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De scores voor bestaande CAP’s laten zien dat vooral acceptatie, betekenisvolheid, cognitieve 

complexiteit, tijd en kosten, en zelfregulatie verbetering behoeven. Daarnaast scoorde geschiktheid 

voor onderwijsdoelen weliswaar als geheel gemiddeld, maar op het element “integratie van kennis, 

vaardigheden en attitudes” scoorde dit criterium laag (% hoge scores = 32). De beoordeling van 

persoonlijke werktheorieën lijkt sterk te scoren op elementen als authenticiteit, betekenisvolheid, 

cognitieve complexiteit en de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes. 

 

Conclusies 

Het opnemen van de beoordeling van persoonlijke werktheorieën in bestaande CAPs kan wellicht 

positief bijdragen aan de kwaliteit van deze CAP’s. Verdere analyses zullen dieper ingaan op de 

mate waarin beoordeling van persoonlijke werktheorieën voldoet aan de 12 kwaliteitscriteria, en aan 

welke voorwaarden nog moet worden voldaan voordat zowel de inhoud als de methode van de 

beoordeling van persoonlijke theorieën kan worden opgenomen in formele 

beoordelingsprogramma’s in het beroepsonderwijs. Vooral criteria zoals vergelijkbaarheid en 

herhaalbaarheid zullen waarschijnlijk nog nader moeten worden ingevuld. 
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Betrokkenheid en integratie in het mbo: sleutel tot succes? 
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Inleiding en vraagstelling 

Schooluitval in het mbo is een hardnekkig probleem. Persoonlijke omstandigheden, zoals geldnood 

en familieomstandigheden, lijken vaak een belangrijke rol te spelen. Dit zijn factoren waar een 

school echter weinig invloed op kan uitoefenen. Het onderhavige promotieonderzoek is daarom 

gericht op de interactie tussen student en onderwijsinstelling en de effecten van die interactie op de 

betrokkenheid en voortgang van studenten. De volgende vragen vormen het uitgangspunt: 

• In welke mate spelen sociale en onderwijskundige integratie een rol in de ontwikkeling van 

betrokkenheid en het studiesucces van mbo-studenten? 

• Hoe ontwikkelt de betrokkenheid van mbo-studenten zich? 

• Is betrokkenheid noodzakelijk voor studiesucces? 

• Welke contextuele variabelen op schoolniveau spelen een rol? 

Met dit onderzoek wordt geprobeerd uit te vinden wat de rol van betrokkenheid en integratie is in het 

studieverloop van mbo-studenten en hoe de onderwijsomgeving optimaal kan worden ingericht om 

deze integratie en betrokkenheid te bewerkstelligen. 

 

Theoretisch kader 

Tinto (1993) verklaart schooluitval vanuit een gebrekkige sociale en onderwijskundige integratie van 

eerstejaars studenten op hun nieuwe onderwijsinstelling. Tinto’s model is het bekendste 

interactionele verklaringsmodel voor schooluitval en is in verschillende onderzoeken ondersteund 

(Braxton, 2000). Tinto’s model is echter gebaseerd op het Amerikaanse hoger onderwijs, dat in grote 

mate verschilt van het Nederlandse mbo. Dit roept vragen op over de toepasbaarheid van het model 

op het mbo, die dit onderzoek hoopt te beantwoorden. 

Naast integratie is betrokkenheid een centraal begrip in het onderhavige onderzoek. Betrokkenheid 

wordt gezien als een bepalende factor in het proces van schooluitval, waarbij een onderscheid wordt 
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gemaakt naar emotionele betrokkenheid en gedragsmatige betrokkenheid (Fredricks et.al. 2004). 

Finn (1989) benadert uitval als een proces van afnemende betrokkenheid en toont hoe identificatie en 

participatie elkaar  beïnvloeden. In het negatieve geval leidt die wederzijdse invloed tot een 

neerwaartse spiraal van afnemende betrokkenheid, eindigend met uitval. 

In het onderzoek wordt specifiek aandacht besteed aan de invloed van de onderwijsomgeving. 

Variabelen op dit vlak worden op basis van literatuurstudie, maar bovenal op basis van gesprekken 

met verschillende scholen ingevuld. Aan scholen is gevraagd welke contextuele factoren volgens hen 

bijdragen aan studiesucces. 

Naast reguliere achtergrondkenmerken van studenten wordt gekeken naar eerdere ervaringen en 

opvattingen van de student ten aanzien van het onderwijs. 

 

Design 

Het onderzoek heeft een longitudinaal design, waarbij studenten bij aanvang van hun opleiding en 

tweemaal erna een vragenlijst zullen invullen. Dit voorjaar vindt een pilot plaats, waarvan op de 

ORD 2008 wellicht enkele eerste resultaten kunnen worden getoond. 
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Het beroepsonderwijs heeft in de afgelopen decennia grote veranderingen ondergaan. Het model 

waarin studenten eerst een theoretische opleiding kregen om vervolgens in de praktijk aan de slag te 

gaan heeft veelal afgedaan. Al tijdens de opleiding staat het aanleren van een geïntegreerd geheel 

van kennis, vaardigheden en attitude centraal onder de noemer van competentiegericht opleiden. Bij 

deze manier van opleiden wordt er van de studenten meer verantwoordelijkheid gevraagd in de 

sturing van hun eigen ontwikkelingsproces. Studenten verzamelen zelf bewijs van hun verkregen 

competenties in een portfolio, stellen hun eigen doelen en kiezen taken om deze te bereiken. Op deze 

manier moeten studenten zich beter kunnen aanpassen op de arbeidsmarkt en zijn ze beter toegerust 

om gedurende hun loopbaan te blijven leren. Het is voor opleidingen echter lang niet altijd duidelijk 

hoe ze hun curriculum kunnen inrichten om studenten deze competentie om hun eigen leerproces te 

reguleren, te laten ontwikkelen. Dit symposium brengt drie onderzoeken samen die met hun 

resultaten beter inzicht willen verkrijgen in hoe studenten van een beroepsopleiding ondersteund 

kunnen worden om hun zelfregulerend vermogen te ontwikkelen. 

Het quasi-experimenteel onderzoek van Kicken, Brand-Gruwel en Van Merriënboer, beschrijft of het 

verschaffen van advies over de manier waarop de voortgang in het portfolio wordt gerapporteerd het 

effectief gebruik van het portfolio kan beïnvloeden en zo een bijdrage kan leveren aan de 

ontwikkeling van het zelfsturend vermogen en de prestatie van leerlingen. Vierendertig eerstejaars 

leerlingen van een kappersopleiding (MBO, Niveau 2 en 3) namen deel aan het onderzoek. De 

kappersopleiding had een vraaggestuurd karakter: leerlingen mochten bepalen welke vaardigheid ze 

wilden ontwikkelen (e.g., permanenten, knippen, kleuren), met welke deelvaardigheid hiervan zij 


