voor mannen en vrouwen. Ook hier werden veel significante resultaten 

gevonden maar alleen lage correlaties.35 De hoogst genoemde correlatie 

betreft die tussen schoolprestaties en hulpbronnen bij de opleiding bij 

de sector Techniek. Kijken we naar etnische herkomst, dan valt op dat 

er bij Surinaamse mbo’ers (in tegenstelling tot de drie andere etnische 

groepen) in het geheel geen significante verbanden zijn gevonden met 

schoolprestaties, terwijl deze groep juist beschikt over het grootste en 

meest gevarieerde netwerk met de hoogste status. De verbanden tussen 

schoolprestaties en hulpbronnen, maar ook die met de status en variatie 

van het netwerk, zijn relatief hoog bij Marokkaanse en Turkse mbo’ers.36

4.1.2   Voortijdig schoolverlaten  

Om te onderzoeken of er een verband is tussen sociaal kapitaal en het 

al dan niet afronden van de opleiding, is met de Chi2-toets berekend of 

opleidingvolgers verschillen van voortijdig schoolverlaters in het netwerk 

dat zij hebben (de omvang, status en mate van differentiatie). Op 

dezelfde manier is berekend of opleidingvolgers verschillen van voortijdig 

schoolverlaters in de mate waarin zij toegang ervaren tot hulpbronnen (bij 

opleiding, beroepskeuze en vinden van stageplaats/baan). De maten van 

sociaal kapitaal zijn ingedeeld in drie categorieën, van een lage tot een 

hoge score. 

Bij het vergelijken van het algemeen sociaal kapitaal zijn er geen 

significante verschillen gevonden tussen vsv’ers en opleidingvolgers. Dit 

geldt voor de omvang, de diversiteit en de status van het netwerk. Hoewel 

uiteraard geen uitspraken te doen zijn over causaliteit, lijkt het algemeen 

sociaal kapitaal (omvang, status en differentiatie) geen invloed te hebben 

op het wel of niet continueren van de opleiding. Wanneer we kijken naar 

de hulpbronnen (het specifiek sociaal kapitaal), dan lijkt dit wel het geval 

te zijn. Tabel 4.3 geeft de resultaten van toegang tot hulp weer: bij de 

35 Correlaties variëren van 0,09 (p < 0,05) tot 0,23 (p < 0,01).
36 Correlaties variëren van 0,15 tot 0,22; p < 0,01.
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opleiding, bij de beroepskeuze, bij het vinden van een stageplaats en bij 

het (nu of in de toekomst) vinden van een baan.

Tabel 4.3  Toegang tot hulp van opleidingvolgers en voortijdig schoolverlaters 

Opleidingvolgers
Voortijdig 

schoolverlaters

Mate van toegang tot hulp n = 1.244 n = 312 Totaal

Bij de opleiding
Chi2 = 211,86; df = 3, 
p < 0,001 % % %

Geen 2 19 6

Weinig 18 21 19

Aardig wat 51 43 49

Veel 29 13 26

Bij de beroepskeuze
Chi2 = 25,12; df = 3, 
p < 0,001 % % %

Geen 6 9 7

Weinig 20 32 23

Aardig wat 55 45 53

Veel 18 15 17

Bij vinden van een stage 
Chi2 = 138,30; df = 3, 
p < 0,001 % % %

Geen 13 41 18

Weinig 30 26 29

Aardig wat 24 13 22

Veel 33 20 31

Bij vinden van een baan 
Chi2 = 38,58; df = 2, 
p < 0,001 % % %

Geen 30 48 33

Middelmatig 37 28 35

Veel 34 24 32
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In tabel 4.3 is te zien dat vsv’ers vaker helemaal geen toegang tot hulp 

hebben. Dit betekent dat er niemand van de familieleden, vrienden 

en kennissen is die hulp zou kunnen bieden. Ook hebben voortijdig 

schoolverlaters minder vaak veel toegang tot hulp. Ook hierbij geldt 

dat geen uitspraken te doen zijn over oorzaak en gevolg. Anderzijds 

is het goed denkbaar dat het ontbreken van hulp op deze voor het 

beroepsonderwijs belangrijke terreinen ertoe kan leiden dat een mbo’er 

voortijdig afhaakt. 

Verschillen tussen groepen
Om te zien of bovengenoemde resultaten ook gelden voor verschillende 

groepen mbo’ers is ditzelfde gedaan bij de afzonderlijke niveaus, 

sectoren, etnische groepen en voor mannen en vrouwen. 

De resultaten op niveau 2 en 4 zijn hetzelfde, behalve bij de omvang 

van het netwerk. Op niveau 2 is de omvang van het netwerk groter 
bij voortijdige schoolverlaters dan bij opleidingvolgers.37 Dit komt 

niet overeen met het algemene beeld waar geen verschillen werden 

gevonden tussen vsv’ers en opleidingvolgers. In de sector Economie & 

Handel hebben vsv’ers vaker een netwerk dat in lage of juist in hoge mate 

gedifferentieerd  is in vergelijking metopleidingvolgers. Opleidingvolgers in 

deze sector hebben vaker een netwerk dat middelmatig gedifferentieerd is.38

In de sector Techniek werden, in tegenstelling tot de resultaten in 

de andere sectoren, geen verschillen gevonden tussen vsv’ers en 

opleidingvolgers bij:

1 toegang tot hulp bij de opleiding;

2 toegang tot hulp bij de beroepskeuze; 

3 toegang tot hulp bij het vinden van een baan.

De hulpbronnen in deze sector zijn bij vsv’ers en opleidingvolgers 

blijkbaar ongeveer van gelijke omvang. De verschillen in tabel 4.3 worden 

dus vooral veroorzaakt door de sectoren Economie & Handel en Zorg & 

Welzijn.

37 Chi2 = 7,27; df = 2, p = 0,05.
38 Chi2 = 9,00; df = 2; p < 0,05.
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Bij de verschillende etnische groepen zijn er geen verschillen gevonden 

in het algemeen sociaal kapitaal tussen vsv’ers en opleidingvolgers. Wel 

zijn er verschillen bij het specifiek sociaal kapitaal. Van de Surinaamse en 

Turkse mbo’ers ervaren vsv’ers en opleidingvolgers evenveel toegang tot 

hulp bij de beroepskeuze. Weer kijkend naar tabel 4.3 betekent dit dat 

het vaker ontberen van hulp bij de beroepskeuze bij vsv’ers vooral wordt 

bepaald door autochtone en Marokkaanse mbo’ers. Bij te verwachten 

hulp bij het zoeken naar een baan ervaren vsv’ers en opleidingvolgers van 

Marokkaanse en Turkse afkomst evenveel hulp. Hierbij zijn het juist weer 

Surinaamse mbo’ers naast weer autochtonen die de verschillen bepalen. 

De resultaten van mannen en vrouwen wijken niet af van het algemene 

beeld. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dater geen verschillen zijn 

tussen vsv’ers en opleidingvolgers in het algemeen sociaal kapitaal, 

maar wel in het specifiek sociaal kapitaal. Opleidingvolgers ervaren meer 

toegang tot hulpbronnen dan vsv’ers.

Hoewel we met de gebruikte analyses niet echt van effecten kunnen 

spreken, lijkt het algemeen sociaal kapitaal niet, en het specifiek sociaal 

kapitaal wel van invloed te zijn op het continueren (en niet voortijdig 

staken) van de opleiding. Dit laatste gaat niet in dezelfde mate op voor de 

allochtone groepen mbo’ers uit dit onderzoek en voor de sector Techniek. 

Gezien het feit dat allochtonen en mbo’ers uit de sector Techniek in 

dit onderzoek gemiddeld genomen minder toegang tot hulp hebben, 

betekent dit voor deze groepen dat niet alleen voortijdig schoolverlaters, 

maar ook opleidingvolgers weinig toegang tot hulp hebben. 

4.2  Sociaal kapitaal en scherpte beroepsbeeld

De scherpte van het beroepsbeeld is ondergebracht in vier categorieën 

van een onscherp tot een scherp beroepsbeeld. In tabel 4.4 zijn de 

percentages van de gekozen antwoorden van respondenten binnen deze 

categorieën weergegeven.
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Tabel 4.4  Scherpte van het beroepsbeeld volgens mbo’ers 

Scherpte beroepsbeeld %

Niet bezig met de beroepskeuze 2

Weet niet wat hij/zij wil worden 14

Nog twijfel tussen beroepen 31

Beroepskeuze gemaakt 53

Duidelijk is dat ruim 15% van de mbo’ers nog geen of weinig idee heeft 

van de beroepskeuze en de overige mbo’ers grotendeels wel, hoewel een 

deel van hen nog twijfelt.

Het beroepsbeeld en sociaal kapitaal
Om te onderzoeken of er een verband is tussen de scherpte van het 

beroepsbeeld en sociaal kapitaal zijn correlaties berekend met de 

verschillende maten van sociaal kapitaal en met de mate waarin toegang 

wordt ervaren tot het netwerk voor hulp bij de beroepskeuze. Bij de 

omvang van het netwerk, de gemiddelde beroepsstatus en de variatie 

in het netwerk (het algemeen sociaal kapitaal) werden geen significante 

verbanden gevonden met de scherpte van het beroepsbeeld. Dit geldt wel 

voor hulpbronnen voor de beroepkeuze. De correlatie  tussen hulpbronnen 

bij de beroepskeuze en de scherpte van het beroepsbeeld is laag maar 

significant.39 Hulpbronnen lijken dus in beperkte mate bij te dragen aan 

een scherp beroepsbeeld.

Verschillen tussen groepen mbo’ers
Om de verschillen tussen groepen te bekijken zijn dezelfde correlaties 

berekend voor de afzonderlijke niveaus, sectoren, etnische groepen 

en voor mannen en vrouwen. Er werden veel significante resultaten 

gevonden met lage correlaties, waarbij alleen correlaties worden genoemd 

boven de 0,2. Bij mbo’ers op niveau 2 werd een verband gevonden 

tussen de scherpte van het beroepsbeeld en toegang tot hulp bij de 

beroepskeuze.40

39 rs = 0,11; p < 0,01.
40 r = 0,21; p < 0,01; n = 530.
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Ook tussen etnische groepen zijn verschillen. Bij Surinaamse mbo’ers 

werden wederom geen significante verbanden gevonden. Marokkaanse 

mbo’ers lijken relatief veel te profiteren van toegang tot hulpbronnen.41

4.3 Sociaal kapitaal en tevredenheid stage

Van de 1.556 respondenten hadden er 1.351 stage gelopen op het 

moment dat de enquête werd ingevuld. Van hen was 7% (heel) 

ontevreden over de stage, 10% was niet tevreden en niet ontevreden en 

veruit de meesten waren tevreden of heel tevreden (samen 83%).

Tevredenheid over de stage en sociaal kapitaal
De verwachting is dat een rijk en gevarieerd netwerk eraan bijdraagt dat 

een betere of uitdagender stageplaats worden gevonden en daarmee de 

tevredenheid over de stage groter is. Om te onderzoeken of mbo’ers met 

zo’n netwerk inderdaad tevredener zijn over hun stage zijn correlaties 

berekend met de verschillende maten van sociaal kapitaal en met de 

mate waarin toegang wordt ervaren tot het netwerk voor hulp bij het 

vinden van een stageplaats.

Van alle PG-maten (omvang, status en variatie in het netwerk) en het 

specifiek sociaal kapitaal werden alleen zwakke verbanden gevonden met 

tevredenheid over de stage.42 De hoogste correlatie betreft het specifiek 

sociaal kapitaal.

Verschillen tussen groepen mbo’ers
Voor vergelijking van de resultaten tussen groepen zijn dezelfde 

correlaties berekend voor de afzonderlijke niveaus, sectoren, etnische 

groepen, mannen en vrouwen. Ook hierbij werden veel significante maar 

lage correlaties gevonden.43 De hoogst correlatie heeft betrekking op 

Turkse mbo’ers en het verband tussen toegang tot hulp bij het vinden van 

een stageplaats en de tevredenheid over de stage. Toegang tot hulp lijkt 

voor deze groep de tevredenheid te bevorderen.

41 r = 0,24; p < 0,01.
42 Correlaties variëren van 0,07 (p < 0,05) tot 0,10 (p < 0,01).
43 Correlaties variëren van 0,07 (p < 0,05) tot 0,19 (p < 0,01).
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4.4 De relatie tussen algemeen en specifiek sociaal kapitaal

Samengevat kunnen we stellen dat de gevonden verbanden voor de 

steekproef in zijn totaliteit zwak zijn en niet te zeggen is dat sociaal 

kapitaal een belangrijke bijdrage levert. Kijken we naar de specifieke 

groepen, dan komen hier trends naar voren, die iets meer houvast 

bieden. Een algemeen beeld dat uit dit hoofdstuk naar voren komt, is 

dat toegang tot hulpbronnen (specifiek sociaal kapitaal) meer gewicht in 

de schaal legt dan het beschikken over een netwerk (algemeen sociaal 

kapitaal). Uit ander onderzoek waarin dezelfde instrumenten zijn gebruikt, 

is gebleken dat nieuwe banden leiden tot nieuwe hulpbronnen (Van 

Tubergen e.a., 2011) en dat de samenhang tussen de PG en de RG hoog 

is (Van der Gaag & Snijders, 2005). Ook in dit onderzoek is gekeken 

of er verbanden zijn tussen algemeen en specifiek sociaal kapitaal. De 

resultaten zijn weergegeven in tabel 4.6.

Tabel 4.6  Correlaties tussen maten voor algemeen en voor specifiek sociaal kapitaal 

(N = 1.504 – 1.556)

Om-
vang

Diversi-
teit SK 

Status 
SK 

Omvang 
SK 

Bon-
ding

Omvang 
SK 

Brid-
ging

Hulp 
oplei-
ding

Hulp 
be-

roeps-
keuze

Hulp 
stage

Hulp 
baan 
thuis

Hulp 
opl

0,31** 0,20** 0,13** 0,24** 0,27**

Hulp  
beroeps
keuze

0,29** 0,15** 0,08** 0,21** 0,26** 0,60**

Hulp 
stage

0,18** 0,14** n.s. 0,13** 0,16** 0,41** 0,38**

Hulp 
baan
thuis

0,21** 0,14** 0,06* 0,21** 0,15** 0,33** 0,40** 0,26**

Hulp 
baan
school

0,01** 0,07** n.s. 0,10** 0,07** 0,26** 0,29** 0,22** 0,44**

* Pearson productmoment correlatie p < 0,05 
** Pearson productmoment correlatie p < 0,01
n.s. = niet significant
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Als we kijken naar het algemeen sociaal kapitaal (PG-maten), dan zien we 

dat de sterkste verbanden met de hulpbronnen op de drie verschillende 

terreinen werden gevonden bij de omvang van het netwerk. Een groot 

netwerk gaat dus in bepaalde mate gelijk op met meer toegang tot 

hulpbronnen bij zowel de opleiding als de beroepskeuze als het vinden 

van een stageplaats. Dit geldt ook, maar in mindere mate, voor de 

diversiteit van het netwerk. Het geldt het minst voor de status van dit 

netwerk. Er zijn geen verbanden gevonden tussen hulpbronnen bij het 

vinden van een stageplaats en baan en een netwerk van gemiddeld 

genomen hogere beroepen. De overige verbanden met de gemiddelde 

status van het netwerk zijn zo zwak, dat daaraan weinig betekenis kan 

worden gegeven.

Van de drie verschillende vormen van specifiek sociaal kapitaal 

(hulpbronnen bij opleiding, beroepskeuze, stage en baan), laat hulp bij de 

opleiding de grootste verbanden zien met alle PG-maten, daarna volgen 

die van de beroepskeuze en die van de stage zijn het laagst. 

Al met al kunnen we concluderen dat er verbanden met enige betekenis 

zijn gevonden tussen het algemeen en specifiek sociaal kapitaal voor wat 

betreft hulp bij de opleiding en de beroepskeuze en de omvang van het 

netwerk.

Mbo’ers in ons onderzoek schatten in dat ze bij het vinden van een 

baan wat meer hulp kunnen verwachten van de thuisomgeving dan van 

de school. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de 

meeste mbo’ers nog bezig zijn met hun opleiding en deze vraag voor hen 

hypothetisch is.

Verder correleren de hulpbronnen op verschillende terreinen hoog 

met elkaar. Hulpbronnen met betrekking tot de opleiding gaan samen 

met die voor het maken van de beroepskeuze44, met het vinden van 

een stageplaats45 en het vinden van een baan.46 Dit is logisch omdat 

bijvoorbeeld ouders of andere personen in het netwerk die iets kunnen 

en willen bijdragen, dit naar verwachting op meerdere terreinen zullen 

44 r = 0,60; p < 0,01.
45 r = 0,41; p < 0,01.
46 r = 0,33; p < 0,01.
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doen. Ook is er een verband tussen de te verwachten hulp van school 

bij het vinden van een baan en de te verwachten hulp van thuis hierbij.47 

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een bepaalde groep mbo’ers sowieso 

hogere verwachtingen heeft van hulpbronnen van verschillende kanten 

of zich meer bewust is van mogelijke hulp. Ook kan dit betekenen dat 

beschikbare hulpbronnen in de privésfeer (bijvoorbeeld betrokken 

ouders) positief bijdragen aan betrokkenheid en inzet van de school bij 

het vinden van een baan.

47 r = 0,44; p < 0,01.
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In dit hoofdstuk staat de vraag centraal naar de rol en betekenis van 

sociale netwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. We doen dit 

vanuit het perspectief van de mbo’er en van de docent. 

In de vragenlijst is aan mbo’ers gevraagd of in de opleiding aandacht 

is voor het opbouwen van netwerken. De resultaten staan vermeld in 

paragraaf 5.1. Ook aan docenten is de vraag voorgelegd in hoeverre in 

de opleiding aandacht is voor de rol en betekenis van sociale netwerken. 

Daartoe zijn focusgesprekken gevoerd met twee groepen docenten/

mentoren/studieloopbaanbegeleiders (hierna docenten) die zich naast 

het lesgeven ook bezighouden met individuele begeleiding van leerlingen, 

bijvoorbeeld in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De 

focusgesprekken zijn gevoerd met docenten op twee roc’s. In totaal betrof 

het 15 personen. Daarnaast is gesproken met het loopbaanoriëntatie- en 

begeleidingsnetwerk van CINOP Advies. Dit betrof zo’n 10 personen. 

Er is naar gestreefd medewerkers die lesgeven op zowel niveau 1/2 als 

3/4 in de groepen vertegenwoordigd te laten zijn. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat dit deel van het onderzoek kwalitatief van aard is en het 

aantal respondenten te klein is om algemene uitspraken te doen over 

docenten in het mbo. De resultaten van de focusgesprekken staan 

vermeld in paragraaf 5.2.

5.1 Aandacht in de opleiding voor vorming sociaal kapitaal

In de vorige hoofdstukken is naar sociaal kapitaal gekeken vanuit het 

perspectief van de mbo’er als actor in verschillende netwerken. In deze 

paragraaf staat het perspectief van de opleiding meer voorop: op welke 

wijze en in welke mate besteden mbo-opleidingen aandacht aan het 

belang van een voor de loopbaan relevant netwerk en het opbouwen en 

De rol van de mbo-opleiding 
bij sociaal kapitaal 5
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benutten hiervan tijdens de opleiding? De mbo’ers is een aantal vragen 

gesteld over dit thema, waarvan we de resultaten hieronder beschrijven. 

Bij de vraag of de school aandacht besteedt aan hoe je contact legt met 

een bedrijf of instelling en hoe vaak, zijn de resultaten als volgt.

Tabel 5.1  Aandacht die de school besteedt aan contact leggen met een bedrijf of instelling

Contact leggen met bedrijf of instelling Opleidingvolgers Vsv’ers

% %

Gebeurt niet 11 15

Paar keer 23 24

Geregeld 26 27

(Heel) vaak 40 34

Een meerderheid van de mbo’ers vindt dat er op school geregeld tot 

(heel) vaak aandacht is voor het leggen van contacten met een bedrijf of 

instelling. Zoals blijkt uit tabel 5.1 zijn de verschillen tussen volgers en 

stakers alleen noemenswaardig waar dit niet of juist (heel) vaak gebeurt. 

Daarnaast is gekeken naar de verschillen tussen niveaus 2 en 4. Mbo’ers 

die een opleiding op niveau 4 volgen, rapporteren significant vaker dat 

hier aandacht aan is besteed dan mbo’ers op niveau 2, hoewel ook hier 

de verschillen relatief klein zijn. 

Tabel 5.2 laat zien in hoeverre de school aandacht besteedt aan digitale 

netwerken om contact te leggen met bedrijven en instellingen.

Aandacht voor digitale netwerken om contacten te leggen met een 

bedrijf of instelling is er op de scholen veel minder. Bij opleidingvolgers 

was hier meer aandacht voor dan bij vsv’ers. Daarnaast is gekeken of er 

verschillen zijn tussen de niveaus. Bij zowel opleidingvolgers als vsv’ers is 

er op niveau 2 significant meer aandacht aan dit onderwerp besteed dan 

op niveau 4. Mogelijk is er op niveau 2 meer aandacht voor praktische 

vaardigheden en de wijze waarop het doel wordt bereikt.
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Tabel 5.2  Aandacht van de school voor digitale netwerken om contact te leggen met een 

bedrijf of instelling

Digitale netwerken       Opleidingvolgers Vsv’ers

% %

Niet 67 70

Paar keer 16 13

Geregeld 10 8

(Heel) vaak 6 9

Om daadwerkelijk een netwerk op te bouwen tijdens de beroepspraktijk 

en in positieve zin gezien te worden, bijvoorbeeld als potentieel 

werknemer, is het van belang om een goede indruk te maken. Een slechte 

indruk zal uiteraard averechts werken bij het opbouwen van een netwerk. 

Gevraagd is of de school aandacht besteedt aan hoe je een goede indruk 

maakt tijdens de stage of op werkbezoek in een bedrijf of instelling.

Tabel 5.3  Aandacht van de school voor het maken van een goede indruk bij bedrijf / instelling

Goede indruk tijdens stage/werkbezoek Opleidingvolgers Vsv’ers

% %

Niet 5 13

Paar keer 17 18

Geregeld 26 22

Vaak 53 47

Tabel 5.3 laat zien dat driekwart van de mbo’ers heeft ervaren dat er 

op school aandacht was voor het maken van een goede indruk. Bij 

opleidingvolgers is naar eigen zeggen meer aandacht besteed aan hoe 

je een goede indruk maakt. Ook is een vergelijking gemaakt tussen de 

niveaus. Mbo’ers op niveau 2 rapporteren vaker dat hier ‘vaak’ (65%) 

aandacht aan wordt besteed in vergelijking met mbo’ers op niveau 4 

(47%). Wederom zien we meer aandacht op niveau 2 voor een aspect dat 

van belang is voor het netwerk. 
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Aan 31% van de mbo’ers (n = 1.316) is tijdens de opleiding gevraagd 

uit te zoeken wie hen behulpzaam kunnen bij het vinden van werk. De 

overige 69% heeft zo’n opdracht niet gekregen. Bij deze percentages 

zijn de 240 mbo’ers die zich dit niet meer konden herinneren buiten 

beschouwing gelaten. Er zijn geen significante verschillen gevonden 

tussen opleidingvolgers en vsv’ers. Mbo’ers op niveau 2 hebben deze 

opdracht significant vaker gekregen dan mbo’ers op niveau 4.

Als laatste is gevraagd of de school de opdracht geeft om een afspraak 

te maken met een bedrijf of instelling. Van alle mbo’ers krijgt 71% deze 

opdracht, waarbij opleidingvolgers vaker (73%) dan vsv’ers (61%). Tussen 

de niveaus 2 en 4 zijn hierbij geen significante verschillen gevonden.

5.2 Kwalitatief onderzoek onder docenten

In de vorige paragraaf is de rol van sociaal kapitaal in de opleiding 

beantwoord vanuit mbo’ers. In deze paragraaf wordt die rol bezien vanuit 

docenten (deels in hun rol van docent, deels in hun rol van begeleider: 

mentor, decaan of schoolloopbaanbegeleider (slb).

5.2.1 Belang van netwerken

De docenten erkennen het belang van relevante contacten en een 

netwerk voor mbo’ers. De rol die zij zichzelf hierbij toebedelen verschilt. 

Volgens een docent van een secretariële opleiding is het niet nodig om 

aandacht te besteden aan het opbouwen van een netwerk. Zij ervaart dat 

deelnemers van deze opleiding geen moeite hebben met het vinden van 

een stageplaats of baan. Zij wisselen onderling informatie uit en het lukt 

hen altijd om zonder hulp een stage te vinden, is haar ervaring. 

Bij de International Business Studies zijn contacten leggen en benutten 

zo inherent aan de opleiding dat dit onderdeel is van het curriculum 

en verweven is met de hele opleiding. Voor de docent – die zelf uit het 

bedrijfsleven komt – is dit logisch en daarom is het voor haar een tweede 
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natuur om hier aandacht aan te besteden. Zij ervaart wel dat het nodig is 

om er aandacht aan te besteden. 

De overige docenten zijn eveneens van mening dat er aandacht nodig is 

voor netwerkvorming, dat dit bij de opleiding hoort en een taak is of zou 

moeten zijn van de docent. Zij besteden hier aandacht aan, hoewel dit 

geen vast onderdeel is van het curriculum. Het belang van netwerken 

zou wat hen betreft explicieter aan de orde moeten komen en de rol van 

netwerken zou meer toekomstgericht moeten zijn. Zij zien het verwerven 

van sociaal kapitaal idealiter als vast onderdeel van loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding.

5.2.2 Activiteiten

Bij een van de twee onderzochte roc’s zijn mbo’ers zelf verantwoordelijk 

voor het vinden van een stageplaats en het leggen van contacten in het 

belang van hun loopbaan. Bij de opleiding International Business Studies 

behoren social networking en marketing bij de opleiding, vakmatig en 

functioneel. Netwerkvorming komt bijvoorbeeld aan de orde bij het vak 

‘ethisch verantwoord ondernemen’. Mbo’ers zoeken in opdracht van 

docenten informatie, leggen contact, wonen gastlessen bij en lopen 

(snuffel)stages en vervolgens reguliere stage, waarbij het opbouwen 

van een netwerk een vast onderdeel is van de opleiding. Docenten 

besteden aandacht aan alle facetten van netwerken maar ook aan 

houdingsaspecten, zoals op tijd komen en een goede indruk achterlaten 

bij bedrijven. Daarnaast benadrukken docenten het belang van contacten 

in de privésfeer, zoals in de buurt en bij de sportvereniging. Een ander 

aspect dat deze docent bespreekt met mbo’ers is dat zij zorgvuldig om 

moeten gaan met informatie van en over henzelf op het web. Even zoeken 

op internet maakt al veel duidelijk over je netwerk en je bezigheden. Een 

potentieel leerbedrijf of werkgever kan dit ook doen, en via je netwerk een 

positieve of negatieve indruk krijgen. 

Bij International Business Studies zijn er faciliteiten die netwerkvorming 

ondersteunen, zoals een zoekpagina met een contactencentrum waarin 

mbo’ers contacten kunnen leggen en een community in oprichting, die 

het met ingang van het nieuwe studiejaar ook mogelijk maakt om contact 
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te leggen met mbo’ers die de opleiding bij een andere instelling volgen, 

en om vakinhoudelijke discussies te voeren. De bedoeling is dat deze 

community zich ook gaat uitbreiden naar het buitenland.

Bij een juridische opleiding worden contacten vooral gelegd via 

de ECABO-site, waarbij tweede- en derdejaars mbo’ers een match 

kunnen maken met leerbedrijven die een stagiair(e) zoeken. Bij de 

voorbereidingen van de stage en lessen over loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding komt het opbouwen van een netwerk en het leggen van 

contacten aan de orde. Ook is er aandacht voor houdingsaspecten en de 

indruk die je maakt op anderen. De aanpak is verschillend, afhankelijk 

van de vaardigheden van de mbo’er en mate van ondersteuning van 

de thuisomgeving. Een van de docenten stelde dat de opleiding meer 

aandacht zou moeten besteden aan sociaal kapitaal en dat hij er zelf ook 

te weinig mee doet. 

Bij de secretariële opleiding zijn mbo’ers zelfstandig en resultaatgericht 

bezig met hun netwerk en is volgens de docent geen bemoeienis nodig 

van de opleiding. Mbo’ers leggen met succes contacten, veelal via digitale 

netwerken zoals Hyves en LinkedIn.

Sommige docenten wenden hun eigen netwerk aan in het belang van 

leerlingen. De docent van de International Business Studies heeft een 

enorm internationaal netwerk van honderden contacten, ook vanuit haar 

ervaring in het bedrijfsleven. Dit netwerk wendt zij regelmatig aan voor 

leerlingen. Een docent van de juridische opleiding die voorheen werkte in 

het P&O-werkveld en daar nu les in geeft, benut zijn persoonlijke netwerk 

regelmatig voor mbo’ers, bijvoorbeeld bij het zoeken naar stageplaatsen. 

Enkele andere docenten gebruiken hun persoonlijke netwerk ook wel 

eens. Voor al deze docenten geldt dat ze hierbij wel selectief zijn en 

bijvoorbeeld geen mensen in hun netwerk opzadelen met leerlingen met 

wie ze problemen verwachten. De docent van de secretariële opleiding 

benut haar eigen netwerk niet voor mbo’ers omdat dit niet nodig is.
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5.2.3 Vaardigheden docenten

Vier van de vijf docenten vinden dat het goed zou zijn als er binnen 

het roc meer aandacht is voor sociaal kapitaal en dat zij hierin zouden 

moeten worden ondersteund. Een genoemde mogelijkheid is om van 

elkaar te leren en materiaal uit te wisselen met opleidingen die hierin 

verder zijn, zoals de International Business Studies. De docente van deze 

opleiding, die zelf uit het bedrijfsleven komt, ziet dat sommigen het in 

de vingers hebben en anderen duidelijk minder. Zij ervaart dat oudere 

docenten er vaak minder affiniteit mee hebben en zelf ook weinig doen 

om een eigen netwerk op te bouwen of gebruik te maken van digitale 

mogelijkheden hiertoe. Deze houding ziet zij vooral bij docenten die geen 

ervaring hebben buiten het onderwijs. Een van de docenten had zich al 

voorgenomen om zich verder te gaan verdiepen in digitale netwerken.

5.2.4 Het netwerk van mbo’ers

Het bpv-netwerk met contactpersonen van mbo’ers moet bij een van de 

onderzochte roc’s formeel geregistreerd worden. Met mbo’ers vinden 

gesprekken plaats over ervaringen tijdens de stage of bij het solliciteren, 

waardoor bij docenten meer bekend is dan alleen een naam van 

een contactpersoon. Daarnaast is er contact tussen de docent en de 

begeleider in het leerbedrijf. Alle docenten hebben hier dus zicht op. 

Docenten hebben eveneens in meer of mindere mate zicht op het 

netwerk van vrienden en familie van mbo’ers. Zij zien dat dit vaak begint 

met een leuke band onderling en een goede sfeer en dat het daarna 

meer functioneel wordt. Opvallend is dat veel docenten dit inzicht vooral 

hebben door de digitale middelen zoals Hyves en Facebook. Zij zien 

dat mbo’ers elkaar weten te vinden, privé maar ook functioneel. Alle 

mbo’ers zitten op Hyves en dit gaat vanzelf. De docent van de secretariële 

opleiding heeft hier minder zicht op en heeft zelf ook niet zo’n netwerk. Ze 

weet door gesprekken wel globaal iets van het persoonlijke netwerk van 

mbo’ers, maar geen details. Bij POP-gesprekken vraagt ze wel of mbo’ers 

mensen kennen die van belang kunnen zijn bij het vinden van een 
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stageplaats of baan. Een deel van de docenten heeft zelf ook dergelijke 

netwerken waarin ook mbo’ers zitten en andersom. 

Docenten zien dat sommige jongeren meer door familie en kennissen 

worden ondersteund in het vinden van een stageplaats of baan dan 

anderen, die meer op de school zijn aangewezen. Sommigen zijn al blij 

als ze een plek vinden, ook als deze minder uitdagend is. De docent van 

de International Business Studies merkt op dat een allochtone mbo’er 

gemiddeld genomen uit een betere familie moet komen of meer in huis 

moet hebben om hetzelfde te bereiken dan een autochtone mbo’er. Zij 

zegt dit ook expliciet tegen mbo’ers, net zoals dit naar haar mening geldt 

voor vrouwen en allochtone vrouwen in het bijzonder. Zij ziet dat veel 

allochtone jongeren een andere ontwikkeling doormaken dan hun ouders. 

Deze ouders hebben een minder relevant netwerk waardoor de kwaliteit 

van de stage of baan (omdat zij steun van huis uit ontberen) vaak lager is.

Het is volgens de docenten voor mbo’ers lastig om via netwerken verder 

te komen dan een stage of baan bij de supermarkt, om een plek te vinden 

op het niveau van de opleiding, in het genoemde voorbeeld een P&O-

baan. Bij de juridische opleiding wordt opgemerkt dat mbo’ers soms niet 

verder komen dan www.ecabo.nl en dat zij schroom hebben om contact 

op te nemen met bedrijven. Een andere moeilijkheid voor mbo’ers is 

hoe je een netwerk omzet in resultaat. Of mbo’ers hierin slagen verschilt 

volgens de geïnterviewden per opleiding, per type mbo’er en sociale 

klasse.  

5.2.5 Advies van docenten en leden van het LOB-netwerk aan de instelling

•	 Stimuleren	dat	het	onderwerp	vaker	op	de	agenda	komt.	Het	belang	

meer expliciteren.

•	 Besteed	structureel	aandacht	aan	het	netwerk,	bijvoorbeeld	in	het	

kader van LOB.

•	 Voor	docenten	kan	het	woord	‘netwerk’	de	associatie	oproepen	van	

netwerkactiviteiten voor hoger opgeleiden (zoals netwerkborrels) en 

als niet relevant worden gezien voor mbo-deelnemers. Maak duidelijk 
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dat netwerken er zijn op verschillende niveaus en dat wie je kent voor 

iedereen belang is voor de loopbaan.

•	 Realiseer	je	als	instelling	dat	sommige	deelnemers	(bijvoorbeeld	uit	

lagere sociale milieus) voor hun sociaal kapitaal voor een groot deel 

zijn aangewezen op de school.

•	 Probeer	het	netwerk	van	deelnemers	te	betrekken	bij	de	school,	door	

bijvoorbeeld een ouder of neef als gastspreker iets laten vertellen over 

zijn/haar beroep.

•	 Organiseer	netwerken	voor	alumni,	bijvoorbeeld	een	

trajectvolgsysteem. Aan de andere kant kun je dit niet gemakkelijk van 

bovenaf opleggen. Het is gebaseerd op vertrouwen.

•	 Besteed	bij	ict-lessen	meer	aandacht	aan	Hyves	en	andere	digitale	

netwerken. Daarbij kun je beginnen met de leerlingen in de klas, en 

van daaruit uitbreiden. 

•	 Leer	mbo’ers	begrijpen	wat	je	wel	en	niet	op	het	web	kunt	zetten,	

bijvoorbeeld nare foto’s van anderen, ruzies via het web, et cetera. 

Doordat er geen non-verbale communicatie is kan een en ander 

harder aankomen wanneer het op het internet staat, en bij het zoeken 

van een baan of stage kan het, als het opgemerkt wordt door een 

potentieel leerbedrijf/werkgever, in het nadeel van de mbo’er werken. 
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6.1 Sociaal kapitaal: begrip en meting 

Het belang van menselijk kapitaal (human capital) is bekend. Menselijk 

kapitaal wordt opgebouwd door te investeren in opleiding en scholing en 

zo kennis en vaardigheden op te doen. Uit verschillende studies blijkt dat 

ook wie je kent van betekenis is. Naast menselijk kapitaal dus mensen als 

kapitaal: sociaal kapitaal. 

We weten al het nodige over het sociaal kapitaal van volwassenen, en 

dat dit voordelen kan hebben op allerlei fronten, bijvoorbeeld door via 

contacten aan een baan te komen. Een van de founding fathers van 

sociaal kapitaal, Bourdieu, zag hierin juist een mechanisme voor de 

bestendiging van ongelijkheid in onze samenleving. Er is nog maar weinig 

bekend over het sociaal kapitaal van jongeren en nog minder over dat van 

jongeren die een beroepsopleiding volgen. Een verkennend kwalitatief 

onderzoek (Petit e.a., 2010) maakte duidelijk dat jongeren in het mbo 

niet zo bezig zijn met hun netwerk. Zij zijn gericht op het behalen van 

het diploma en de periode daarna is van later zorg. Dat sociaal kapitaal 

ongelijk verdeeld is onder groepen in de samenleving (Bourdieu, 1985; 

Coleman, 1988; Granovetter, 1974; Marsden, 2008; Putnam, 2000), zal 

ook tot uiting komen in het mbo. Het belang dat sociaal kapitaal heeft 

voor volwassenen en de verwachting dat dit ook voor de (leer)loopbaan 

van jongeren een rol zal spelen, was aanleiding voor dit onderzoek.

Het begrip sociaal kapitaal wordt op verschillende wijzen gehanteerd; als 

kapitaal voor het individu of voor een gemeenschap (als collectiviteit). In 

deze studie richten we ons op individueel sociaal kapitaal. Individueel 

sociaal kapitaal bestaat uit het toegang zoeken tot en benutten van 

hulpbronnen in sociale netwerken (denk aan het gezin, familie, peers) om 

individuele doelen te bereiken. In het geval van mbo’ers is een belangrijk 

doel het succesvol afronden van de beroepsopleiding, het maken van een 

Samenvatting en conclusies 6
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beroepskeuze en het vinden van een stageplaats. In deze studie hanteren 

we dan ook de volgende maten om het effect van sociaal kapitaal aan af 

te meten:

•	 Schoolsucces (perceptie van schoolprestaties naast al dan niet 

voortijdig de school verlaten).

•	 Het beroepsbeeld: de scherpte ervan. Dat hoeft niet te betekenen dat 

een mbo’er precies weet wat hij/zij wil worden, maar een focus op een 

of enkele beroepen (beroepenveld) is wel gewenst.

•	 De tevredenheid over de stage. De verwachting is dat mbo’ers 

die tevreden zijn over hun stage, mogelijk via familie, vrienden 

of kennissen aan een leukere of uitdagendere stageplaats zijn 

gekomen dan mbo’ers die sociaal kapitaal ontberen en het met het 

stagebestand van de school moeten doen. 

6.2 Onderzoeksvragen en -opzet

Het doel van dit onderzoek is meer zicht krijgen op: 

•	 de	aard	en	omvang	van	het	netwerk	van	mbo’ers;	

•	 de	mate	waarin	dit	netwerk	kan	voorzien	in	hulp	bij	de	leerloopbaan;	

•	 het	effect	van	het	netwerk	op	schoolsucces,	scherpte	van	het	

beroepsbeeld en tevredenheid over de stage;

•	 eventuele	verschillen	bij	bovengenoemde	punten	op	grond	van	

leerling- en schoolkenmerken;

•	 wat	mbo-opleidingen	doen	om	te	bevorderen	dat	mbo’ers	sociaal	

kapitaal verwerven. 

Het onderzoek kent twee onderdelen. Met een survey-onderzoek is 

het sociaal kapitaal van 1.556 mbo’ers onderzocht. Op grond van 

een respons van 10% is voorzichtigheid geboden bij het vertalen van 

resultaten over mbo’ers uit dit onderzoek naar de hele groep van mbo’ers 

in Nederland. Via focusgesprekken met enkele mbo-docententeams en 

reflectie via een LOB-netwerk is verkend in hoeverre mbo-instellingen 

activiteiten ondernemen om het sociaal kapitaal van mbo’ers te vergroten.
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6.3 Antwoorden op de onderzoeksvragen

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord, waarna tot 

slot conclusies worden beschreven in paragraaf 6.4.  

6.3.1 Omvang, status en diversiteit van het netwerk van mbo’ers

De eerste onderzoeksvraag luidt: Hoe ziet het netwerk van mbo’ers eruit? 

Verschilt dat naar leerling- en schoolkenmerken?

Het netwerk in dit onderzoek (ook wel algemeen sociaal kapitaal 

genoemd) is onderzocht aan de hand van drie kenmerken: de omvang, 

de status en de diversiteit van het netwerk van beroepsbeoefenaren dat 

mbo’ers hebben. Mbo’ers in dit onderzoek kennen gemiddeld genomen 

iets minder personen met een beroep en lagere beroepen in vergelijking 

met volwassen Nederlanders. Ook kennen zij gemiddeld genomen vaker 

mensen met lagere beroepen (zie Van der Gaag e.a., 2008). We weten 

dat sociaal kapitaal toeneemt met de leeftijd en de gemiddelde leeftijd 

van mbo’ers is uiteraard lager dan die van de Nederlandse volwassen 

bevolking. Mbo’ers staan nog aan het begin van hun carrière, hebben nog 

ruimschoots de kans om meer mensen te leren kennen met beroepen, 

ook met hogere beroepen en dus hun sociaal kapitaal te vergroten. Verder 

bevestigt dit onderzoek dat mannen een groter en diverser samengesteld 

netwerk hebben en een netwerk met een hogere status dan vrouwen. Dit 

geldt ook voor mbo’ers op het hogere niveau 4 die een groter en diverser 

netwerk hebben en met een hogere status in vergelijking met niveau 2. 

Er zijn geen duidelijke verschillen gevonden tussen sectoren. Wel lijkt er 

een zeker patroon te zijn dat mbo’ers van alle drie de sectoren iets meer 

mensen met beroepen kennen die te maken hebben met de sector van 

hun opleiding.

Netwerken verschillen naar etnische achtergrond. Surinaamse mbo’ers 

hebben een groter netwerk met een gemiddeld genomen hogere status 

dan Marokkaanse mbo’ers. Die hogere status van het netwerk van 

Surinaamse mbo’ers geldt ook in vergelijking met autochtone mbo’ers.  

Als het gaat om de diversiteit van het netwerk hebben de drie groepen 
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mbo’ers van allochtone herkomst hogere scores in vergelijking met 

autochtone mbo’ers. Wanneer we apart naar de onderscheiden contacten 

kijken (ouders, broer/zus, ander familielid, vriend(in), kennis) in relatie 

tot etnische herkomst, dan hebben Nederlandse mbo’ers vaker ouders 

met beroepen aangewezen, mbo’ers van Marokkaanse herkomst vaker 

een broer/zus, maar minder vaak een kennis, Surinaamse mbo’ers vaker 

andere familieleden, Turken vaker vrienden/vriendinnen. Het is denkbaar 

dat deze verschillen te maken hebben met culturele factoren als de 

hechtheid van families of het verschijnsel van de extended family.

De SES van het gezin blijkt niet samen te hangen met de 

omvang, diversiteit of status van het netwerk. Dit geldt wel voor de 

maatschappelijke participatie van de mbo’er in club, vereniging of 

(vrijwilligers)werk. Meer maatschappelijke participatie gaat samen 

met een groter netwerk en een netwerk met een hogere status. Veel 

van de genoemde verschillen (geslacht, afkomst en leeftijd) zijn met 

maatschappelijke participatie te verklaren. 

6.3.2 Toegang tot hulpbronnen in het netwerk van mbo’ers

De tweede onderzoeksvraag luidt: In hoeverre ervaren mbo’ers binnen 

hun netwerk toegang tot hulpbronnen? Verschilt dat naar leerling- en 

schoolkenmerken?

Bij toegang tot hulpbronnen (ook wel specifiek sociaal kapitaal genoemd) 

gaat het om de mogelijkheid om het netwerk doelgericht te kunnen 

inzetten om bepaalde doelen te bereiken. In het geval van mbo’ers zijn de 

doelen in dit onderzoek:  

1 het afronden van de opleiding;

2 het maken van een beroepkeuze;

3 het vinden van een stageplaats (en in een latere fase een baan). 

Bij de drie genoemde terreinen waarop hulp zich kan richten vormen het 

gezin en ouders in het bijzonder de belangrijkste hulpbron, maar ook de 

betekenis van goede vrienden moet niet worden onderschat. De betekenis 

van kennissen is iets geringer. 
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Hulp bij de opleiding
Mbo’ers op niveau 4 beschikken naar eigen zeggen over meer 

hulpbronnen dan mbo’ers op niveau 2, maar dat ligt voor de hand: ze zijn 

gemiddeld genomen 1 jaar ouder. Interessanter is dat ze in vergelijking 

tot mbo’ers op niveau 2 vaker rapporteren niemand in hun omgeving te 

hebben die hen kan helpen. Een reden hiervoor kan het hogere niveau 

zijn en de specifieke inhoud van het beroepsonderwijs, waardoor de 

directe omgeving wat minder in staat is hen te helpen. 

Eveneens is er een verschil tussen sectoren gevonden. Mbo’ers van 

de sector Zorg & Welzijn ervaren meer toegang tot hulpbronnen bij de 

opleiding in vergelijking met de sectoren Economie en Techniek. 

Verder is een verschil gevonden op grond van etniciteit. Autochtone, 

Turkse en Marokkaanse vrouwen ervaren meer hulpbronnen dan 

mannen van deze groepen. Bij Surinaamse mbo’ers is dit andersom. Ook 

maatschappelijke participatie speelt een rol. Mbo’ers die meer actief zijn 

in club of verenigingsverband, ervaren meer hulpbronnen bij de opleiding. 

Er is geen effect gevonden naar SES van het gezin. Bij vergelijking van het 

nabije netwerk (bonding) en het netwerk of afstand (bridging) blijkt dat 

vrouwen meer hulp ervaren van het nabije netwerk en mannen meer van 

het netwerk op afstand.

Hulp bij de beroepskeuze
Bij hulpbronnen bij de beroepskeuze blijken er geen verschillen te 

zijn tussen de niveaus en tussen mannen en vrouwen. Wel is er een 

verschil tussen etnische groepen. Autochtone mbo’ers rapporteren 

meer hulpbronnen dan Turkse en Marokkaanse mbo’ers. Surinaamse 

vrouwelijke mbo’ers ervaren opvallend weinig hulpbronnen bij de 

beroepskeuze. Dit contrasteert met het beeld waarbij Surinaamse en 

Turkse mbo’ers een groter netwerk hebben met gemiddeld een hogere 

status, waarbij te verwachten is dat dit leidt tot meer in plaats van minder 

hulpbronnen. Een reden kan zijn dat allochtone mbo’ers voor hulp bij de 

opleiding minder goed terecht kunnen bij hun ouders en directe familie. 
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Hulp bij het vinden van een stageplaats/baan
Opvallend is dat de mbo’ers in dit onderzoek als het gaat om de stage 

weinig toegang tot hulp ervaren in vergelijking met de twee andere 

aspecten (afronden opleiding en beroepskeuze). Wel valt op dat 

kennissen voor de stage verhoudingsgewijs iets belangrijker zijn dan voor 

hulp bij de opleiding en bij de beroepskeuze. Er zijn weinig verschillen 

gevonden tussen groepen mbo’ers. Er is een interactie-effect gevonden, 

waarbij Marokkaanse mannen op niveau 2 de minste toegang tot hulp 

ervaren in het netwerk, terwijl Marokkaanse vrouwen op niveau 2 

daarentegen de meeste toegang tot hulp ervaren. Nadere analyses wijzen 

uit dat mbo’ers met een opleiding Zorg & Welzijn meer toegang tot hulp 

ervaren in vergelijking met de sectoren Techniek en Economie & Handel. 

Ten slotte is de mbo’ers gevraagd zich te verplaatsen in de toekomst, 

wanneer ze een baan op hun niveau zoeken. De vraag is gesteld wie 

zo nodig daarbij kan helpen. Hierbij is ook gevraagd naar de rol van de 

school omdat deze, anders dan bij schoolopdrachten, beroepskeuze en 

stage, minder vanzelfsprekend is bij het zoeken naar een baan. Iemand 

van de stage of beroepspraktijkvorming wordt het belangrijkst gevonden. 

Van het netwerk in de privésfeer worden ouders hierbij als belangrijkste 

hulpbron beschouwd en kennissen worden het minst gezien als mogelijke 

hulpbron. Bij het vergelijken van groepen mbo’ers komt naar voren dat 

autochtone en Turkse mbo’ers meer hulp verwachten dan de overige 

etnische groepen. Ditzelfde geldt voor mbo’ers op niveau 2, die meer hulp 

verwachten dan mbo’ers op niveau 4. Alle allochtone groepen op niveau 

4 verwachten weinig hulp uit de thuisomgeving in vergelijking met niveau 

2. Dit geldt het sterkst voor Marokkaanse mbo’ers. Autochtone mbo’ers 

op niveau 4 verwachten juist weer meer hulp van de thuisomgeving in 

vergelijking met niveau 2. Verder is er een effect te zien op grond van 

leeftijd. Hoe ouder, hoe minder hulp verwacht wordt. En ook bij het 

vinden van een baan geldt weer, hoe meer de mbo’er maatschappelijk 

participeert, hoe meer hulp wordt ervaren.
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6.3.3 De effecten van sociaal kapitaal

De derde en vierde onderzoeksvraag luiden: Leidt een groot, 

divers samengesteld netwerk met een hoge beroepsstatus tot meer 

schoolsucces, een scherper beroepsbeeld en grotere tevredenheid over 

de stage? En: Leidt meer toegang tot hulpbronnen in het netwerk tot meer 

schoolsucces, een scherper beroepsbeeld en grotere tevredenheid over 

de stage?

Als we naar de steekproef als geheel kijken, dan geldt voor de omvang, de 

status en diversiteit van het netwerk dat er wel veel significante resultaten 

zijn gevonden, maar dat de verbanden zwak zijn. Het netwerk zelf lijkt 

weinig bij te dragen aan schoolsucces, het beroepsbeeld en het vinden 

van een stageplaats en baan. De verbanden met toegang tot hulpbronnen 

zijn iets sterker. Hierbij moet worden opgemerkt dat de toegepaste 

analyses veelal correlaties zijn, waarmee dus geen causaliteit kan worden 

aangetoond. Een correlatie kan wel een aanwijzing zijn voor mogelijke 

effecten omdat het meer voor de hand ligt te veronderstellen dat een 

netwerk bijdraagt aan bijvoorbeeld schoolprestaties, dan andersom.

Sociaal kapitaal en schoolsucces
Voor schoolsucces is onderzocht wat de schoolprestaties zijn volgens de 

mbo’er zelf, naast het al dan niet continueren van de opleiding (wel of 

geen schooluitval). Voor schoolprestaties geldt dat mbo’ers met personen 

in het netwerk met hogere beroepen, iets hogere schoolprestaties hebben. 

Dit verschil is wel klein, zodat daar weinig betekenis aan kan worden 

gehecht. De verbanden tussen hulpbronnen en schoolprestaties zijn iets 

groter. Toegang tot hulp bij de opleiding lijkt dus belangrijker te zijn om 

goed te presteren op een opleiding dan het hebben van een groot en 

divers samengesteld netwerk. 

Ook als we kijken naar voortijdig schoolverlaten, lijkt niet zozeer het 

netwerk op zichzelf van invloed te zijn, maar wel de toegang tot hulp. 

Opleidingvolgers ervaren duidelijk meer toegang tot alle typen hulp in 

vergelijking met voortijdig schoolverlaters. Dit laatste gaat niet in dezelfde 

mate op voor de allochtone groepen mbo’ers uit dit onderzoek en voor 
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de sector Techniek. Bij hen werden bij de meeste typen hulp geen 

verschillen gevonden tussen opleidingvolgers en voortijdig schoolverlaters. 

Dit betekent dat een relatief groot deel van de opleidingsvolgers onder hen 

weinig toegang tot hulp ervaart. Dit lijkt erop te wijzen – mede ook door de 

hogere uitval onder allochtonen in het mbo – dat meer toegang tot hulp 

daadwerkelijk het continueren van de opleiding bevordert.

Sociaal kapitaal en de scherpte van het beroepsbeeld
Voor het beroepsbeeld lijkt het niet uit te maken of mbo’ers mensen 

kennen met gemiddeld genomen een groter of gevarieerder netwerk 

of met hoger gewaardeerde beroepen. Indirect lijkt dit echter wel uit 

te maken. Personen die beroepsbeoefenaren kennen met een lage 

beroepsstatus, hebben vaker geen of weinig toegang tot hulp bij het 

vinden van een stageplaats. En deze toegang tot hulp is wel van invloed 

op het beroepsbeeld. Hulpbronnen, zoals mensen met wie deze mbo’ers 

kunnen praten over hun toekomstige beroep, lijken dus wel bij te dragen 

aan een scherper beroepsbeeld. Zeker op niveau 2 werd een relatief sterk 

verband gevonden.

Sociaal kapitaal en tevredenheid over de stage
Het verband tussen sociaal kapitaal en de stage is minder duidelijk, zeker 

wat het netwerk van beroepsbeoefenaren betreft. Bij tevredenheid over de 

stage is slechts één zwak verband gevonden met omvang van het nabije 

netwerk van gezinsleden en goede vrienden. 

Van het privénetwerk blijken ouders de belangrijkste hulpbron te vormen 

bij het vinden van een stageplaats.

Samenhang kwantiteit en kwaliteit van het netwerk
Tot slot is gekeken naar een eventueel verband tussen het netwerk zelf 

(omvang, diversiteit en status) en de toegang tot hulpbronnen via het 

netwerk, zoals dat ook werd gevonden in onderzoek van Van der Gaag 

e.a. (2008) en Van Tubergen e.a. (2011). Er zijn verbanden met enige 

betekenis gevonden tussen de omvang van het netwerk en toegang tot 

hulp bij de opleiding en bij de beroepskeuze. Een groter netwerk lijkt 

samen te gaan met meer toegang tot hulp bij de opleiding en bij het 

maken van de beroepskeuze. 
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6.3.4 De rol van sociaal kapitaal in de opleiding

De laatste twee onderzoeksvragen luiden: In hoeverre ondernemen mbo-

instellingen (volgens mbo’ers) activiteiten om het sociaal kapitaal van 

mbo’ers te vergroten? En: Op welke wijze en in welke mate wordt in de 

opleiding aandacht besteed aan het verwerven van sociaal kapitaal?  

Mbo-instellingen besteden volgens mbo’ers op verschillende manieren 

aandacht aan het verwerven van sociaal kapitaal. De meeste instellingen 

geven de opdracht om contact te leggen met een bedrijf of instelling en 

besteden aandacht aan hoe je goed over kunt komen tijdens de stage of 

een werkbezoek. In mindere mate (een kleine 30% van de instellingen 

doet dit) krijgen mbo’ers de opdracht om hun netwerk in kaart te brengen 

en wordt aandacht besteed aan digitale netwerken als middel om contact 

te leggen in het belang van het netwerk. Tussen de niveaus 2 en 4 is 

hierbij enig verschil zichtbaar, waarbij op niveau 2 iets meer aandacht lijkt 

te zijn voor praktische vaardigheden. 

Docenten (lesgevers, begeleiders, mentoren) erkennen het belang van 

relevante contacten en netwerken voor mbo’ers. Sommige docenten zijn 

van mening dat mbo’ers daar hun eigen weg in vinden, andere docenten 

vinden dat mbo’ers daar beter in begeleid kunnen worden. Men ziet 

bijvoorbeeld dat mbo’ers hooguit enkele sites bezoeken (zoals met een 

aanbod van stageplaatsen), maar daarna heel veel moeite hebben zelf 

contact te leggen met het bedrijf.

In sommige opleidingen – denk aan Toerisme of International Business 

Studies – is het opbouwen en onderhouden van netwerken een essentieel 

deel van de (toekomstige) beroepsuitoefening en derhalve onderdeel van 

het curriculum. Ook houdingsaspecten als op tijd komen en een goede 

indruk achterlaten krijgen de aandacht. Docenten wijzen op het belang 

van contacten in de buurt of de sportvereniging voor het opbouwen 

van netwerken. In andere opleidingen is netwerken onderdeel van 

stagevoorbereiding en LOB. 

Het verschilt per opleiding nogal of docenten hun eigen netwerken 

aanwenden voor mbo’ers. De meeste docenten zouden meer aandacht 

voor sociaal kapitaal binnen de opleiding toejuichen en ook meer 
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ondersteuning voor henzelf daarbij. Wel oppert iemand dat docenten 

die eerst in het bedrijfsleven hebben gewerkt (of dat nog doen), zich 

meer bewust zijn van het belang van het opbouwen en onderhouden van 

netwerken en daar ook meer bedreven in zijn. 

 

De docenten met wie is gesproken, vertellen redelijk zicht te hebben op 

de contacten van hun studenten tijdens de stage en ook op het netwerk 

van vrienden en familie. Ook op contacten via Hyves en Facebook hebben 

docenten wel zicht, vaak zijn ze zelf lid van deze communities. Uiteraard 

is hier van groot belang hoe goed de contacten zijn tussen docenten en 

mbo’ers. Een idee zou zijn netwerken met alumni op te gaan bouwen. Dat 

gebeurt nog weinig (zie hiervoor ook Berghouwer & Van Wieringen, 2006 

en Onderwijsraad, 2005). 

6.4 Conclusies

In deze paragraaf worden op grond van de gepresenteerde resultaten en 

de literatuur enkele conclusies gepresenteerd. Zoals vermeld kan met de 

gebruikte analyses geen oorzakelijk verband worden aangetoond. Ook 

zijn de verschillen tussen individuen en binnen groepen groot, waardoor 

verschillen tussen groepen vaak moeilijk te duiden zijn. Mede gelet op 

de beperkte respons, dienen de conclusies als indicatief te worden 

beschouwd. 

Omvang, status en diversiteit van het netwerk
Een aantal resultaten in dit onderzoek ligt voor de hand, maar zijn er ook 

resultaten die opvallen. Mbo’ers op niveau 4 hebben een iets groter en 

gevarieerder netwerk van beroepsbeoefenaren met gemiddeld genomen 

beroepen met een hogere status dan mbo’ers op niveau 2. Ditzelfde 

geldt voor mannen in vergelijking met vrouwen. Dit komt overeen met 

ander onderzoek (Lin, 2008; OECD, 2010; Chua, 2010). Wat opvalt is dat 

allochtone mbo’ers een iets gevarieerder netwerk hebben in vergelijking 

met autochtonen uit dit onderzoek. Ook wat omvang en status van het 

netwerk betreft, zijn het eerder Surinamers en Turken die in positieve zin 

opvallen dan autochtonen. Dit contrasteert met een recent onderzoek 
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van Verhaeghe (2011) en met andere literatuur waarin naar voren komt 

dat juist niet-westerse allochtone groepen over minder sociaal kapitaal 

beschikken en daardoor een zwakkere positie hebben op bijvoorbeeld de 

arbeidsmarkt. Het onderzoek van Van Tubergen e.a. (2011) daarentegen 

bevestigt dat bepaalde allochtone groepen hoger scoren op sociaal 

kapitaal dan autochtonen. 

Met deze resultaten moeten we in ogenschouw nemen dat uitsluitend 

percepties van mbo’ers zelf zijn gemeten. Er kunnen bijvoorbeeld 

verschillen zijn in wat mbo’ers verstaan onder ‘iemand kennen’. Ook is het 

denkbaar dat binnen sommige culturen er meer sociaal contact is buiten 

het gezinsverband en dat meer personen, ook met hogere posities, in 

beeld zijn. En iemand kennen hoeft nog niet te betekenen dat iemand ook 

toegankelijk is voor eventuele hulp.

Wanneer we kijken naar ‘effecten’ van het netwerk zelf (omvang, status 

en differentiatie) op schoolsucces, de scherpte van het beroepsbeeld 

en de tevredenheid over de stage, dan blijken deze zwak te zijn en 

mogelijk te zwak om er een betekenis aan te geven. Aan de andere 

kant is het moeilijk vast te stellen wat je kunt verwachten. Ook andere 

studies laten zien dat de effecten van sociaal kapitaal soms beperkt zijn 

tot enkele procenten verklaarde variantie. Deze studie vormt daarop 

geen uitzondering. Het is logisch dat er legio andere factoren zijn die van 

groter belang zijn voor de schoolloopbaan dan het kennen van mensen 

met beroepen. In termen van Lin (2008) is de gedachte achter sociaal 

kapitaal als ‘een onzichtbare hand’ waarbij het kennen van mensen op 

onvoorziene wijze kan helpen. Het is moeilijk om onvoorziene hulp te 

meten aan de hand van concrete doelstellingen zoals de scherpte van 

het beroepsbeeld. Mogelijk en ook hopelijk zal het sociaal kapitaal zijn 

werk op onvoorziene wijze doen en zal het voor dit onderzoek gebruikte 

instrument – de Multiberoepen Position Generator – verder worden 

aangescherpt, zodat de opbrengst van het netwerk (omvang, status en 

diversiteit) in de toekomst beter zichtbaar wordt.
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Toegang tot hulpbronnen in het netwerk
Een algeheel beeld van sociaal kapitaal in de zin van toegang tot 

hulpbronnen is dat de gevonden verschillen en ‘effecten’ (niet-causale 

verbanden) iets groter zijn in vergelijking met omvang, status en diversiteit 

van het netwerk, zeker als het gaat om het effect op schooluitval. Dat 

deze (meestal niet al te sterke) verbanden groter zijn is logisch gezien de 

meer doelgerichte gedachte achter deze soort sociaal kapitaal. Voortijdig 

schoolverlaters zijn bij hulpbronnen op alle terreinen in het nadeel. Verder 

geldt voor alle soorten hulpbronnen (bij opleiding, het vinden van een 

stageplaats, het beroepsbeeld en het vinden van een baan) dat het nabije 

(bonding) netwerk van het gezin en goede vrienden (met ouders op de 

eerste plaats) belangrijker is dan dat van het netwerk van kennissen op 

afstand (bridging). Bij het vinden van een baan speelt naast de ouders 

vooral de stage een belangrijke rol. Het is bekend dat een groot deel van 

de mbo’ers via de beroepspraktijkvorming een baan vindt.

Verder valt op dat mbo’ers op niveau 2 in sommige opzichten meer 

toegang tot hulpbronnen rapporteren in vergelijking met mbo’ers 

op niveau 4. Op niveau 4 komt het vaker voor dat er helemaal geen 

hulpbronnen zijn. Dit kan erop wijzen, mede gezien het gemiddeld hogere 

opleidingsniveaus van broers en zussen in vergelijking met ouders, dat 

de mbo’ers op niveau 4 het niveau van de ouders zijn ontstegen. Deze 

ouders hebben wellicht minder de mogelijkheid om nog iets te kunnen 

bijdragen. Deze uitkomst verschilt dus met sociaal kapitaal in de vorm van 

het netwerk zelf (omvang netwerk en dergelijke), waarbij juist niveau 4 in 

het voordeel is. 

Maatschappelijke participatie
Een rode draad in dit onderzoek ten aanzien van het sociaal kapitaal 

(met uitzondering van hulpbronnen bij de stage) is het belang van 

maatschappelijke participatie. Menig ander effect werd hiermee 

teniet gedaan. Hoe meer participatie (bijvoorbeeld in club- of 

verenigingsverband of (vrijwilligers)werk, hoe meer sociaal kapitaal. Dit 

geldt voor zowel het nabije netwerk als dat op afstand. Dit komt overeen 

met de resultaten van onderzoek van Van Tubergen e.a. (2011) waarin 

actieve participatie in vrijwilligersorganisaties – met meer kans op bridging 

banden – bleek samen te gaan met meer toegang tot sociaal kapitaal 
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en dan met name toegang tot netwerkleden met beroepen met meer 

prestige. Ook Bekkers e.a. (z.j.) wijzen op het belang van participatie 

in vrijwilligersorganisaties en de toegang tot meer sociale hulpbronnen. 

Kennelijk draagt maatschappelijke participatie bij aan het leren kennen 

van nieuwe vrienden en nieuwe kennissen en neemt hiermee zowel de 

omvang en status van het netwerk toe als de toegang tot hulpbronnen. 

Aan de andere kant is niet te zeggen of maatschappelijke participatie als 

oorzaak of als gevolg kan worden gezien. Chua (2010) merkt bijvoorbeeld 

op dat vrijwilligers socialer zijn en daardoor al meer contacten hebben. 

Het is denkbaar dat personen die de neiging hebben om te participeren in 

allerlei verbanden, zich ook op andere wijze onderscheiden, bijvoorbeeld 

in communicatieve vaardigheden, en dat juist deze onbekende factor van 

invloed is op het netwerk. 

Netwerk in opbouw
Mbo’ers zijn hun sociaal kapitaal nog aan het opbouwen. In vergelijking 

tot een doorsnee van de Nederlandse bevolking met een betaalde baan 

blijken mbo’ers minder sociaal kapitaal te bezitten. Ook de gemiddelde 

status van bekende beroepsbeoefenaren is gemiddeld lager. Leeftijd 

lijkt weinig invloed te hebben op de diversiteit van het netwerk. Er is 

een verschuiving naar boven, maar de variatie blijft ongeveer hetzelfde. 

Allereerst weten we uit ander onderzoek en zien we ditzelfde binnen de 

groep onderzochte mbo’ers dat het sociaal kapitaal stijgt met de leeftijd. 

Vrienden van mbo’ers, die veelal leeftijdsgenoten zullen zijn, beginnen 

niet aan de bovenkant en hebben gemiddeld genomen beroepen met een 

lagere status. Mbo’ers zijn nog in opleiding en pas als ze op zoek gaan 

naar een concrete baan zal het belang van mensen met een beroep in 

de directe of verre omgeving toenemen. Zij hebben nog volop kans en 

gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen; hun sociaal kapitaal te 

vergroten en daarmee hun voordeel te doen.

Sociaal milieu
Het verschil tussen het opleidingsniveau van autochtone en allochtone 

ouders is groot (4% van de autochtone vaders heeft maximaal primair 

onderwijs tegenover 54% van de Marokkaanse vaders). Het was te 

verwachten dat dit invloed zou hebben op de aard van het netwerk als op 
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de toegang tot hulpbronnen in het netwerk. Opmerkelijk genoeg lijkt de 

sociaal-economische status van gezinnen weinig gewicht in de schaal te 

leggen. Gezien de te verwachten achterstandspositie kan het als een grote 

prestatie worden beschouwd dat dit niet te merken is aan het netwerk 

van hun kinderen en de hulpbronnen die hun kinderen ervaren. Aan de 

andere kant kan het feit dat deze verschillen niet worden ervaren, ook 

te maken hebben met verschillen in interpretatie. Het kunnen delen van 

gebeurtenissen op school met de ouders zonder actieve hulp kan mogelijk 

al worden ervaren als hulpbron.

Ongelijk verdeeld
Hoewel vanwege de zwakke verbanden voorzichtigheid geboden is, lijkt 

het erop dat Marokkaanse mbo’ers over iets minder sociaal kapitaal 

beschikken. Zij hebben een kleiner netwerk en ervaren minder toegang 

tot hulp via familie, vrienden en kennissen. Deze bevinding komt 

aardig overeen met die van de studie van Van Tubergen en Völker 

(2011). Uit deze studie komt naar voren dat Marokkaanse mbo’ers 

minder een beroep kunnen doen op hun ouders als hulpbron. Zij doen 

vaker een beroep op een broer of zus als hulpbron, maar blijkbaar is 

dit onvoldoende om voor de ouders te compenseren. Dit maakt de 

positie van Marokkaanse mbo’ers kwetsbaar, ook voor hun toekomstige 

arbeidsmarktpositie. Ook uit een recent onderzoek van FNV Jong (Young 

Votes, 2011) blijkt met name hun arbeidsmarktpositie zwak. De helft 

van de onderzochte allochtone jongeren uit dit onderzoek mist een goed 

netwerk om hun kansen op een baan te vergroten. Onder autochtone 

jongeren is dat 30%. Een van de conclusies is dat allochtone jongeren 

zich minder goed weten te presenteren en op de arbeidsmarkt minder 

assertief zijn dan autochtone jongeren, waardoor ze minder kansen 

hebben op de arbeidsmarkt. 

In combinatie met onze gegevens zouden we voorzichtig kunnen 

concluderen dat met name Marokkaanse mbo’ers minder toegang 

hebben tot hulpbronnen, hetgeen hun positie voor de toekomstige 

arbeidsmarkt kwetsbaar maakt.
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Hiermee komen we ook bij de metaforen in de titel van deze studie: 

slagboom of hefboom? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te 

geven. Voor mbo’ers uit dit onderzoek die een beroep kunnen doen op 

familie, vrienden en kennissen kan sociaal kapitaal fungeren als hefboom. 

Zodra zij hulp nodig hebben, is deze binnen handbereik en is er in ieder 

geval de bereidheid om mee te denken over keuzes of oplossingen. 

Wanneer deze jongeren ook nog actief zijn op maatschappelijk 

gebied, zijn de kansen op een groeiend en bruikbaar netwerk nog 

groter. De meeste mbo’ers uit dit onderzoek hebben een netwerk van 

beroepsbeoefenaren en in bepaalde mate toegang tot hulpbronnen, maar 

dit geldt niet voor allemaal. Er zijn er ook met een zeer beperkt netwerk 

en weinig of zelfs geen toegang tot hulpbronnen. Voor mbo’ers die uit een 

omgeving komen met vooral laag geschoolde en werkloze mensen en 

met vrienden omgaan waarvoor hetzelfde geldt, kan sociaal kapitaal een 

slagboom worden. Vooral anderen worden bevoorrecht en gestimuleerd 

in hun loopbaan, maar zij zijn aangewezen op zichzelf.  Sociaal kapitaal 

kan zoals Bourdieu al opmerkte de ongelijkheid in de samenleving in 

stand houden. Wellicht dat de school juist voor deze jongeren een rol kan 

spelen door aandacht te besteden aan het netwerk in het onderwijs.

Aandacht voor het netwerk in het onderwijs
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het hebben van een groot en 

gedifferentieerd netwerk niet altijd betekent dat dit meer toegang geeft tot 

hulp tijdens de opleiding. Hierbij spelen meer zaken een rol, onder andere 

hoe positief de relatie is en de reputatie die betrokkene heeft opgebouwd. 

Illustratief hiervoor is dat docenten uit dit onderzoek vertelden selectief 

te werk gaan met het aanwenden van hun eigen netwerk voor leerlingen 

en dit alleen te doen als ze geen problemen verwachten. In de mbo-

opleidingen in dit onderzoek is er aandacht voor sociaal kapitaal in de zin 

van het opbouwen en onderhouden van netwerken. We hebben gezien 

dat die aandacht verschilt per onderzochte opleiding of opleidingscluster 

en dat versterking ervan via de opleiding noodzakelijk is. Het sterke van 

de invalshoek van sociaal kapitaal op netwerken is dat gewezen wordt op 

het belang van netwerken via het gezin, de verdere familie, de vrienden- 

en kennissenkring en het netwerk via de school (docenten, mensen van 

de stage). Welke mensen precies van betekenis kunnen zijn zal deels ook 
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sociaal en cultureel bepaald zijn. Mbo’ers met ouders met een hogere 

opleiding verrichten bijvoorbeeld vaker vrijwilligerswerk, een culturele 

factor als de ‘extended family’ zorgt ervoor dat de verre familie meer van 

betekenis is. Hoe dit ook zij, de boodschap is duidelijk: in elke omgeving 

kunnen mensen zijn die ook op onvoorziene wijze iets kunnen betekenen. 
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Sets van beroepen
Ouder(s)/

verzorger(s)
Broer(s)/
zus(sen)

Ander 
familielid

Goede 
vriend/
vriendin Kennis Niemand 

Tekenaar (60), 
grafisch ontwerper (60)

 

Systeembeheerder, 
ict-medewerker (41)

Landbouwer (15), dierenver-
zorger (33), tuinman (16)

Monteur (auto, 
onderhoud etc.) (38)

Teamleider,  afdelingschef, 
verkoopchef (66)

Advocaat (85), notaris (81), 
rechter (88)

Kapper (32), 
schoonheidsspecialist(e) (32)

Professor (76), 
wetenschapper (69)

Makelaar, taxateur, tus-
senpersoon verzekeringen/
hypotheken
(allen 57)

Steward(ess) (44), 
reisleider (41)

Verkoper (33), 
caissière (31), 
winkelmedewerker (31)

Ingenieur (51), 
architect (60)

Kopieermedewerker (36), 
postbode (32), 
magazijnmedewerker (28)

Receptionist (37), admi-
nistratief medewerker (49), 
secretaresse (46)

Bijlage: Multiberoepen Position 
Generator
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Sets van beroepen
Ouder(s)/

verzorger(s)
Broer(s)/
zus(sen)

Ander 
familielid

Goede 
vriend/
vriendin Kennis Niemand 

Verpleegkundige (53), 
doktersassistent (46), 
tandartsassistent (43)

Manager (62), directeur (70), 
projectleider (??)

Hoofd administratie (59), 
accountant/boekhouder (66)

Schoonmaker (17), vuilnis-
man (18), glazenwasser (20)

Kok (27), ober (30), 
serveerster (28)

Muzikant, kunstenaar, 
schrijver (allen 53)

Klusjesman, schilder, metse-
laar, loodgieter (allen 36)

Directiesecretaresse (57), 
managementassistent (57), 
ambtenaar (55)

Chauffeur (36), koerier (36), 
verhuizer (28)

Docent/leerkracht (niet van je 
eigen opleiding/school) (63)

Conciërge, portier, 
huismeester (allen 29)

Huisarts, chirurg, psychiater 
(niet je eigen) (allen 89)

Bakker, slager, groenteboer 
(allen 29)

Journalist (65), redacteur (65), 
medewerker bibliotheek of 
archief (55)

Jongerenwerker (49), 
gevangenismedewerker (49), 
politieagent (53)
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Avo Algemeen vormend onderwijs

Bbl Beroepsbegeleidende leerweg

Bol Beroepsopleidende leerweg

Bpv Beroepspraktijkvorming 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

E&H Economie & Handel

Ecbo Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Hbo Hoger beroepsonderwijs

Ict Informatie- en communicatietechnologie

ISCO International Standard Classification of Occupations

JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

Mbo Middelbaar beroepsonderwijs

NELLS Netherlands Longitudinal Lifecourse Study

NVS-NVL Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PG Position Generator

PISA Programma for International Student Assessment

POP Persoonlijk ontwikkelingsplan

RG Resource Generator

ROA Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Roc Regionaal opleidingencentrum

SES Sociaal-economische status

TIES The Integration of the European Second Generation

Vsv’er Voortijdig schoolverlater

Z&W Zorg & Welzijn

Gebruikte afkortingen
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Dat een sociaal netwerk – ook wel sociaal kapitaal genoemd – nuttig kan zijn, is 
bekend. Voordelen kunnen variëren van een gelukkiger of gezonder leven tot het 
vinden van een betere baan. Wat het netwerk van jongeren, en meer specifiek 
dat van mbo’ers, bijdraagt aan de leerloopbaan, is nog niet eerder onderzocht. 
In dit onderzoek is het netwerk van familie, vrienden en kennissen van een 
kleine 1.600 mbo’ers in kaart gebracht. Het hebben van een netwerk is geen 
garantie dat je daar iets aan hebt. Daarom is ook onderzocht in hoeverre het 
netwerk toegang biedt tot hulp en of dit effect heeft op schoolsucces, de 
scherpte van het beroepsbeeld en de tevredenheid over de stage.

De resultaten laten zien dat niet zozeer het netwerk zelf, maar meer de toegang 
tot hulp van invloed is. De verschillen zijn groot. Sommigen hebben een rijk en 
gevarieerd netwerk met veel familie, vrienden en kennissen die kunnen helpen. 
Anderen hebben dit niet en zijn vooral op zichzelf en de school aangewezen.

In een verkennend kwalitatief onderzoek onder docenten komt naar voren dat 
er nog weinig expliciet aandacht is voor sociaal kapitaal. De noodzaak om hier 
aandacht aan te besteden wordt wel ingezien.   

Sociaal kapitaal in het mbo:

slagboom of hefboom

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is een onafhankelijk 

landelijk expertisecentrum van en voor de sector beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie. Doelstelling van ecbo is het ontwikkelen, verzamelen 

en verspreiden van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die relevant 

is voor de sector en voor de samenleving.




