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1. Samenvatting 

 

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar de uitval en doorstroom van studenten 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het verbeteren van de 

doorstroom voor studenten is daarnaast een belangrijke, nationale doelstelling. Om deze doorstroom te 

optimaliseren is het belangrijk inzichtelijk te hebben welke condities hierin een rol spelen. 

     Het onderzoek is uitgevoerd binnen Regionaal Opleiding Centrum (ROC) Deltion College en de  

centrale onderzoeksvraag in dit beschrijvend onderzoek luidt: Wat zijn de ervaringen van studenten 

met een aantal condities die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo? 

     Door middel van zowel kwantitatieve (vragenlijsten voor en na de doorstroom) en kwalitatieve 

(interviews met niet-doorstromers) data is een antwoord op de onderzoeksvraag geformuleerd.  

    De resultaten uit de vragenlijsten laten bijvoorbeeld zien dat het oordeel van studenten lager wordt 

na de doorstroom als het gaat over aspecten van motivatie, keuzeproces en het inschatten van het 

niveau. Het oordeel van studenten wordt hoger als het gaat over aspecten van begeleiding en 

informatieverschaffing vanuit de mbo-opleiding. Bij de instellingskenmerken is er geen verschil tussen 

de beoordelingen voor en na de doorstroom. De resultaten uit de vragenlijsten zijn aangevuld met 

resultaten uit semigestructureerde interviews, afgenomen bij studenten die niet doorstroomden naar het 

hbo.  

     Met dit onderzoek is een eerste aanzet gegeven om condities in kaart te brengen, daar waar het de 

mbo-student betreft die door wil stromen naar het hbo. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op 

het verder verbeteren van de vragenlijsten en het analyseren van aanvullende condities die een rol 

kunnen spelen in de doorstroom naar het hbo en een succesvol vervolg daarin.  

     Een aanbeveling voor de praktijk op basis van het huidige onderzoek is om met studenten tijdig in 

dialoog te gaan over hun doorstroom (loopbaan) en hen daarin mogelijkheden en vrijheid te bieden om 

zelf bij te kunnen dragen aan een succesvolle doorstroom. De student dient ondersteund te worden in  

het realistisch in kunnen schatten van het gevraagde hbo-niveau om op deze manier optimaal door te 

kunnen stromen. 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoorden: doorstroom, middelbaarberoepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, motivatie, 

keuzeproces, loopbaanbegeleiding, pedagogisch-didactische aanpak, realistische verwachtingen 
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2. Summary 

 

Recently, progression of secondary vocational education (mbo) to higher vocational education (hbo) 

has been focused on tremendously in research. In addition, the transition from students of mbo in hbo 

is an important national goal. To optimize this transition it is important to know which conditions are 

possibly affect this transition.  

     The research was carried out at the Regional Training Centre (ROC) Deltion College and aims to 

answer the following central research question: What are the experiences of students with a number of 

conditions related to the transition from mbo to hbo? In order to answer the research question, 

qualitative (questionnaires) and quantitative data (interviews) were collected.  

     The results show that the judgment (on a scale of 1-5) of students when it comes to some aspects of 

student characteristics are decreasing. Other results show that the student’s judgment about guidance 

and obtaining information from the mbo-study, increases. In the case of institutional characteristics, 

no difference can be seen in the judgment before and after the transition mbo to hbo. In addition to the 

results of the questionnaires, a semi-structured interview was conducted with students who did not 

continued their studies into hbo.  

This study was a first approach to create an overview of conditions related to the transition from 

mbo to hbo. Follow-up research might focus on the further improvement of the questionnaires and the 

analysis of additional conditions that are important in the transition to higher professional education 

and a further succesful career in higher education and beyond.  

     A recommendation for educational practice resulting from the current research is to enter into a 

timely dialogue with students about their transition (career) and to provide students some support to 

contribute into this transition. For instance, it is important to clarify the required level of higher 

professional education to the student, in order to progress optimally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: transition, secondary vocational education, higher vocational education, motivation, 

selection process, career guidance, pedagogical-didactical approach, realistic expectation 
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3. Inleiding  

3.1 Probleemschets en doel van het onderzoek 

De Europese Commissie (2015) stelt in de Europese 2020-strategie dat twee van de vijf doelstellingen 

zijn dat het percentage voortijdige schoolverlaters minder is dan 10 procent én dat ten minste 40 

procent van de 30- tot 34-jarigen hoger onderwijs heeft afgerond. Naast werkgelegenheid, onderzoek, 

klimaatverandering en armoede is ook onderwijs een belangrijke pijler als het gaat om Europese 

doelen. Ieder EU-land vertaalt deze doelstellingen naar eigen nationale doelstellingen. In 2010 heeft 

Nederland als doelstelling geformuleerd dat er eind 2020 niet meer dan 8 procent van de jongeren in 

de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar voortijdig het onderwijs verlaat. Daarnaast wilde Nederland 

bereiken dat minimaal 40 procent van de 30- tot 34-jarigen hoger onderwijs hadden afgerond. In 2005 

verliet nog 13.5% van de jongeren in de leeftijd 18 t/m 25 jaar voortijdig hun school, in 2015 was dit 

nog maar 8.2% (zie Figuur 1, Bijlage 8)1. Eenzelfde vergelijking kan gemaakt worden als gekeken 

wordt naar het percentage hoogopgeleiden in de leeftijdscategorie 30 t/m 34 jaar. In 2005 was 34.9% 

van de Nederlandse bevolking in eerdergenoemde leeftijdscategorie in het bezit van een diploma 

hoger onderwijs, in 2015 is dit aantal gestegen naar 46.3%. De nationale doelstelling voor wat betreft 

het hoger onderwijs is hiermee behaald. Ondanks dat uit Figuur 1 blijkt dat Nederland het qua 

nationale doelstellingen rondom hoger onderwijs goed lijkt te doen, concludeert ander onderzoek 

(Scienceguide, 2016) dat er de afgelopen vijf jaar sprake is van een toename in switch en uitval van 

eerstejaarsstudenten hbo met een mbo-vooropleiding: een stijging van 36% naar 41%.   

    Het Sociaal Cultureel Planbureau (2016) stelt dat meer en meer mbo-ers die zijn doorgestroomd 

naar het hbo afhaken tijdens hun studie. Vroegtijdig uitvallen binnen het hoger onderwijs brengt 

daarnaast andere risico’s met zich mee. De kans op werkloosheid, deelname aan criminele activiteiten 

en middelengebruik is groter (Sayegh, Stanley, Barnett, & Spruijt-Metz, 2017).  Dit alles suggereert 

wellicht dat de doorstroom zoals deze nu wordt vormgegeven geoptimaliseerd kan worden, of 

misschien zelfs wel geoptimaliseerd moet worden. Volgens Mulder, De Witte, Sneyers, Peters, & 

Klarus (2016) valt er een verklaring voor dit verschijnsel te vinden in het feit dat mbo-studenten te 

weinig inhoudelijke kennis hebben en over onvoldoende hbo-vaardigheden zouden beschikken om de 

overstap naar het hbo goed te kunnen maken. Tevens zou volgens Mulder et al. (2016) de focus van 

het mbo-onderwijs vooral gericht zijn op het kunnen functioneren op de arbeidsmarkt (en in mindere 

mate op het kunnen functioneren binnen het hbo-onderwijs).  

De afgelopen jaren stroomden er gemiddeld 25.000 mbo4-studenten in bij een hbo-bachelor, dit 

betreft gemiddeld 33% van de totale populatie eerstejaars hbo-bachelor studenten. Van deze 33% stopt 

gemiddeld 19% na het eerste jaar met het volgen van onderwijs (Mulder, Cuppen, & Aalders, 2016). 

Ondanks het feit dat uit veel onderzoeken (Feltzer & Rickli, 2009; Krutkowski, 2017; Mulder et al., 

                                                      
1 Figuur 1 en Tabel 1 t/m 6 staan in Bijlage 8 
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2016; Sneyers & De Witte, 2016) blijkt dat er tal van ideeën zijn over hoe deze problematiek 

aangepakt kan worden, blijven doorstromende studenten toch ontevreden over hoe zij door hun mbo-

opleiding zijn voorbereid op het hoger onderwijs.  

Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan een oplossing van het boven 

gesignaleerde doorstroomprobleem. Om tot een afbakening te komen van het begrip doorstroom is een 

onderscheid gemaakt tussen drie momenten die hierin een rol spelen. Ten eerste de oriëntatie die een 

student2 al dan niet doormaakt ter voorbereiding op de keuze voor en daadwerkelijke doorstroom naar 

een vervolgopleiding. Met andere woorden, voor de poort. Na, en op basis van die oriëntatie maakt 

een student de keuze om al dan niet door te stromen naar een vervolgopleiding. Deze daadwerkelijke 

keuze noemen wij ook wel door de poort. Mocht de student doorstromen naar een vervolgopleiding 

dan kan dit op verschillende wijzen uitpakken. Zo kan een student zonder problemen succesvol een 

vervolgopleiding doorlopen, maar een student kan ook vroegtijdig afhaken omwille van verschillende 

redenen. De daadwerkelijke ervaring en het succes van de student na de feitelijke overgang naar het 

vervolgonderwijs noemen wij ook wel na de poort. In dit onderzoek richten wij ons op de ervaring van 

de student na de doorstroom (‘na de poort’) in vergelijking met zijn oordeel ‘door de poort’. Zie onder 

hoofdstuk 4, Methode, de toelichting op de term ‘ervaring’. 

3.2 Theoretisch kader 

Het verbeteren van de doorstroom van mbo4-studenten naar het hbo-onderwijs is al jaren een 

veelvoorkomend agendapunt in politiek Den Haag (Bouma, 2016). Het willen of moeten verbeteren 

van deze doorstroom sluit nauw aan op de al genoemde nationale doelstellingen, welke zijn 

geformuleerd op basis van Europese doelstellingen in het kader van het terugdringen van uitval in het 

hoger onderwijs (European Commission, 2015).  

     Op landelijk niveau is merkbaar dat veel mbo- en hbo-instellingen het nut en de noodzaak zien van 

deze doelstellingen. Afzonderlijk of met elkaar hebben deze instellingen de afgelopen jaren grote 

stappen gezet. Ondanks deze inspanningen is en blijft het aantal mbo4-studenten dat uitvalt in het 

eerste jaar van zijn hbo-bachelor groot (Mulder et al., 2016). Doorstromen naar het hbo, wie levert 

welke bijdrage om voldoende voorbereid naar het hbo te gaan? Hoe kan zowel de student als de 

instelling ervoor zorgen dat deze doorstroom bevorderd wordt en het groeiende aantal mbo-studenten 

dat uitvalt in het eerste jaar van zijn hbo-studie wordt gereduceerd?  

3.2.1 Het mbo en hbo 

In 2018 telde Nederland 64 mbo-scholen (OCW, 2019). Het mbo sluit aan op het voorbereidend 

middelbaarberoepsonderwijs (vmbo) en kent een drievoudige kwalificatieplicht. Het mbo dient 

studenten op te leiden voor een vak, voor een vervolgopleiding en voor goed burgerschap. Het mbo 

                                                      
2 Met student is ook bedoeld studente 



Masterthesis K.M. Hulsman (851577553) 

8 

 

biedt opleidingen aan binnen vier hoofdsectoren, (1) zorg, welzijn, cultuur en sport, (2) techniek en 

bouw, (3) groen en dier en (4) economie, handel en ict.  Het mbo bestaat uit vier niveaus, waarbij 

alleen een diploma op niveau 4 toegang geeft tot een hbo-bachelor (MBO-raad, 2017). Het mbo kent 

sinds 2012 een competentiegerichte kwalificatiestructuur.  Volgens Klarus (2003) doet 

competentiegericht leren een beroep op allerlei vaardigheden van de student, men ontwikkelt 

cognitieve vaardigheden, verbreedt en verdiept kennis, maakt motieven en ambities zichtbaar en heeft 

inzicht in eigen handelingsvaardigheden. Binnen de competentiestructuur van het mbo is vastgelegd 

hoe studenten op basis van werkprocessen (en onderliggende competenties) werken aan kerntaken die 

in de beroepspraktijk uitgevoerd moeten kunnen worden. Deze competenties worden door middel van 

stages en (praktijk)lessen geoefend en vergroot. Binnen het competentiegerichte onderwijs wordt 

eveneens getracht de student uit te dagen verantwoordelijkheid te kennen en te voelen voor zijn eigen 

leerproces (Levels, Belfi, & Van Der Velden, 2016). Het hbo kenmerkt zich eveneens door een 

competentiegerichte structuur. De mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het nemen van 

regie en het kunnen inzetten van vaardigheden in verschillende, meer complexe leersituaties speelt 

hierin een grotere rol. De overeenkomst binnen beide onderwijssettingen is dat door middel van het 

competentiegerichte onderwijs een intensievere relatie met de arbeidsmarkt wordt beoogd. Dit gebeurt 

veelal op basis en met behulp van authentieke, betekenisvolle leer- en arbeidscontexten (Klarus, 

2003). 

Ondanks de eerder beschreven overeenkomstige deler binnen beide onderwijssettingen, zijn er op 

didactisch en pedagogisch vlak verschillen merkbaar. Op basis van eerdere studies LICA (2006); 

Luken en Newton (2004) zijn in Tabel 1 (zie Bijlage 8) per onderwijssetting de verschillen 

uiteengezet.  

     Met het oog op condities voor optimale doorstroom naar het hbo kan hieruit samengevat worden 

dat van de mbo-student op het hbo een meer zelfstandige houding wordt verwacht in een meer 

complexe leersituatie, een hoger cognitief niveau van denkvaardigheden en een grotere mate van 

assertiviteit naar medestudenten en docenten. 

     Uit een eerdere studie van Smulders, Derkzen en Klarus (2002) bleek daarnaast dat de doorstroom 

van mbo-studenten naar het hbo beter zou slagen indien er een gemeenschappelijk competentiebegrip 

gehanteerd zou worden bij een (herziene) ontwikkeling van curricula. Met het Landelijk 

Opleidingsdocument Sociaal Werk lijkt hiermee binnen de opleidingen Sociaal Werk een eerste stap 

gezet te zijn. Binnen het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening werken mbo- en hbo-instellingen nauw samen om competenties voor de vak 

volwassen Sociaal Werker uiteen te zetten op mbo- en hbo-niveau (Jumelet & Luttik, 2012). Op deze 

manier weten studenten, docenten en het werkveld wat zij kunnen en mogen verwachten van een 

(lerende) student.  
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3.2.2 Doorstroom naar het hbo 

Uit eerder onderzoek (Kivinen, Hedman, & Kaipainen, 2007) blijkt dat gedurende de jaren ’80 en ’90 

een verschuiving plaatsvond met betrekking tot de populatie van studenten die het hbo gingen volgen. 

Daar waar eerder de studenten met ouders die een academische achtergrond hadden, een grotere kans 

hadden om te studeren in het hoger onderwijs, wordt nu gestreefd naar toegankelijkheid voor iedereen. 

Zo ook voor de afgestudeerde mbo4-student. Hij kan met zijn behaalde diploma twee kanten op. 

Enerzijds de route richting de arbeidsmarkt waarvan Iannelli en Raffe (2006) in hun onderzoek stellen 

dat er binnen het mbo-onderwijs nadrukkelijk wordt gefocust op deze route en in mindere mate op de 

route van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs. Ook Mulder et al., 

(2016) en Terlouw (2010) vinden daar in hun onderzoek naar doorstroomtrajecten mbo-hbo 

aanwijzingen voor. Binnen het huidige curriculum van het mbo niveau 4-onderwijs zou de doorstroom 

naar het hbo slechts zeer beperkt aan bod komen. Anderzijds kan de student kiezen voor de route 

richting het hbo-onderwijs. In deze thesis ligt de focus op de route van de doorstromende student: hij 

die met een mbo4-diploma instroomt in het eerste leerjaar van een hbo-bachelor.  

     De instroom van deze mbo-studenten in het hbo-onderwijs kent door de jaren heen een groei en een 

krimp. In studiejaar 2005/2006 zien we een instroom van bijna 20 000 studenten in een hbo-bachelor, 

in schooljaar 2013/2014 waren dat er bijna 30 000. Na 2014 daalde dit aantal naar zo’n 26.000 

studenten (Mulder et al., 2016). 

     Ondanks een kleiner aantal doorstromende studenten in de laatste jaren zijn er internationaal  en 

nationaal, tal van trajecten en andere initiatieven ontwikkeld om studenten die de doorstroom willen 

maken een kans te bieden zich middels een traject voor te bereiden op het vervolgonderwijs (McInnis, 

Hartley, Polesel, & Teese, 2000; Mulder et al., 2016; Sneyers & de Witte, 2016). 

3.2.2.1 Doorstroominterventies 

Wereldwijd worden er tal van activiteiten en/of interventies opgezet om de doorstroom naar 

vervolgonderwijs te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is dat onderwijsinstellingen duale 

programma’s aanbieden. Een dergelijk programma stelt mbo4-studenten in staat om deel te nemen aan 

(een deel van) het hbo-onderwijsprogramma nog voordat zij daadwerkelijk afgestudeerd zijn. 

Studenten kunnen wennen aan de manier en het tempo van lesgeven, verwerven in een aantal gevallen 

studiepunten en/of vrijstellingen voor een toekomstige studie en ervaren een betere voorbereiding op 

het hbo-onderwijs (Bailey, Hughes, & Karp, 2002). Het aanbieden van duale programma’s werkt 

volgens Sneyers en de Witte (2016) eveneens motivatie verhogend.  

     Een andere internationale doorstroominterventie is een zogenaamd ‘First-Yearexperience-

programma’. In 1997 ontwikkelde een universiteit in de Verenigde Staten een programma waarbij er 

naast het gebruikelijke curriculum, componenten binnen en buiten de onderwijstijd werden 

toegevoegd om studenten beter te laten integreren binnen de onderwijsinstelling (Jamelske, 2008). Een 

dergelijk FYE-programma dient per definitie interactie tussen studenten te stimuleren en ook de 
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interactie tussen student en docent behoeft aandacht (Barefoot, 2000). Het onderzoek van Jamelske 

(2008) laat zien dat studenten die een FYE-programma volgden betere resultaten boekten dan 

studenten die dit programma niet volgden.  

     Een ander initiatief staat internationaal bekend als taster days (Godfrey & Bright, 2005) of zoals 

landelijk bekend geworden onder de noemer ‘proefstuderen’: een manier van oriënteren waarbij de 

student, fysiek of digitaal, de sfeer proeft van de opleiding.  Door middel van het volgen van een 

aantal lessen, veelal in een specifiek samengesteld programma, ervaart de student hoe het is te 

studeren binnen het lesprogramma van zijn voorkeursstudie. Dat het proefstuderen populair is onder 

studenten blijkt uit een onderzoek van Klop (2012) waarbij aankomende studenten van de 

Rijksuniversiteit Groningen vier weken lang een digitale minicursus aangeboden kregen binnen een 

bepaalde studierichting. Een belangrijk doel is om studenten een goed en eerlijk beeld van de 

opleiding te schetsen. Sinds het aanbod van deze cursussen is uitgebreid, is ook het aantal 

geïnteresseerde aspirant-studenten exponentieel gegroeid. Na afloop van een proefstudeerperiode 

bleek dat studiekiezers aangaven dat een dergelijke ervaring, positief of negatief, een grote rol 

speelden bij het maken van een keuze. Uit onderzoek van Austin en Hatt (2005) blijkt eenzelfde soort 

gegeven. Vóór aanvang van proefstudeerperiode had 31% van de studenten uit dit onderzoek de 

intentie door te stromen naar het vervolgonderwijs. Na afloop van de proefstudeerperiode had maar 

liefst 81% van de ondervraagde studenten dit voornemen. 

     In het huidige mbo is er veel ruimte en aandacht voor de studieloopbaan van de student, ongeacht 

of deze de keuze maakt te gaan werken na zijn opleiding of de doorstroom maakt naar het hbo. 

Studieloopbaanbegeleiding is erop gericht studenten te ondersteunen gedurende hun totale studie. Een 

onderwijsinstelling is vrij om deze begeleiding vorm te geven. Een belangrijk doel van 

studieloopbaanbegeleiding is dat de student zijn leerontwikkeling en persoonlijk ontwikkelplan, samen 

met zijn studieloopbaanbegeleider in beeld brengt (Terlouw, 2010). Uit recent onderzoek van 

Krutkowksi (2017) blijkt eveneens de kracht van studieloopbaanbegeleiding. Door intensief contact 

met de studieloopbaanbegeleider worden mogelijke (leer)vragen tijdig ondervangen (voordat deze 

kunnen leiden tot een crisis) en door ditzelfde intensieve contact wordt er vertrouwen gekweekt tussen 

student en studieloopbaanbegeleider waardoor een student zich mogelijk eerder met vragen wendt tot 

zijn studieloopbegeleider. Uit onderzoek van Sneyers en de Witte (2016) blijkt dat de mbo-student die 

wil doorstromen naar het hbo, gebaat is bij studieloopbaanbegeleiding die gericht is op studiekeuzes in 

verschillende contexten.  

     Een andere vorm van begeleiding is peercoaching. Ouderejaars van eenzelfde of hogere 

onderwijsinstelling coachen studenten met leervragen. Griffiths (2016) beschrijft in zijn onderzoek dat 

de kracht van het coachen zit in het begeleiden van de student met zijn specifieke doelen en het 

behalen van deze doelen. Coachen is een krachtig instrument voor persoonlijke leervragen, bevordert 

zelf-monitoring en zelfevaluatie en draagt op deze manier bij aan het maximale leerrendement van de 

student (Devine, Meyers, & Houssemand, 2013). Coaching kan op deze manier ook een bijdrage 
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leveren aan het bevorderen van doorstroom. De student kan met zijn vraag over bepaalde kennis en 

vaardigheden, die nodig zijn voor een vervolgstudie, terecht bij zijn (peer)coach. 

     3.2.3 Condities voor doorstroom mbo-hbo 

Eerder onderzoek laat zien dat er diverse factoren of condities een rol kunnen spelen als het de 

doorstroom mbo-hbo betreft (Bailey et al., 2002, Chapman, 2001, Kuijpers, 2003, Godfrey & Bright, 

2005, Kuijpers, 2015, Krutkowski, 2017, Kuijpers, Meijers, & Gundy, 2011, Mulder & Aalders, 

2016). In het onderstaande wordt in de categorieën studentkenmerken, opleidingskenmerken en 

instellingskenmerken een aantal van deze condities besproken.  

          3.2.3.1 Studentkenmerken 

Feltzer en Rickli (2009) beschrijven in hun onderzoek dat persoonlijkheid een zeer belangrijke 

voorspeller van studiesucces is. In datzelfde onderzoek hebben zij bekeken wat de invloed van vijf 

persoonlijkheidsfactoren op studiesucces en studieuitval is. Conscientiousness is één van deze vijf 

factoren en omvat eigenschappen als self-efficacy (Bandura, 1977), het oordeel over de mate waarin 

men inschat een taak zelf uit te kunnen voeren, ordelijkheid, plichtsbesef, het hebben van 

zelfdiscipline, systematisch handelen en competentie. Ook het vermogen om door te zetten en 

motivatie vallen onder deze discipline (Feltzer & Rickli, 2009). Motivatie wordt in het onderzoek van 

Bruinsma (2004) beschreven als belangrijke factor voor studiesucces. Gemotiveerde studenten vallen 

beduidend minder vaak uit (Schuit, De Vrieze & Sleegers, 2011). In het ‘expectancy-value model of 

motivation’ (Bruinsma, 2004) wordt motivatie uiteengelegd in drie verschillende aspecten. Bij het 

verwachtingsaspect gelooft men in eigen kunnen, verwacht men iets met succes uit te kunnen voeren 

(kan ik de taak uitvoeren?). Bij het waarde-aspect heeft men helder waarom iets gedaan wordt, met 

welk doel en overtuiging men dit doet (waarom voer ik deze taak uit?). Bij het affectieve aspect wordt 

gerefereerd aan emotionele reacties, hoe men zich voelt bij het uitvoeren van een bepaalde taak (hoe 

voel ik me tijdens het uitvoeren van de taak?). Eerdere studies tonen aan dat het opstellen van concreet 

geformuleerde taken een positieve invloed heeft op het schoolsucces (Covington, 2000).   

     Newton en Luken (2004) beschrijven in hun onderzoek dat de doorstroom mbo-hbo eveneens 

samenhangt met het keuzeproces van de student. Dit keuzeproces lijkt in veel gevallen een weinig 

bewust en rationeel proces dat vaak pas laat op gang komt. Eerstejaarsstudenten lijken vaak uit te 

vallen vanwege een verkeerde studiekeuze. Kiezen voor een studie op een bepaalde school omdat er 

dan sprake is van een korte reisafstand staat met stip bovenaan wanneer het gaat om het maken van 

een verkeerde studiekeuze (Onderwijsraad, 2008 in Feltzer blz. 44). Uit onderzoek van McInnis et al. 

(2000) blijkt onder andere dat de mate van voorbereiding op een vervolgstudie (wat houdt deze precies 

in en wat kan ik ermee?) bepalend is voor het studiesucces. Een groot deel van de studenten geeft te 

kennen dat zij onvoldoende geïnformeerd hebben naar de inhoud van een bepaalde cursus. Tinto en 

Cullen (1973) beschreven in onderzoek, daterend uit de jaren 70, dat studenten vaak uitgaan van een 
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gematigde studielast en een goed gevuld sociaal leven. Zij hebben vaak geen enkel besef wat studeren 

binnen het hoger onderwijs van hen vraagt in termen van zelfstandigheid, onafhankelijk leren en 

toegang tot (literatuur)bronnen. In aanvulling daarop beschrijft men in datzelfde onderzoek (Tinto & 

Cullen, 1973) dat studenten zich onvoldoende voorbereid voelen op deelname aan het hoger 

onderwijs. Ze missen vaardigheden als samenwerken met klasgenoten en verantwoordelijkheid 

ervaren voor het eigen leerproces. McInnis et al. (2000) pleit daarom voor een kritische blik op de 

informatie zoals deze nu beschikbaar wordt gesteld. De verwachtingen van studenten over een 

bepaalde studie en de realiteit lijken niet altijd met elkaar overeen te komen.  

     Naast motivatie en keuzeproces speelt ook het niveau van de student een rol. Uit Tabel 1 bleek al 

eerder dat de didactische- en pedagogische verschillen tussen het mbo en hbo groot zijn. Van een 

mbo4-student wordt verwacht dat hij zich kan meten aan datgene wat van hem op hbo-niveau wordt 

verlangd. Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (2008) blijkt dat de grootste 

niveauverschillen liggen op het gebied van het abstractie- en probleemoplossend vermogen. Daar waar 

de mbo4-student zich vaste procedures en routines in specifieke beroepscontexten eigen heeft 

gemaakt, daar vraagt men op het hbo creatieve probleemoplossingen te bedenken voor diverse 

beroepscasussen. Binnen het mbo-onderwijs staat het leerresultaat meer centraal, terwijl men in het 

hbo meer de focus legt op reflectie. Gransbergen en Baarda (2004) laten zien dat deze elementen 

belemmerend kunnen werken voor de doorstromende mbo4-student.   

     Volgens Stijnen, Münstermann, Deen en Van Kuijk (1994) blijkt dat naast kenmerken van de 

student zelf, ook het sociaal milieu van de student een rol te spelen bij de doorstroom naar een 

vervolgopleiding. Men heeft baat bij steun vanuit de huiselijke situatie en/of het netwerk.  

          3.2.3.2 Opleidingskenmerken 

Tinto en Cullen (1973) namen begin jaren ’70 de positie van het onderwijzend personeel onder de 

loep. De rol van de docent ten opzichte van de student is groot wanneer het studiesucces of uitval 

betreft. Stijnen et al. (1994) concludeerden dat docenten een belangrijke rol hebben wat betreft het 

ondersteunen van keuzen van de student bij het doorstromen naar een vervolgopleiding. Uit onderzoek 

van Meijers en Kuijpers (2011) blijkt daarnaast dat studenten meer zicht willen hebben op hun 

loopbaancompetenties. Volgens ditzelfde onderzoek vraagt dit dan ook een andere houding van de 

docent: de focus dient te liggen op de dialoog tussen student en docent. Deze dialoog draagt bij aan het 

stimuleren van reflectieve zelfsturing.  In deze dialoog moet de student de kans krijgen en de vrijheid 

voelen om de keuzemogelijkheden die er zijn qua loopbaan te bespreken. De student moet de kans 

krijgen zelf invloed uit te kunnen oefenen op zijn studieloopbaan. Toch blijkt de realiteit anders. Er is 

volgens Meijers en Kuijpers (2011) in het huidige beroepsonderwijs weinig sprake van deze dialoog 

en daarmee van de invloed die de student kan uitoefenen op zijn studieloopbaan. Volgens hen heeft dit 

mede te maken met de professionele identiteit van docenten: de nadruk ligt op een efficiënte 

overdracht van kennis die vaststaat in een veelal eveneens vaststaand curriculum.  
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     McMullan (2005) onderzocht dat werken aan de opbouw van een portfolio gedurende de mbo-

opleiding erg effectief kan zijn als assessment- en leerinstrument. Voorwaarde hiervoor is wel dat 

studenten en studieloopbaanbegeleiders duidelijke richtlijnen en begeleiding ontvangen met 

betrekking tot het gebruik hiervan. Uit onderzoek van Meijers en Kuijpers (2011) blijkt vervolgens dat 

loopbaaninstrumenten zoals persoonlijke ontwikkelplannen of portfolio’s weinig worden ingezet 

wanneer het een individueel gesprek met een student betreft over zijn loopbaanwensen of 

toekomstplannen. In de ideale situatie werkt de student gedurende zijn studie aan 

loopbaancompetenties. Het betreft hierbij kwaliteitenreflectie: de student bekijkt welke kwaliteiten 

van belang zijn voor een eventuele vervolgstudie. Verder motievenreflectie: de student bekijkt welke 

wensen en waarden van belang zijn voor een eventuele vervolgstudie. En tot slot loopbaansturing: de 

student is in staat weloverwogen keuzes te maken om het leren aan te laten sluiten bij de eigen 

kwaliteiten en motieven en als allerlaatste het netwerken: de student bouwt contacten op die kunnen 

bijdragen aan zijn loopbaanontwikkeling (Meijers & Kuijpers, 2011).  

     Naast eerdergenoemde pedagogische en didactische verschillen, lijkt er winst behaald te kunnen 

worden voor de mbo- en hbo-instellingen wanneer zij zoveel mogelijk een doorlopende leerlijn 

hanteren. Van Asselt (2006) beschrijft dat voor- en vervolgopleidingen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid dragen daar waar het doorstroom en aansluiting betreft. Mbo-opleidingen dienen 

niet alleen aan te kunnen geven in hoeverre zij onderwijsprogramma’s aanpassen wanneer het 

oriëntatie op onderwijsprogramma’s van het hoger onderwijs betreft, maar ook in hoeverre mbo-

studenten de mogelijkheid krijgen loopbaanoriëntaties uit te voeren binnen een hogeschool.  

     Deelnemers aan het project Studentlab (OCW, 2016) geven tenslotte aan geen duidelijk beeld te 

hebben van wat men kan verwachten van een hbo-studie. Men heeft het idee een onrealistisch beeld te 

krijgen van een hbo-studie, omdat tijdens open dagen dikwijls het perfecte plaatje werd geschetst en 

dit bijna geen werkelijkheid kon zijn. Zij geven aan dat het voor hen helpend kan zijn om in contact te 

komen met huidige hbo-studenten. Behoefte aan een eerlijk antwoord, dat is wat de doorstromende 

mbo-student wil (OCW, 2016). Mbo-studenten moeten worden voorzien van een goede voorlichting 

omtrent doorstroom. Dit betreft niet alleen de inhoud van de opleiding, maar zou breder van opzet 

moeten zijn. Het gevraagde kennis- en vaardighedenniveau zou realistisch neergezet moeten worden, 

ook de pedagogische verschillen tussen mbo- en hbo-onderwijs zouden uitgelicht moeten worden 

(Kuckert, 2008). 

  

          3.2.3.3 Instellingskenmerken  

Studenten zouden volgens onderzoek van Mulder (2016) een grote kans op uitval hebben wanneer zij 

geen institutionele verbondenheid voelen. Een student wil zich prettig voelen op de school waar hij de 

komende jaren veel tijd gaat doorbrengen (Chapman, 2001; Mulder, 2016). Uit onderzoek van Stijnen 

et al. (1994) blijkt dat op het moment dat de school de student een maatwerktraject kan bieden, dit de 

doorstroom ook ten goede komt. In navolging hierop is het wenselijk de student de mogelijkheid te 
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bieden om binnen het onderwijsprogramma eigen keuzes te maken. Mulder (2016) benadrukt in haar 

onderzoek, op basis van de uitkomsten van het Studentlab (OCW, 2016) dat de student een realistisch 

beeld van zijn studierichting en hogeschool moet krijgen. Dit kan volgens Mulder door vanuit de 

onderwijsinstellingen de student daadwerkelijk de ruimte en mogelijkheid te bieden een dergelijke 

hogeschool te bezoeken, de sfeer te proeven, buiten de open dagen om. Tijdens een bezoek kan een 

student eventueel de mogelijkheid geboden worden studenten en docenten te interviewen. Een 

combinatie van inhoud en studeren zou volgens Mulder (2016) een positieve bijdrage kunnen leveren 

aan de doorstroom.  

     Afsluitend is het van belang dat beide onderwijsinstellingen de mbo-student het gevoel geven 

vertrouwen te hebben de doorstroom van het mbo naar het hbo. Mulder (2016) raadt de mbo-

instellingen aan zijn studenten vooral te stimuleren door te stromen naar het hbo, ze te informeren over 

de mogelijkheden en ze intensief te begeleiden bij deze overstap. Hbo-instellingen wordt aangeraden 

de kwaliteiten van de mbo-studenten te zien en te benutten, deze een plek te geven en te stimuleren.  

3.3 Vraagstellingen en hypothesen 

Dit beschrijvend onderzoek bevat één centrale onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de ervaringen van 

studenten met een aantal condities die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo?’. De 

centrale onderzoeksvraag wordt onderzocht door een inventarisatie van ervaringen van studenten van 

diverse opleidingen van ROC Deltion College over de doorstroom van hun mbo4-opleiding naar het 

hbo. Deze inventarisatie wordt tegen de achtergrond van het voorafgaande uitgevoerd aan de hand van 

een aantal student-, opleidings- en instellingskenmerken. Op basis van de centrale onderzoeksvragen 

worden de volgende deelvragen onderzocht: 

 

1. Hoe kunnen ervaringen van studenten met een aantal condities die betrekking op de 

doorstroom van mbo naar hbo betrouwbaar en valide gemeten worden? 

2. Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal studentkenmerken die betrekking hebben 

op de doorstroom van mbo naar hbo? 

3. Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal opleidingskenmerken die betrekking 

hebben op de doorstroom van mbo naar hbo? 

4. Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal instellingskenmerken die betrekking 

hebben op de doorstroom van mbo naar hbo. 

4. Methode 

 

Om antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag en deelvragen worden opeenvolgend 

het ontwerp, de participanten, de materialen, de procedure en de data-analyse beschreven.  
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4.1 Ontwerp 

Er is binnen dit beschrijvend onderzoek gebruik gemaakt van een mixed-method design: data wordt 

verzameld door middel van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

Met behulp van een voor- en nameting is er kwantitatieve data verzameld. In dit onderzoek betreffen 

de voor- en nameting een vragenlijst. Bij de voormeting bestond de onderzoeksgroep uit derdejaars 

mbo-studenten, niveau 4 die de intentie hadden om door te stromen naar het hbo. Bij de nameting 

bestond de onderzoeksgroep uit mbo-studenten, die doorgestroomd zijn naar het hbo en nu studeren in 

het eerste leerjaar. Er is daarnaast in de voormeting (door de poort) kwalitatieve data verzameld door 

interviews af te nemen bij studenten en hen te bevragen op redenen om bewust (nog) niet door te 

stromen naar het hoger beroepsonderwijs. Figuur 2 geeft een schets van het onderzoeksontwerp. 

 

 
Figuur 2. Onderzoeksontwerp. 

4.2 Participanten 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op ROC Deltion College. Binnen dit ROC kunnen studenten 

verschillende vormen van onderwijs volgen. De deelnemende studenten volgen allen een BOL 

(Beroeps Opleidende Leerweg)-opleiding. Dit houdt in dat de student gedurende zijn 3- of 4-jarige 

opleiding voornamelijk lessen volgt en deze afwisselt met het lopen van diverse stages. De totale 

onderzoeksgroep bestond uit 131 studenten. In totaal vulden 121 studenten een volledige vragenlijst 

in: 78 vrouwen (61.9%) en 43 mannen (34.1%). In totaal blijkt dat 18 studenten de voor- of de 

nameting onvolledig hebben ingevuld. Deze gegevens zijn vanwege onvolledigheid niet meegenomen 

in de analyses. Als aanvulling zijn er interviews met tien niet-doorstromers afgenomen: zes vrouwen 

(60%) en vier mannen (40%). De gemiddelde leeftijd was 20.32 jaar (SD = 1.96).   
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     Er zijn 28 studenten geweest die enkel de voormeting hebben ingevuld. De deelnemende studenten 

aan de voormeting zaten in het examenjaar van hun mbo4-opleiding en hadden de intentie een 

doorstroom te maken naar een opleiding in het hoger onderwijs. Er zijn vervolgens 45 studenten 

geweest die enkel de nameting hebben ingevuld. De deelnemende studenten aan de nameting bezitten 

een mbo4-diploma en zaten in het eerste leerjaar van hun hbo-opleiding. Er zijn 48 studenten geweest 

die zijn begonnen aan zowel de voor- als de nameting, waarvan 41 beide metingen volledig hebben 

afgerond. Deze studenten hebben een mbo4-opleiding gevolgd en zijn doorgestroomd naar een 

opleiding op een hogeschool elders in Nederland.  

     De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep was 21.22 jaar (SD = 2.96) en wijkt daarmee 

nauwelijks af van de gemiddelde leeftijd van mbo4-studenten die elders in het land doorstromen naar 

een hbo-opleiding. Zij zijn bijna altijd 19 jaar of ouder (Mulder et al., 2016). In de onderzochte groep 

is 52% vrouw en 48% man. De landelijke gegevens van mbo-studenten die doorstromen laten echter 

zien dat 61.9% vrouw is en 34.1% man (Mulder et al., 2016).  

    Alle studenten die deelnamen aan het onderzoek volgden één van de volgende mbo4-opleidingen: 

Sport & Bewegen, Maatschappelijke Zorg, Verpleegkunde, Middenkader Engineering, Sociaal Werk, 

Pedagogisch Werk, Logistiek supervisor, Onderwijsassistent, Commercieel Medewerker Fashion of 

Medewerker Styling. Van de doorgestroomde studenten koos vervolgens 15.8% voor de hbo-opleiding 

Social Work. Verpleegkunde werd in het hbo door 14.5% van de studenten gekozen als 

vervolgopleiding. Voor 9.2% van de studenten gold dat zij kozen voor de PABO. De overige 

studenten stroomden door naar andere opleidingen aan hogescholen. 

4.3 Materialen 

De onderdelen die deel uitmaken van door de poort bestaan vooral uit kwantitatieve metingen, 

incidenteel aangevuld met een aantal interviews bij een kleine groep studenten die niet naar het hbo 

zijn gegaan. De door-de-poort-meting wordt aangeduid als voormeting. Deze kwantitatieve 

voormeting omvat een aantal elementen als: kenmerken van studenten en eigenschappen van de 

opleiding en instelling. Bij het interview gaat het vooral om redenen waarom de studenten niet naar 

het hbo zijn doorgestroomd. De na-de-poort-meting bestaat alleen uit kwantitatieve onderdelen, dit 

wordt de nameting genoemd. De nameting omvat gelijksoortige vragen over studentkenmerken en 

eigenschappen van de opleiding en instelling, nu vanuit het perspectief van de gerapporteerde ervaring 

van de student nu hij op het hbo zit. In enkele gevallen is dit niet direct het geval, maar zijn de 

oordelen die bevraagd worden wel gebaseerd op eigen ervaringen in het hbo. Omwille van 

eenduidigheid in deze thesis is gekozen voor de term ‘ervaring(en)’. 

     Voordat de definitieve vragenlijst verspreid werd onder de studenten, is deze eerst in een 

pilotversie voorgelegd aan tweedejaarsstudenten van de opleiding Sociaal Werk op het Deltion 

College. Deze studenten hebben niet deelgenomen aan het uiteindelijke onderzoek. Het doel van deze 

pilotsessie was om onduidelijkheden rondom begrippen of vraagstellingen te filteren en eventuele 
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wijzigingen aan te brengen in de vragenlijst. Zo bleek het begrip competentiegericht voor een aantal 

studenten onduidelijk te zijn. Na een tekstuele aanpassing voor dat begrip is de definitieve vragenlijst 

voor de voormeting opgesteld met behulp van de (online) survey-tool Limesurvey. Deze vragenlijst 

(Bijlage 1) bestond uit 47 vragen, waarbij de student op basis van een 5-punt Likert-schaal diende aan 

te geven in hoeverre deze van toepassing zijn: de eerste zes vragen gingen over achtergrondgegevens 

van de student, te weten geslacht, leeftijd, huidige mbo4-opleiding, toekomstige hbo-opleiding en 

school en of de student deel had genomen aan een voorbereidingstraject hbo. De overige 41 vragen 

zijn samengesteld op basis van mogelijke condities die te maken hebben met de doorstroom van het 

mbo naar het hbo, te weten student-, opleidings- en instellingskenmerken. Met betrekking tot de 

studentkenmerken zijn er 23 vragen geformuleerd. Die zijn onderverdeeld in de subcategorieën 

motivatie, keuzeproces en niveau. Een voorbeeld item uit de voormeting met betrekking tot de 

subcategorie motivatie is ‘ik studeer op het hbo, omdat ik dit persoonlijk zeer waardevol vind’. Voor 

de opleidingskenmerken zijn er negen vragen geformuleerd, die betrekking hebben op loopbaan. Een 

voorbeeld item uit de voormeting met betrekking tot loopbaan is ‘Ik heb vanuit de opleiding 

voldoende begeleiding gekregen voor mijn doorstroom naar het hbo’. Tenslotte zijn er voor de 

instellingskenmerken eveneens negen vragen geformuleerd. Die zijn onderverdeeld in de 

subcategorieën pedagogisch-didactisch en kenmerken hbo-instelling. Een voorbeeld item uit de 

voormeting met betrekking tot de subcategorie pedagogisch-didactisch is ‘Ik weet wat het verschil is 

tussen mbo- en hbo-onderwijs’. Voor het grootste gedeelte is de vragenlijst gebaseerd op vragen uit 

bestaande, gevalideerde vragenlijsten (Duncan, Mckeachie, Pintrich & Smith, 1991; Huibers, 

Akkermans & Brenninkmeijer, 2010). Zo zijn bijvoorbeeld de vragen voor de subcategorie motivatie 

vrijwel uitsluitend overgenomen uit de veelgebruikte Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(Pintrich et al., 1991). Er zijn ook vragen overgenomen uit de gevalideerde vragenlijst van Huibers et 

al. (2010). In deze vragenlijst staan loopbaancompetenties centraal. De vragenlijst voor de nameting 

(Bijlage 2) is gebaseerd op de vragenlijst zoals deze is gebruikt tijdens de voormeting. In de nameting 

wordt de student expliciet bevraagd op zijn ervaring met betrekking tot zijn doorstroom naar het hbo. 

Waar in de voormeting het item was geformuleerd  ‘Ik heb vanuit de opleiding voldoende begeleiding 

gekregen voor mijn doorstroom naar het hbo’, werd in de nameting gevraagd ‘Nu ik studeer op het 

hbo, ervaar ik dat ik vanuit mijn mbo-opleiding voldoende begeleiding heb gekregen voor mijn 

doorstroom naar het hbo’. 

Zoals eerder aangegeven werd er ter aanvulling op dit kwantitatieve onderzoek bij tien studenten, 

die de keuze hadden gemaakt om niet door te stromen naar het hbo, een semigestructureerd interview 

(Creswell, 2017) afgenomen. Voor dit interview zijn vragen opgesteld, gebaseerd op de inhoud van de 

vragen uit de voor- en nameting (Bijlage 7). De vragen gingen over de redenen om (nog) niet door te 

stromen naar het hbo. In totaal werden er elf vragen gesteld aan de student. Acht van deze vragen 

hadden betrekking op studentkenmerken. Een voorbeeld hiervan is ‘Op welk moment was voor jou 

duidelijk dat je niet door wilde stromen naar het hbo?’ De overige drie vragen hadden betrekking op 
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opleidingskenmerken.. Een voorbeeld hiervan is ‘Welke rol heeft de mbo-opleiding hierin 

gespeeld?’(waarbij ‘hierin’ refereert aan de keuze om niet door te stromen van mbo naar hbo). In de 

interviews kon niet worden ingegaan op instellingskenmerken omdat de geïnterviewden niet waren 

doorgestroomd naar het hbo.  

4.4 Procedure 

Om studenten te werven voor deelname aan het onderzoek werden in april 2018 eerst verschillende 

docenten van ROC Deltion College per e-mail benaderd met de vraag of zij een bijdrage wilden 

leveren aan het onderzoek. In deze e-mail is uiteengezet wat het doel van het onderzoek is en op welke 

wijze de betrokkenen een bijdrage zouden kunnen leveren. Diverse docenten van verschillende 

opleidingen gaven aan mee te willen werken aan het onderzoek. De docent besloot zelf op welk 

tijdstip de studenten de vragenlijst konden invullen (Bijlage 3).  

     Voordat de voormeting is afgenomen is de student per e-mail geïnformeerd over het doel van het 

onderzoek en trof hij de link naar de vragenlijst aan. Hierin is ook de informed consent opgenomen 

(Bijlage 4). De student kon de vragenlijst met behulp van zijn telefoon, tablet of laptop invullen. De 

student had de mogelijkheid zijn e-mailadres achter te laten, zodat hij benaderd kon worden voor 

deelname aan de nameting. De docent had ook een papieren versie van de vragenlijst ontvangen, 

mocht de onlineversie onverwachts niet werken. De daadwerkelijke afname van de voormeting vond 

plaats aan het einde van het schooljaar 2017-2018.  In december 2018 werd de nameting afgenomen 

bij mbo-studenten die doorgestroomd zijn naar het hbo. Voorafgaand aan deze afname werd er per e-

mail (Bijlage 5) opnieuw contact gezocht met de mbo-studenten die doorgestroomd zijn naar het hbo 

en bij de voormeting hadden aangegeven mee te willen werken aan de nameting. De studenten werden 

bevraagd over hun ervaringen met betrekking tot de doorstroom van mbo naar het hbo. Voorafgaand 

aan de afname van de nameting zijn de studenten opnieuw geïnformeerd over het onderzoek en gaven 

zij door middel van de informed consent toestemming voor hernieuwde deelname aan het onderzoek. 

De afname van de nameting vond plaats in december 2018. De onderzoeker had via een onlinesysteem 

gedurende de afnameperiode van de voor- en nameting inzicht in de (tot dusver) verkregen resultaten. 

     In januari, februari en maart 2019 werden er tien studenten die niet doorstroomden naar het hbo 

benaderd voor een (semigestructureerd) interview. Voordat het interview werd afgenomen is de 

student door middel van een informatiebrief (Bijlage 6) geïnformeerd over het onderzoek. 

Voorafgaand aan het interview is de student gevraagd om de informed consent door te lezen. De 

interviews zijn met een voice-recorder opgenomen. De onderzoeker heeft de student mondeling 

gevraagd of hij akkoord is met de informed consent. De afname van het interview duurde ongeveer 

vijf minuten per student.  
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4.5 Data-analyse 

Binnen dit onderzoek werd zowel kwantitatieve als kwalitatieve data gebruikt om antwoord te geven 

op de onderzoeksvragen. De data van het kwantitatieve onderzoek is geanalyseerd met behulp van het 

statistiekprogramma SPSS, versie 22. Bij alle analyses is een significantieniveau van 5% 

aangehouden.  

Zoals in Figuur 3 is weergegeven zijn er uiteindelijk geen factoranalyses uitgevoerd op de 

vragenlijsten omdat de respons (n = 48) te gering was in verhouding tot het aantal items (k = 41) 

(Field, 2013). Daarnaast zijn de gepaarde items geanalyseerd door middel van de Wilcoxon sign-rank 

test, in plaats van gepaarde t-toetsen, omdat de assumptie van normaal verdeelde verschilscores bij de 

gepaarde t-toetsen geschonden was. De normaliteit van de verschilscores is getest met de 

Kolmogorov-Smirnov test en liet zien dat de verschilscores niet normaal verdeeld waren, p <.05. Bij 

alle 41 items was er sprake van een significant verschil.  

 

 
Figuur 3. Beslissingsschema voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

 

Om deelvraag 2 tot en met 4 te beantwoorden is er gebruik gemaakt van data die verzameld is onder 

de respondenten die zowel de vragenlijst van de voor- als de nameting hebben ingevuld.  
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Om vast te stellen in hoeverre er sprake is van significante- en niet-significante verschillen tussen de 

voor- en nameting binnen studentkenmerken zijn er niet-parametrische gepaarde toetsen (Wilcoxon 

sign-rank test) uitgevoerd op alle afzonderlijke paren van items (Field, 2013). 

     Bij alle subcategorieën van studentkenmerken zijn zowel significante als niet-significante 

verschillen zichtbaar. Significante verschillen impliceren dat de ervaring na de poort afwijkt van de 

voormeting door de poort. Bij niet-significante verschillen is de beoordeling door de poort gelijk aan 

de beoordeling na de poort. 

     Voor alle significante verschillen zijn effectgroottes berekend. De grenswaarden zijn als volgt 

aangehouden: r<.1 = triviaal, r tussen .1 en .3 = klein effect, r tussen .3 en .5 = middelmatig effect, 

r>.5 = groot effect (Field, 2013). Voor de berekening van de effectgroottes zie Tabel 2 en 4 in Bijlage 

8.   

     De resultaten van studentkenmerken, opleidingskenmerken en instellingskenmerken worden 

besproken in paragraaf 5.2, 5.3 en 5.4 respectievelijk. 

 

5. Resultaten 

 

Om antwoord te kunnen geven op de vier deelvragen wordt hieronder per deelvraag het resultaat 

beschreven. 

5.1  Resultaten deelvraag 1 

Deelvraag 1 luidde als volgt: Hoe kunnen ervaringen van studenten met een aantal condities die 

betrekking op de doorstroom van mbo naar hbo betrouwbaar en valide gemeten worden? 

     Zoals besproken in 4.5 was het vanwege de geringe steekproef in verhouding tot het aantal items in 

de vragenlijsten niet mogelijk om antwoord op deze vraag te geven middels factoranalyses. In verband 

hiermee konden alleen vervolganalyses worden uitgevoerd op gepaard item-niveau. Voor de drie 

hoofdcategorieën in de vragenlijsten (studentkenmerken, opleidingskenmerken en 

instellingskenmerken) zijn daarnaast voor zowel de voor- als de nameting betrouwbaarheidsanalyses 

uitgevoerd om Cronbach’s α vast te stellen. Deze analyses laten zien dat in de voormeting voor 

studentkenmerken (k= 23 items) de Cronbach’s α .73 is. Voor opleidingskenmerken (k= 9 items) is de 

Cronbach’s α .81 en voor instellingskenmerken (k= 9 items) is de Cronbach’s α .69. 

In de nameting laten de analyses zien dat de Cronbach’s α voor studentkenmerken (k= 23 items) .85 is. 

Voor opleidingskenmerken (k= 9 items) is de Cronbach’s α .57 en voor de instellingskenmerken (k= 9 

items) is de Cronbach’s α .58.  
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5.2 Resultaten deelvraag 2 

Deelvraag 2 luidde als volgt: Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal studentkenmerken 

die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo? Zie Tabel 7 voor een samenvatting van 

het aantal significante en niet-significante verschillen tussen de voor- en nameting in deze 

subcategorie. 

    Voor studentkenmerken zijn in totaal 23 gepaarde items meegenomen in de analyse. De inhoud van 

de vraag uit de voor- en de nameting is hetzelfde van opzet, zie Bijlage 1 en 2. Van deze 23 gepaarde 

items is er bij 13 gepaarde items sprake van een significant verschil. Bij tien gepaarde items blijkt er 

sprake van een niet-significant verschil. In Tabel 2 (zie Bijlage 8) zijn de 13 gepaarde items 

beschreven die significant van elkaar verschillen. In Tabel 3 (zie Bijlage 8) worden de tien gepaarde 

items vermeld die niet significant van elkaar verschillen. 

     Van de 13 gepaarde items in Tabel 2 die een significant verschil laten zien, hebben zeven gepaarde 

items betrekking op de motivatie (blauw gemarkeerd) van de student wanneer het gaat om 

doorstromen naar het hbo. Deze items zeggen voornamelijk iets over de geleverde inspanning en de 

visie op doorstroom. Drie items hebben betrekking op het keuzeproces (oranje gemarkeerd), 

voornamelijk gericht op eigen inzicht en de ondersteuning van anderen in dit proces. Tenslotte zeggen 

drie items iets over het inschatten van eigen niveau (groen gemarkeerd), gericht op inzicht in eigen 

kwaliteiten en de haalbaarheid van het gevraagde hbo- werk- en denkniveau. In alle significante 

gevallen laten de items zien dat het aantal positive ranks hoger is dan het aantal negative ranks. Dit 

betekent dat de nameting in alle gevallen significant lager is beoordeeld dan de voormeting. Acht 

items laten een middelmatig effect zien, de overige items een klein effect.  

     Van de tien gepaarde items in Tabel 3 die niet-significant van elkaar verschillen gaan er vijf items 

over motivatie (blauw gemarkeerd), met name gericht op wat redenen kunnen zijn om door te stromen. 

Drie items hebben betrekking op het keuzeproces (oranje gemarkeerd), met name gericht op het 

inwinnen van informatie, de zelfstandigheid in het maken van keuzes en toekomstig beroepsbeeld. De 

laatste twee items zeggen iets over het inschatten van eigen niveau (groen gemarkeerd), met name 

gericht op het zelfstandig kunnen functioneren binnen het hbo-onderwijs en het vergelijken van eigen 

niveau met dat van andere doorstromers.  

     Aanvullend op Tabel 2 en 3 werden door niet-doorstromende studenten in de interviews een aantal 

redenen genoemd om niet door te stromen. Voor drie van de tien geïnterviewde studenten weegt het 

willen nemen van een tussenjaar het zwaarst. Voor vier studenten geldt dat zij twijfels hebben over of 

het hbo-niveau haalbaar is voor hen en voor drie studenten geldt dat onvoldoende financiële middelen 

de doorstroom naar het hbo belemmeren. 

     Op de vraag wanneer voor de student het moment duidelijk werd dat hij niet door wilde stromen 

naar het hbo, antwoordden vier studenten dat zij dit vanaf leerjaar twee wisten. Twee studenten 

hadden de beslissing enkele maanden geleden genomen. Twee andere studenten hadden de keuze 
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gemaakt om niet door te stromen na het volgen van het keuzedeel mbo-hbo. Overige antwoorden op 

deze vraag waren dat de student dit al wist vanaf het moment dat hij aan het mbo begon. Een andere 

student gaf aan dat hij dit wist vanaf het moment dat duidelijk werd dat een hbo-opleiding niet 

haalbaar was in verband met te weinig behaalde studiepunten. Als laatste noemde een student dat hij 

de beslissing nog niet definitief had genomen, dat hij nog niet wist of hij wilde gaan werken of toch 

door wilde stromen. Bij acht van de tien studenten bleek dat zij de keuze om niet door te stromen 

alleen hadden genomen. Wel bespraken zij deze keuze met ouders, vrienden, familie en 

stagebegeleiders en werd gezegd de mening van deze partijen belangrijk te vinden.  

5.3 Resultaten deelvraag 3 

Deelvraag 3 luidde als volgt: Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal 

opleidingskenmerken die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo? Zie Tabel 7 voor 

een samenvatting van het aantal significante en niet-significante verschillen tussen de voor- en 

nameting in deze subcategorie. 

     Voor opleidingskenmerken zijn in totaal negen gepaarde items meegenomen in de analyse. Van 

deze negen gepaarde items is er bij zes items sprake van een significant verschil. Bij drie gepaarde 

items is er sprake van een niet-significant verschil. In Tabel 4 (zie Bijlage 8) zijn de zes gepaarde 

items beschreven die significant van elkaar verschillen. In Tabel 5 (zie Bijlage 8) zijn de drie gepaarde 

items vermeld die niet significant van elkaar verschillen. Deze items hebben allemaal betrekking op 

loopbaan (rood gemarkeerd).  

     De zes gepaarde items in Tabel 4 gaan met name over of er vanuit de mbo-opleiding informatie en 

begeleiding geboden wordt met betrekking tot de doorstroom naar het hbo. In Tabel 4 laten vier van de 

zes gepaarde items zien dat het aantal negative ranks hoger is dan het aantal positive ranks. Dit 

betekent dat de nameting significant hoger is beoordeeld dan de voormeting. In twee gevallen is het 

aantal positive ranks hoger dan het aantal negative ranks. De nameting scoort significant lager dan de 

voormeting. Als de nameting significant hoger is, laten twee items een middelmatig effect zien en 

twee items een klein effect. Als de nameting significant lager is, laat één item een middelmatig effect 

zien en één item een klein effect. De drie gepaarde items in Tabel 5 die niet-significant van elkaar 

verschillen gaan voornamelijk over het contact dat de student heeft gehad met zijn opleiding over de 

doorstroom.  

     Aanvullend op Tabel 4 en 5 bleek uit de interviews met niet-doorstromende studenten dat redenen 

om niet door te stromen, gerelateerd aan de opleidingskenmerken, vooral gericht zijn op de rol van de 

mbo-instelling met betrekking tot wel of niet doorstromen. Vier studenten gaven aan dat de mbo-

opleiding geen rol heeft gespeeld in het niet doorstromen. De overige zes studenten gaven aan de mbo-

opleiding wél een rol heeft gespeeld omdat voor hen onder andere de stages een goed beeld hebben 

gegeven van het werkveld (van de mbo-er), dat mbo-ervaring maakt dat de student nu een tussenjaar 
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wil nemen, dat de mbo-opleiding de student heeft gebracht waar hij nu staat en dat het volgen van het 

keuzedeel een rol heeft gespeeld.  

     Op de vraag of de mbo-opleiding voldoende aandacht heeft besteed aan studenten die door willen 

stromen naar het hbo, antwoordden acht studenten dat het reeds eerdergenoemde keuzedeel 

doorstroom mbo-hbo van positieve invloed is geweest. Het keuzedeel bleek van waarde omdat men 

inzicht in het hbo-niveau heeft ervaren. Op basis van dit inzicht hebben een aantal studenten besloten 

niet door te willen stromen. Ook werd genoemd dat wanneer men het keuzedeel niet had gevolgd de 

informatie, vanuit de mbo-opleiding met het oog op de doorstroom, te gering was. Eén student noemt 

dat een centraal aanspreekpunt binnen het ROC zou kunnen dienen als oplossing hiervoor. Een andere 

student vindt dat docenten studenten meer aan kunnen sporen om door te studeren en dat er meer van 

de student verwacht mag worden.  

     Op de vraag of de mbo-opleiding voldoende aandacht en begeleiding heeft besteed aan studenten 

die bewust niet door willen stromen wordt wisselend gereageerd. Twee studenten benoemen dat zij 

vinden dat er gehamerd wordt op doorstromen en dat niet-doorstromen negatief wordt neergezet. Vijf 

studenten gaven aan dat er meer informatie beschikbaar moet worden gesteld over niet-doorstromen 

en dat er weinig aandacht wordt besteed aan de periode na het behalen van het mbo-diploma. Zo zou 

het wenselijk zijn als er informatie beschikbaar werd gesteld over het vinden van een baan. Drie 

studenten vinden dat er wel voldoende aandacht is besteed door de mbo-opleiding.  

5.4 Resultaten deelvraag 4 

Deelvraag 4 luidde als volgt: Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal 

instellingskenmerken die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo? Zie Tabel 7 voor 

een samenvatting van het aantal significante en niet-significante verschillen tussen de voor- en 

nameting in deze subcategorie. Voor instellingskenmerken zijn in totaal negen gepaarde items 

meegenomen in de analyse. Bij deze negen gepaarde items is er geen sprake van een significant 

verschil (zie Tabel 6 in Bijlage 8). Drie items gaan over het pedagogisch-didactische aspect (geel 

gemarkeerd). Hierbij ligt de nadruk op de verschillen tussen beide soorten onderwijs en weten hoe er 

gewerkt wordt binnen een hbo-studie. De overige zes gepaarde items gaan over de kenmerken van de 

hbo-instelling (grijs gemarkeerd). Deze items betreffen het beeld en het vertrouwen dat de hbo-

instelling heeft gegeven, of er bewust gekozen is voor de hogeschool en wat deze de student kan 

bieden en of er contact is geweest met studenten en docenten van de hbo-studie.  
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Tabel 7 

Samenvatting van de verschillen tussen voor- en nameting per (sub)categorie. 

Categorieën Subcategorie 

  

Aantal items 

Studentkenmerken Motivatie 12 

totaal 

7 significant 

5 niet-significant 

Keuzeproces 6 totaal 3 significant 

3 niet-significant 

Inschatting niveau 5 totaal 3 significant 

2 niet-significant 

Opleidingskenmerken Loopbaan 9 totaal 6 significant 

3 niet-significant 

Instellingskenmerken Pedagogisch-didactisch 3 totaal 3 niet significant 

Kenmerken hbo-instelling 6 totaal 6 niet-significant 

 

6. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de conclusies van de deelvraag één tot en met vier 

besproken. Daarna worden de conclusies van de interviews aan de orde gesteld. Op het einde wordt de 

hoofdconclusie gegeven voor de centrale onderzoeksvraag.  

6.1 Conclusie deelvraag 1 

Deelvraag 1 was: ‘Hoe kunnen ervaringen van studenten met een aantal condities die betrekking 

hebben op de doorstroom van mbo naar hbo betrouwbaar en valide gemeten worden?’ 

     Doordat het vanwege de geringe steekproef in verhouding tot het aantal items in de vragenlijsten 

niet mogelijk was om de validiteit van het meetinstrument te bepalen, was het niet mogelijk antwoord 

te geven op deelvraag 1. Wel konden er een aantal betrouwbaarheidsanalyses worden uitgevoerd. Op 

basis van deze betrouwbaarheidsanalyses is, voor zowel de voor- als nameting, voor de categorieën 

student-, opleiding- en instellingskenmerken de Cronbach’s α berekend. Volgens de grenswaarden 

voor betrouwbaarheid uit Field (2013), hierin worden .7 en .8 aanbevolen, is deze met betrekking tot 

de voormeting voor studentkenmerken en opleidingskenmerken hoog te noemen. De coëfficiënt is 

echter afhankelijk van het aantal items. Soms wordt een waarde van .6 aangehouden bij maximaal vier 

items. De betrouwbaarheid voor instellingskenmerken ligt net onder de grenswaarde van .70 en is 

daarmee middelmatig betrouwbaar te noemen. Met betrekking tot de nameting is de betrouwbaarheid 
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voor studentkenmerken hoog te noemen. Opleidingskenmerken en instellingskenmerken laten een lage 

betrouwbaarheid zien. 

6.2 Conclusie deelvraag 2 

Deelvraag 2 was: Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal studentkenmerken die 

betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo? 

     Significante resultaten lieten zien dat de ervaring na de poort in alle gevallen lager wordt ingeschat 

dan door de poort: het oordeel van de student verandert daar waar het om aspecten van het 

keuzeproces van de student gaat. Met name over het eigen inzicht in de keuzeproces en de 

ondersteuning van anderen hierin. Ook daar waar het gaat over aspecten van motivatie (‘Nu ik op het 

hbo studeer, blijkt dat ik nieuwe dingen kan blijven bijleren’), verandert het oordeel van de student in 

de nameting. Het oordeel van de student verandert als het gaat over het aspecten van de inschatting 

van het (hbo-)niveau betreft: het voldoende beheersen van het gevraagde hbo-niveau wordt in de 

nameting lager gescoord dan in de voormeting. Tenslotte is er een veranderd oordeel zichtbaar daar 

waar het gaat over het inzetten van kwaliteiten om de doorstroom zo succesvol mogelijk te maken. 

Acht items lieten een middelmatig effect zien. De overige items een klein effect.  

     In het geval van de niet-significante resultaten verandert het oordeel van de student in de nameting 

niet daar waar het onder andere gaat om redenen tot doorstroom en of de student zichzelf voldoende 

heeft laten informeren over de gekozen hbo-opleiding. 

6.3 Conclusie deelvraag 3 

Deelvraag 3 was: Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal opleidingskenmerken die 

betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo? 

     Significante resultaten lieten zien dat de ervaring na de poort in vier van de zes gevallen hoger is 

dan door de poort: het oordeel van de student verandert in ‘positieve zin’ daar waar het gaat over 

items die iets zeggen over begeleiding en informatieverschaffing vanuit de mbo-opleiding met 

betrekking tot doorstromen naar het hbo. In twee gevallen wordt de ervaring na de poort lager 

beoordeeld dan door de poort: het oordeel van de student verandert daar waar het ging over het grijpen 

van kansen om de doorstroom zo succesvol mogelijk te maken en een bijdrage te leveren aan de 

doorstroom door de student zelf. Drie items lieten een middelmatig effect zien. De andere drie items 

een klein effect. 

     Bij de niet-significante resultaten verandert het oordeel niet over het contact dat de student heeft 

gehad met de eigen opleiding over doorstromen naar het hbo.  

6.4 Conclusie deelvraag 4 

Deelvraag 4 was: Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal instellingskenmerken die 

betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo? 
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     Er is wat de instellingskenmerken betreft geen verschil in de beoordelingen tussen de voor- en 

nameting over condities als: het contact met het hbo, de vraag of er een bewuste keuze is gemaakt 

voor de betreffende hogeschool, het gegeven of de student de ‘onderwijsverschillen’ tussen mbo en 

hbo kent en weet op welke manier de mbo-opleiding aansluit op de hbo-opleiding.  

6.5 Conclusies interviews 

Uit de interviews bleken eveneens dat vooral uitsluitend student- en opleidingskenmerken een rol 

hebben gespeeld bij het niet doorstromen naar het hbo.  

     Zo kan er het volgende geconcludeerd worden voor studenten die niet door willen stromen naar het 

hbo. Met name het hebben van twijfels over of het hbo-niveau haalbaar is, wordt door zes van de tien 

studenten genoemd als voornaamste reden om niet door te stromen. Het willen nemen van een 

tussenjaar en het niet beschikken over voldoende financiële middelen om de opleiding te bekostigen 

zijn andere factoren die een rol spelen. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat het maken van de 

keuze om niet door te stromen door de student alleen gemaakt is. Wel hebben zij deze keuze 

besproken met derden. Zij vinden het belangrijk om de mening van mensen uit hun omgeving te 

horen. Opvallend is dat een aantal studenten deze keuze al in het tweede leerjaar hebben gemaakt. 

     Wanneer het de rol van de mbo-opleiding betreft in relatie tot de keuze om niet door te stromen, 

kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de geïnterviewden aangaf dat de mbo-opleiding een 

rol heeft gespeeld in deze keuze: de stages hebben bijvoorbeeld een goed beeld gegeven van het 

werkveld (van de mbo-er). Ook kan geconcludeerd worden dat het keuzedeel doorstroom mbo-hbo 

van positieve invloed is geweest. Mogelijk heeft dit keuzedeel bijgedragen aan het realistisch 

neerzetten van het hbo-niveau waardoor een aantal studenten bewust de keuze hebben gemaakt niet 

door te stromen. Tenslotte kan geconcludeerd worden dat het verstrekken van meer informatie door de 

opleiding over wel of niet doorstromen een aandachtspunt is. Het merendeel van de geïnterviewden 

vindt dat de mbo-opleiding hierin tekort schiet. Met uitzondering van het laatstgenoemde punt, kan 

geconcludeerd worden dat de resultaten uit de interviews niet afwijken van de resultaten uit de 

vragenlijsten.  

6.6 Conclusie centrale onderzoeksvraag 

In dit onderzoek luidde de centrale onderzoeksvraag ‘Wat zijn de ervaringen van studenten met een 

aantal condities die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo?’. Door middel van een 

inventarisatie is onderzocht wat de ervaringen zijn van studenten van diverse opleidingen van ROC 

Deltion College over de doorstroom van hun mbo4-opleiding naar het hbo. De inventarisatie is 

uitgevoerd aan de hand van een aantal student-, opleidings- en instellingskenmerken.  

     De hoofdconclusie is dat er alleen wat betreft een aantal student- en opleidingskenmerken 

verschillen zijn tussen de beoordelingen van de hbo-ervaring in de nameting en de beoordeling in de 

voormeting. Bij de instellingskenmerken is er geen verschil in de oordelen van studenten voordat ze 
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doorstromen en nadat ze zijn doorgestroomd. Áls er verschillen zijn, dan is het oordeel als de 

studenten al op het hbo zitten in de meeste gevallen lager dan in de voormeting. De lagere oordelen 

betreffen vooral condities die te maken hebben met een aantal aspecten van motivatie, keuzeproces 

inschatting van het niveau en een paar opleidingskenmerken. In uitzonderingsgevallen is de nameting 

hoger dan de voormeting, bijvoorbeeld bij enkele opleidingskenmerken. 

     De effectgroottes variëren van klein tot middelmatig. Er zijn iets meer middelmatige effecten als 

kleine effecten. 

     De interviews laten geen ander beeld zien dan de resultaten uit de voormeting. 

 

7. Discussie 

 

Zoals gezegd gaat het bij verschillen om een aantal aspecten van student- en opleidingskenmerken. Bij 

instellingskenmerken verandert het verschil in het oordeel tussen voor- en nameting niet.  

De resultaten van de interviews worden hier niet apart besproken omdat het beeld dat naar voren komt 

uit de vragenlijsten in de voormeting hiervan niet afwijkt. De discussie wordt vervolgd met de 

limitaties van het huidige onderzoek, waar ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek uit voortkomen. 

Het geheel wordt afgesloten met aanbevelingen voor de praktijk. 

7.1 Studentkenmerken 

De resultaten lieten zien dat het oordeel van de studenten verandert als het gaat om aspecten van het 

keuzeproces, motivatie en het inschatten van niveau. In deze gevallen is het oordeel na de doorstroom 

lager dan het oordeel voor de doorstroom. Dit is in lijn met eerder onderzoek naar mogelijke 

belangrijke condities voor de doorstroom van mbo naar hbo.  

     Bruinsma (2004) liet zien dat motivatie een belangrijke factor voor studiesucces is. Schuit, De 

Vrieze en Sleegers (2011) beschrijven dat gemotiveerde studenten beduidend minder vaak uitvallen. 

Het resultaat uit dit onderzoek, dat het oordeel na de doorstroom lager is dan het oordeel voor de 

doorstroom, kan mogelijk verklaard worden door de manier waarop motivatie zich ontwikkelt. Het is 

min of meer normaal dat motivatie afneemt nadat je ergens aan begonnen bent, het ‘nieuwe’ is er af. 

Ook kan het zo zijn dat de student wellicht op voorhand geen realistische verwachtingen had over de 

opleiding. 

     Een andere conditie waarbij het oordeel op een aantal aspecten verandert, is het keuzeproces van de 

student. Newton en Luken (2004) beschreven dat het bevorderen van de doorstroom mbo-hbo 

samenhangt met het keuzeproces van de student. Meijers (in Newton & Luken, 2004) onderzocht dat 

de meeste jongeren geen duidelijke beroepswens hebben: deze beroepswens is allesbehalve stabiel.  

Veel jongeren bepalen hun keuzes op basis van ervaringen (van anderen) en geruchten. Er wordt 

gekeken naar de te kiezen opleiding en niet naar het beroep dat een student later wil gaan uitoefenen. 
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Een keuze wordt nauwelijks gemaakt op basis van objectieve informatie. Deze vaststelling van 

Meijers kan mogelijk een verklaring bieden voor het bovengenoemde onderzoeksresultaat met 

betrekking tot het keuzeproces.  

     Daarnaast blijkt steun vanuit het netwerk een belangrijke rol te spelen bij doorstroom (Stijnen et al., 

1994). Dat in dit onderzoek het oordeel na de doorstroom lager is dan voor de feitelijke doorstroom 

kan mogelijk verklaard worden doordat de student toch steun vanuit het thuisfront heeft gemist.  

     De resultaten lieten ook zien dat wanneer het gaat om redenen die een student heeft om door te 

stromen en of de student zichzelf voldoende heeft laten informeren over de gekozen hbo-opleiding het 

oordeel na de doorstroom niet afwijkt van voor de doorstroom. Over een met dit laatste aspect 

samenhangend onderwerp deden Tinto & Cullen (1973) onderzoek. Zij vonden dat studenten zich 

vaak onvoldoende voorbereid voelden in het hoger onderwijs. Kennelijk speelde dit minder voor de 

deelnemers aan het onderhavige onderzoek omdat er geen verschil is tussen de voor- en de nameting 

wat de mate van zich laten informeren over de gekozen hbo-opleiding betreft. Het oordeel verandert 

dus niet, maar dit wil niet zeggen dat die condities niet belangrijk zouden zijn voor de doorstroom. Zo 

kan het bijvoorbeeld samenhangen met hoe succesvol een student is na de doorstroom in zijn/haar 

nieuwe opleiding.  

7.2 Opleidingskenmerken 

De resultaten lieten zien dat het oordeel over opleidingskenmerken verandert als het gaat over de 

begeleiding en informatieverschaffing vanuit de mbo-opleiding: het oordeel na de doorstroom is hoger 

dan voor de feitelijke doorstroom. Op het moment dat de student is doorgestroomd naar het hbo, lijkt 

hij over het algemeen tevredener te zijn over de geboden informatie en begeleiding dan voor de 

doorstroom. 

     Meijers en Kuijpers (2011) onderzochten dat er binnen het huidige beroepsonderwijs weinig sprake 

is van een dialoog tussen student en docent. Dit lijkt niet geheel in lijn met de resultaten uit dit 

onderzoek, waaruit blijkt dat er wel degelijk een vorm van dialoog heeft plaatsgevonden tussen 

student en docent gezien de hogere scores op de nameting. Daarnaast zou ook de inzet van een 

studieloopbaaninstrument, zoals een ontwikkelportfolio, een verklaring kunnen zijn voor het 

veranderende oordeel na de doorstroom. Dit komt overeen met onderzoek van McMullan (2005) 

waarin beschreven wordt dat de opbouw van een portfolio een effectief leerinstrument kan zijn.  

     Het oordeel van de student verandert daar waar het ging over het grijpen van kansen om de 

doorstroom zo succesvol mogelijk te maken en een bijdrage te leveren aan de doorstroom door de 

student zelf. In deze gevallen is het oordeel na de doorstroom echter lager dan voor de daadwerkelijke 

doorstroom. Het resultaat uit dit onderzoek kan mogelijk verklaard worden aan de hand van onderzoek 

dat uitgevoerd is door Meijers en Kuijpers (2011). Hieruit bleek dat studenten meer zicht willen 

hebben op hun loopbaancompetenties. Volgens ditzelfde onderzoek veronderstelt dit dan ook een 

andere houding en gedrag van de docent: de student moet de kans krijgen en de vrijheid voelen om een 
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bijdrage te leveren aan de keuzemogelijkheden die er zijn qua loopbaan. Ook moet de student de kans 

krijgen zelf invloed uit te kunnen oefenen op zijn studieloopbaan. Dit kan erop wijzen dat in het 

voorliggende onderzoek de opleiding het gesprek wel aan is gegaan met de student, maar daarin 

mogelijk te sturend is geweest of de student te weinig mogelijkheden heeft geboden zelf initiatief te 

tonen.  

     De student lijkt uiteindelijk tevreden over het contact dat hij heeft gehad met zijn eigen opleiding 

over doorstromen naar het hbo, omdat het oordeel in de nameting niet verschilt van het oordeel in de 

voormeting.  

7.3 Instellingskenmerken 

De resultaten lieten zien dat het oordeel voor de daadwerkelijke doorstroom en na de doorstroom niet 

verandert als het gaat over het contact dat de student heeft gehad met het hbo, of er een bewuste keuze 

is gemaakt voor de betreffende hogeschool, of de student de ‘onderwijsverschillen’ kent tussen mbo 

en hbo en weet op welke manier de mbo-opleiding aansluit op de hbo-opleiding. Ondanks dat de 

beoordeling niet verandert, betekent dit niet dat deze condities niet belangrijk zijn voor doorstroom.  

     Zo onderzocht Mulder (2016) dat studenten een grotere kans op uitval hebben wanneer zij geen 

institutionele verbondenheid voelen en dat het blijkt dat studenten het prettig vinden de mogelijkheid 

en ruimte te ervaren een hogeschool te kunnen bezoeken en de sfeer te proeven. Studentlab (OCW, 

2016) onderzocht dat studenten behoefte hebben aan een realistisch beeld van onder andere de 

hogeschool en uit Tabel 1 blijkt dat ondanks dat er grote verschillen zijn tussen het mbo en het hbo, 

het oordeel over dit verschil na de doorstroom niet veranderd. Dit komt deels niet overeen met de 

onderzoeksresultaten van Kuckert (2008) waaruit bleek dat pedagogische verschillen tussen mbo- en 

hbo-onderwijs meer uitgelicht zouden moeten worden om mogelijke problemen in de doorstroom te 

verminderen. 

7.4 De drie kenmerken gezamenlijk 

Over de drie voorafgaande kenmerken kan aansluitend nog het volgende worden opgemerkt. Bij de 

diverse kenmerken zijn significante en niet-significante verschillen aangetroffen tussen de nameting 

en de voormeting. De vraag dringt zich op of hier enige betekenis aan kan worden gehecht in verband 

met het al dan niet succesvol vervolgen van de hbo studie. In het onderhavige onderzoek kon dit niet 

worden nagegaan. Toch zou hierover het volgende kunnen worden gezegd. 

     Daar waar de nameting een significant lagere score laat zien zou verondersteld kunnen worden dat 

dit niet direct een gunstige voorwaarde is voor het verdere studiesucces op het hbo. Het kan zijn dat de 

opgedane ervaring op het hbo - hoe kort dan ook - tot een zekere ‘teleurstelling’ heeft geleid in 

vergelijking met de ‘positieve verwachtingen’ voor dat feitelijk begonnen werd aan de hbo-studie. 

Omgekeerd zou gesteld kunnen worden dat als de nameting niet verschilt van de voormeting dat als 

een niet-ongunstige voorwaarde beschouwd zou kunnen worden voor het verdere vervolg van de 
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studie op het hbo. Eerdere oordelen behoefden niet 'naar beneden' bijgesteld te worden. Het niet-

ongunstige aspect geldt in nog versterkte mate als de nameting een significant hogere score laat zien in 

vergelijking met de voormeting. In hoeverre deze vooronderstellingen een empirische basis hebben 

dient uiteraard onderzocht te worden in vervolgonderzoek. 

7.5  Limitaties van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft een eerste overzicht opgeleverd van de ervaringen van studenten met een aantal 

condities die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo. Aan het uitgevoerde onderzoek 

kleven een aantal beperkingen. Voor een belangrijk deel zijn het gevolgen van de lage respons.  

Zo heeft de lage respons er toe geleid dat geplande analyses niet konden worden uitgevoerd of 

vervangen moesten worden door analyses die minder assumpties veronderstelden. In dit verband is het 

ook van belang dat de geplande factoranalyse niet kon worden uitgevoerd waardoor de analyses op 

itemniveau uitgevoerd moesten worden. Dit komt de betrouwbaarheid en de validiteit van de 

resultaten niet ten goede. De analyses op itemniveau hebben ook de bespreking van de resultaten op 

een aantal plaatsen noodzakelijkerwijs wat gedetailleerd gemaakt. 

Verder heeft de gebruikte Wilcoxon sign-rank test een geringere power dan de eerder voorziene 

gepaarde t-toets. Deze laatste kon niet worden uitgevoerd omdat de verschillen tussen de voor- en 

nameting significant afweken van de standaard normale verdeling. Het gebruik van de Wilcoxon sign-

rank test heeft tot gevolg dat de kans op de fout van de tweede soort is toegenomen. Voor dit 

onderzoek betekent dit dat de kans dat er ten onrechte wordt geconcludeerd dat er tussen de voor- en 

nameting geen verschil is, is toegenomen (ten opzichte van het kunnen gebruiken van de gepaarde t-

toets). Opvallend is bijvoorbeeld dat bij de instellingskenmerken geen significante verschillen 

optraden. Mogelijk speelt hier de beperkte power van de gebruikte statistische toets een rol. 

     Daarnaast wordt de generaliseerbaarheid van de resultaten beperkt doordat de studierichting en de 

verdeling man/vrouw van de participanten niet representatief is voor de populatie van alle mbo-

scholen. Ook zijn de vragenlijsten enkel afgenomen bij studenten die daadwerkelijk zijn 

doorgestroomd naar het hbo.  

Vervolgens moet er rekening mee worden gehouden dat in het geval van de vragenlijsten er 

mogelijk sprake kan zijn van recall bias: de proefpersonen zouden bij de nameting wel ongeveer 

hetzelfde in willen vullen als bij de voormeting, maar herinneren zich niet meer goed wat is ingevuld. 

Het antwoord in de nameting kan daarmee een klein verschil teweegbrengen, wat vervolgens ten 

onrechte gezien kan worden als een statistisch verschil.  

     Ook statistische regressie naar het gemiddelde kan een beperking voor dit onderzoek opleveren. 

Als er een significante lagere score is in de nameting ten opzichte van de voormeting, kan dit regressie 

zijn. Andersom geldt hetzelfde: daar waar de score in de voormeting laag is en de score in de nameting 

hoog, kan er mogelijk sprake zijn van regressie naar het gemiddelde.  
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     Daarnaast kan bij het gebruik van vragenlijsten ook sociale wenselijkheid een rol spelen of het 

ondoordacht invullen. De nameting berust op oordelen over ‘ervaringen’ terwijl voor het bepalen van 

het succes op het hbo ook andere variabelen gemeten zouden moeten worden die rechtstreeks iets 

zeggen over het al dan niet geslaagd zijn van de doorstroom. Zie in dit verband ook het volgende punt. 

     Een verdere beperking binnen dit onderzoek is dat de afnameperiode tussen de voor- en nameting 

relatief kort is. Om een realistischer beeld te schetsen van de ervaringen van de student, zou het 

wenselijker zijn geweest om de nameting op een later moment af te nemen en ook te koppelen aan 

‘echte’ resultaten, bijvoorbeeld studieuitval, cijfers, propedeuse gehaald of niet, mate van tevredenheid 

en het ervaren van stress.  

Tenslotte zijn om praktische redenen de interviewvragen gebaseerd op de inhoud van de 

vragenlijsten. De validiteit van de interviewvragen kon niet worden onderzocht.    

7.6 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

In feite kunnen alle bovengenoemde beperkingen van het huidige onderzoek aanleiding zijn voor 

aanbevelingen voor verder onderzoek. Zo zou vervolgonderzoek zich in eerste instantie kunnen 

richten op het valideren van de vragenlijsten zoals deze in dit onderzoek zijn gebruikt. Met betrekking 

tot de interviewvragen zou in vervolgonderzoek ook verder bekeken kunnen worden in hoeverre deze 

valide en betrouwbaar zijn of te maken zijn. Een aanbeveling voor de vragenlijsten zou kunnen zijn 

om te kijken naar aanvullende condities voor wat betreft de student-, opleiding- en 

instellingskenmerken.  

    De uitkomsten kunnen ook gelinkt kunnen worden aan studiesuccesgegevens (bijvoorbeeld cijfers) 

uit het hbo, om te achterhalen in hoeverre condities daadwerkelijk een rol spelen in de doorstroom van 

mbo naar hbo.  

     Daarnaast valt het aan te bevelen om gezien de bedreigingen ten aanzien van de externe validiteit 

(Creswell, 2014), het onderzoek uit te voeren bij grotere aantallen studenten, verspreid over meerdere 

ROC’s. Dit geldt zowel voor de groep studenten die wel doorstromen naar het hbo als nadrukkelijk 

ook de groep studenten die dit niet doen. De generaliseerbaarheid wordt op deze manier vergroot. Ook 

valt aan te bevelen uit te gaan van een mixed-method design voor twee doelgroepen waarbij de ene 

groep de doorstromende student betreft en de andere groep de niet-doorstromende student betreft. Op 

deze wijze is triangulatie mogelijk.  

     Een ander punt dat in vervolgonderzoek van groot belang is om maatregelen te treffen die de 

respons aanzienlijk verhogen. Zoals al eerder aangegeven wordt de validiteit van de resultaten van het 

huidige onderzoek zeer beperkt door de lage respons. 

    In verder onderzoek zouden ook de vooronderstellingen die geformuleerd zijn in 7.4 verder 

onderzocht kunnen worden.  
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     Tenslotte wordt aanbevolen om de looptijd tussen de voor- en nameting langer te maken. Dat zou 

ook de kans op recall bias verkleinen. Tevens kunnen hier meer opleidingen en/of ROC’s bij 

betrokken worden.  

7.7 Aanbevelingen voor de praktijk 

Duidelijk is dat er voor de onderzochte groep een aantal mogelijk belangrijke condities zijn om 

rekening mee te houden met het oog op een optimale doorstroom van mbo naar hbo. Het realistisch 

kunnen inschatten van het gevraagde hbo-niveau door de student die door wil stromen en de student 

mogelijkheden én vrijheid te bieden om zelf een bijdrage te leveren aan zijn doorstroom zijn 

belangrijke aspecten waar de praktijk rekening mee dient te houden. Daar kunnen mbo- en hbo-

instellingen aan tegemoet komen door als mbo-opleiding te zorgen dat studenten begeleiding krijgen 

bij het maken van een keuze, of het hier nu doorstromen naar een andere opleiding betreft of dat de 

student ervoor kiest te gaan werken. Om dit effectief uit te kunnen voeren is het van belang dat het 

maken van deze studiekeuze en hier ondersteuning bij krijgen, wordt opgenomen in het curriculum. 

Bij voorkeur niet pas in het laatste jaar van een mbo-opleiding, maar al eerder. Uit onderzoek (Newton 

& Luken, 2004) blijkt dat het keuzeproces van studenten pas laat op gang komt. Ondanks dat het 

oordeel van de student voor en na de daadwerkelijke doorstroom op dit punt niet lijkt te wijzigen zou 

er bijvoorbeeld in het tweede leerjaar al op een laagdrempelige, oriënterende manier gesproken 

kunnen worden over dit keuzeproces met studenten. De houding en het gedrag van de docent blijken 

hierin van belang: in deze dialoog moet de student de kans krijgen om met de docent te kunnen praten 

over zijn loopbaan en/of doorstroom (Kuijpers, 2015).  

     De docent kan de student wijzen op het bezoeken van open dagen en benadrukken dat het netwerk 

van de student hierin een belangrijke, steunende rol kan spelen. Wanneer de student begeleiding krijgt 

in het keuzeproces is het ook van belang aandacht te schenken aan zijn motieven voor doorstroom. 

Wat maakt dat hij door wil stromen en met welke reden(en)? Welke competenties zijn van belang 

wanneer men wil studeren in het hbo? Wat zijn competenties om succesvol te studeren in het hbo? 

Beschikt de student (al) over deze competenties en welke rol kan de mbo-opleiding spelen om een 

bijdrage te leveren aan het behalen van deze competenties (Kuijpers, 2003)? 

     Vervolgens blijkt het voor de onderzochte groep van belang dat de doorstromende student een 

realistisch beeld moet hebben van studeren in het hbo. Dit beeld kan hij verkrijgen door in gesprek te 

gaan met studenten en docenten van de betreffende hbo-opleiding, maar kan ook vorm krijgen door op 

meerdere momenten deel te nemen aan onderwijs van de gekozen hbo-opleiding. Bijvoorbeeld door de 

student oefentoetsen en/of praktijkopdrachten te laten maken zoals deze worden aangeboden in het 

hbo. Door dergelijke initiatieven aan te bieden, kan dit een bijdrage leveren aan het realistisch 

neerzetten van verschillen in kennis- en vaardighedenniveau binnen het mbo- en hbo-onderwijs 

(Kuckert, 2008). Volgens Godfrey en Bright (2005) zou er ook een realistisch beeld gecreëerd kunnen 

worden voor de student in de vorm van taster days of proefstuderen. De student ervaart door middel 
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van het volgen van lessen hoe het is om te studeren binnen het lesprogramma van zijn 

voorkeursstudie. Als onderwijsinstellingen dergelijke initiatieven als proefstuderen willen inzetten, 

vraagt dit om een effectieve samenwerking tussen de mbo- en hbo-instelling. Het proefstuderen dient 

aantrekkelijk te worden gemaakt onder studenten en men dient het belang en de relevantie ervan in te 

zien. Een student zal waarschijnlijk niet op eigen initiatief een proefstudeerperiode aanvragen als hij 

er het nut niet van inziet. Binnen de opleiding dient hier aandacht aan te worden besteed. Tot slot zou 

ook het meer inzetten van een studieloopbaaninstrument ten behoeve van de doorstroom, zoals een 

ontwikkelportfolio, overwogen kunnen worden.  
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1. Vragenlijst voormeting 
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3. E-mail collega’s voor deelname onderzoek 

4. Informatiebrief voormeting 
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Bijlage 1 - Vragenlijst voormeting 

 

Vragenlijst doorstroom mbo-hbo 

 

Likertschaal 5-punts: 

1: nee, zeer zeker niet van toepassing op mij  

2: nee, enigszins niet van toepassing op mij 

3: soms niet, soms wel van toepassing op mij 

4: ja, enigszins van toepassing op mij 

5: ja, zeer zeker van toepassing op mij 

 

Onderwerp Vraag 

Geslacht 1. Wat is je geslacht? 

Leeftijd 2. Wat is je leeftijd? 

Huidige mbo-4-opleiding 3. Welke opleiding volg je momenteel? 

Toekomstige hbo-opleiding 4. Welke hbo-opleiding ga je volgen? 

Toekomstige hbo-school 5. Op welke hogeschool ga je deze opleiding volgen? 

Deelname 

voorbereidingstraject hbo? 

6. Heb je deelgenomen aan een voorbereidingstraject hbo (bijvoorbeeld het volgen van een brugmodule of 
proeflessen)? 

Motivatie 7. Ik ben vol vertrouwen dat mijn doorstroom naar het hbo succesvol zal zijn 

8. Ik voel me competent genoeg om door te stromen naar het hbo 

9. Ik heb veel inspanning geleverd om een hbo-opleiding te kiezen 
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10. Ik ben tevreden met mijn geleverde inspanning ter voorbereiding op mijn hbo-studie  

11. Ik kan er echt van genieten dat ik straks ga studeren aan het hbo 

12. De gedachte dat ik straks studeer op het hbo maakt me nerveus  

13. Ik studeer door op het hbo, omdat dit mijn eigen keuze is 

14. Ik studeer door op het hbo, omdat ik dit persoonlijk zeer waardevol vind 

15. Ik studeer door op het hbo, omdat ik nieuwe dingen wil blijven bijleren 

16. Ik studeer door op het hbo, omdat ik doelbewust een carrière wil opbouwen 

17. Ik studeer door op het hbo, omdat ik waarde hecht aan de mening van anderen  

18. Ik studeer door omdat iedereen in ons gezin heeft doorgestudeerd of gaat doorstuderen  

Keuzeproces 19. Ik weet waarom ik door wil stromen naar het hbo 

20. Ik heb mijzelf voldoende laten informeren over mijn gekozen hbo-opleiding (bijvoorbeeld face-2-face, via 

websites en/of bezoeken van open dagen) 

21. Ik weet welke werkzaamheden ik later kan uitoefenen met mijn hbo-opleiding en dat heeft me geholpen bij het 

maken van een keuze 

22. Ik heb volledig zelfstandig een keuze gemaakt voor mijn hbo-opleiding (zonder ondersteuning van anderen) 

23. Ik ben in mijn keuzeproces ondersteund door anderen (bijvoorbeeld een mentor, ouders of klasgenoten) 

24. Anderen (bijvoorbeeld mentor, ouders of klasgenoten) hebben mijn keuze voor een hbo-opleiding beïnvloed  

Niveau 25. Ik weet welke kwaliteiten ik van mijzelf kan inzetten om mijn doorstroom naar het hbo zo succesvol mogelijk te 

maken 

26. Ik denk dat ik het gevraagde hbo-kennisniveau (bijvoorbeeld voor een toets in het eerste leerjaar) voldoende 

beheers 

27. Ik denk dat ik het gevraagde hbo-vaardighedenniveau (bijvoorbeeld voor een stage in het eerste leerjaar) 
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voldoende beheers 

28. Ik heb, als ik mij vergelijk met andere instromers, (zoals havisten of vwo-ers) voldoende niveau voor het hbo 

29. Ik ben in staat voldoende zelfstandig te kunnen functioneren binnen het hbo-onderwijs 

Loopbaan 30. Ik heb gesprekken gevoerd met een docent van mijn opleiding over mijn doorstroom naar het hbo 

31. Ik zorg ervoor dat de dingen die ik doe, bijdragen aan mijn doorstroom naar het hbo 

32. Ik vertel mijn docent wat ik nodig heb om mijn doorstroom naar het hbo te bevorderen 

33. Ik zorg zelf dat ik de begeleiding krijg die ik nodig heb om de doorstroom naar het hbo te bevorderen 

34. Ik grijp kansen aan om de dingen te leren die belangrijk zijn voor mijn doorstroom naar het hbo 

35. Ik heb vanuit de opleiding voldoende begeleiding gekregen voor mijn doorstroom naar het hbo 

36. Ik heb gebruik gemaakt van een studieloopbaaninstrument (bijvoorbeeld: een persoonlijk ontwikkelplan of 

portfolio) met betrekking tot mijn doorstroom naar het hbo 

37. Er is door de opleiding voldoende informatie beschikbaar gesteld voor studenten die door willen stromen naar het 

hbo 

38. De mbo-opleiding heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik succesvol kan doorstromen in het hbo 

Pedagogisch-didactisch 39. Ik weet wat het verschil is tussen mbo- en hbo-onderwijs 

40. Ik weet op welke manier mijn huidige mbo-opleiding kan aansluiten op een verwante hbo-opleiding 

41. Ik weet hoe er gewerkt wordt binnen mijn gekozen hbo-studie 

Kenmerken hbo-instelling 42. De hbo-opleiding heeft mij een duidelijk beeld gegeven over wat ik kan verwachten van deze opleiding 

43. De hbo-opleiding heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik succesvol kan doorstromen in het hbo 

44. Ik heb heel bewust voor de hogeschool gekozen waar ik mijn hbo-studie ga volgen 

45. Ik heb gepraat met studenten van mijn gekozen hbo-studie 

46. Ik heb gepraat met docenten van mijn gekozen hbo-studie 
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47. Ik weet wat de hogeschool me nog meer kan bieden naast mijn studie 
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Bijlage 2 - Vragenlijst nameting 

Vragenlijst doorstroom mbo-hbo 

 
Likertschaal 5-punts: 

1: nee, zeer zeker niet van toepassing op mij  

2: nee, enigszins niet van toepassing op mij 

3: soms niet, soms wel van toepassing op mij 

4: ja, enigszins van toepassing op mij 

5: ja, zeer zeker van toepassing op mij 

 

Onderwerp Vraag 

Geslacht 1. Wat is je geslacht? 

Leeftijd 2. Wat is je leeftijd? 

Hbo-opleiding 3. Welke hbo-opleiding volg je momenteel? 

Hogeschool 4. Op welke hogeschool volg je deze opleiding? 

Mbo-opleiding 5. Welke mbo-opleiding heb je gevolgd? 

Deelname voorbereidingstraject 

hbo? 

6. Heb je deelgenomen aan een voorbereidingstraject hbo (bijvoorbeeld het volgen van een brugmodule of 
proeflessen)? 

Motivatie 

 
7. Nu ik studeer op het hbo, ben ik vol vertrouwen dat dit succesvol zal zijn 

8. Nu ik studeer op het hbo, voel ik mij competent genoeg (om het eerste leerjaar te behalen) 
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9. Nu ik studeer op het hbo, merk ik dat ik veel inspanningen geleverd heb om de doorstroom te maken 

10. Nu ik studeer op het hbo, ben ik tevreden met mijn geleverde inspanning ter voorbereiding op mijn hbo-

opleiding 

11. Ik kan er echt van genieten dat ik nu studeer op het hbo 

12. Het studeren op het hbo maakt me nerveus 

13. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik dit doe omdat dit mijn eigen keuze is 

14. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik dit doe omdat ik dit persoonlijk zeer waardevol vind 

15. Nu ik op het hbo studeer, blijkt dat ik nieuwe dingen kan blijven bijleren 

16. Ik studeer nu op het hbo, omdat ik deze vervolgstap nodig heb voor de carrière die ik zou willen 

17. Ik studeer nu in het hbo, omdat ik waarde hecht aan de mening van anderen 

18. Ik studeer nu in het hbo, omdat blijkt dat ik dit doe vanwege het feit dat iedereen in ons gezin heeft 

doorgestudeerd of gaat doorstuderen 
Keuzeproces 19. Nu ik studeer op het hbo, weet ik waarom ik door wilde stromen naar het hbo 

20. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik mij voldoende heb laten informeren over de door mij gekozen hbo-

opleiding 

21. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat mijn beeld over de werkzaamheden die ik kan uitoefenen met deze 

hbo-opleiding klopte 

22. Nu ik studeer op het hbo, kan ik concluderen dat ik volledig zelfstandig een keuze heb gemaakt voor 

deze hbo-opleiding (zonder ondersteuning van anderen) 

23. Ik studeer nu in het hbo, omdat anderen mij gesteund hebben bij het maken van deze keuze 

24. Ik studeer nu in het hbo, omdat anderen (bijvoorbeeld mentor, ouders of klasgenoten) mijn keuze voor 
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deze hbo-opleiding hebben beïnvloed 
Niveau 25. Nu ik studeer op het hbo, weet ik welke kwaliteiten ik heb ingezet om mijn doorstroom succesvol te 

maken 
26. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik het gevraagde hbo-kennisniveau (bijvoorbeeld voor een stage in 

het eerste leerjaar) voldoende beheers 

27. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik het gevraagde hbo-vaardighedenniveau (bijvoorbeeld voor een 

toets in het eerste leerjaar) voldoende beheers 

28. Nu ik studeer op het hbo en mij vergelijk met andere instromers (zoals havisten of vwo-ers), blijkt dat ik 

voldoende niveau heb voor het hbo 

29. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik in staat ben voldoende zelfstandig te functioneren binnen het hbo-

onderwijs 

Loopbaan 30. Nu ik studeer op het hbo hebben de gesprekken die ik heb gevoerd met een docent van mijn 

opleiding een bijdrage geleverd aan mijn doorstroom naar het hbo. 

31. Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat de dingen die ik gedaan heb, bijgedragen hebben aan mijn 

doorstroom naar het hbo. 

32. Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik mijn mbo-docent voldoende ingelicht heb over wat ik nodig 

had om mijn doorstroom naar het hbo te bevorderen 

33. Ik studeer nu op het hbo, omdat ik zelf ervoor gezorgd heb dat ik vooraf voldoende begeleiding heb 

gehad om door te stromen 
34. Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik voldoende kansen heb gegrepen op het mbo om dingen te leren 

die belangrijk waren voor mijn doorstroom naar het hbo 

35. Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik vanuit mijn mbo-opleiding voldoende begeleiding heb 
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gekregen voor mijn doorstroom naar het hbo 
36. Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat het gebruik van een studieloopbaaninstrument (bijvoorbeeld een 

persoonlijk ontwikkelplan of portfolio) op het mbo, mijn doorstroom naar het hbo heeft bevorderd 
37. Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat er door de mbo-opleiding voldoende informatie beschikbaar is 

gesteld voor studenten die door willen stromen naar het hbo 
38. Ik studeer nu op het hbo, omdat de mbo-opleiding mij het vertrouwen heeft gegeven dat ik succesvol kon 

doorstromen naar het hbo 
Pedagogisch-didactisch 39. Nu ik studeer in het hbo, blijkt mijn beeld te kloppen over het verschil tussen mbo- en hbo-onderwijs 

40. Nu ik studeer op het hbo, blijkt mijn beeld te kloppen over op welke manier mijn mbo-opleiding aansluit 

op mijn hbo-opleiding 
41. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat mijn beeld klopt over hoe er gewerkt wordt binnen mijn hbo-

opleiding 
Kenmerken hbo-instelling 42. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat de hbo-opleiding mij een duidelijk beeld geeft over wat ik kan 

verwachten van deze opleiding 
43. Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat de hbo-opleiding mij het vertrouwen geeft om de hbo-opleiding 

succesvol te voltooien 
44. Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik een heel bewuste keuze heb gemaakt voor de hogeschool waar ik 

mijn hbo-opleiding volg 
45. Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik tijdens het maken van de keuze voor mijn hbo-opleiding 

voldoende heb gepraat met studenten van de (door mij) gekozen hbo-opleiding 
46. Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik tijdens het maken van de keuze voor mijn hbo-opleiding 

voldoende heb gepraat met docenten van deze hbo-opleiding 
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47. Nu ik studeer op het hbo, blijkt mijn beeld te kloppen over wat de hogeschool mij nog meer kan bieden 

naast mijn studie 
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Bijlage 3 – E-mail collega’s voor deelname aan onderzoek 

 

Beste collega, 

Ontzettend fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan mijn onderzoek naar de ervaringen van studenten over de doorstroom van mbo naar hbo. Met behulp van 

onderstaande link wordt de vragenlijst geopend en kan de student (als hij/zij medewerking wil verlenen en ook daadwerkelijk doorstroomt naar het hbo) de 

vragen invullen. Het zou erg prettig zijn als deze vragenlijst klassikaal, bijvoorbeeld bij aanvang van de les, wordt afgenomen. De kans op een hoge respons is 

dan het grootst!  

Willen jullie de studenten, voordat zij de online-vragenlijst invullen, wijzen op onderstaande punten (informed consent)? Deze dienen zij aan te vinken 

voordat zij daadwerkelijk de vragen kunnen invullen. 

 

 geef je toestemming dat de data die wordt verzameld gedurende het onderzoek gebruikt mag worden voor wetenschappelijke doeleinden 

 heb je bijgevoegde e-mail gelezen met daarin de inhoud en het doel van het onderzoek en ben je in de gelegenheid gesteld om de onderzoeker vragen te 

stellen (bij evt. onduidelijkheden) 

 begrijp je dat je op ieder moment kan stoppen met het invullen van de vragenlijst en dat je hiervoor geen reden hoeft op te geven 

 heb je bovenstaande punten gelezen en stemt er mee in dat je deelneemt aan het onderzoek. 

 

Nogmaals bedankt voor je bijdrage en zodra het onderzoek is afgerond, ontvang je het onderzoeksverslag (met daarin de resultaten van je opleiding) in je 

mailbox. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kim Hulsman 
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Bijlage 4 - Informatiebrief voormeting 

 

Beste student, 

Mijn naam is Kim Hulsman, docent bij de opleiding Sociaal Werk én student Onderwijswetenschappen bij de Open Universiteit. Om deze opleiding af te 

ronden, schrijf ik een scriptie. Ik zou je willen vragen om deel te nemen aan het onderzoek door twee vragenlijsten in te vullen.  

Mijn onderzoek gaat over de verwachtingen en ervaringen van mbo-studenten die doorstromen naar het hbo. Uit eerder onderzoek (Mulder, 2016) blijkt dat er 

steeds meer mbo-studenten (vroegtijdig) afhaken tijdens hun hbo-studie. Om inzichtelijk te maken welke verwachtingen en ervaringen studenten van ROC 

Deltion College hebben over hun doorstroom naar het hbo heb ik twee vragenlijsten opgesteld. Deze vragenlijsten zijn o.a. opgesteld naar aanleiding van 

literatuuronderzoek over de doorstroom van mbo-studenten naar het hbo.  

De eerste vragenlijst gaat over je verwachtingen met betrekking tot het doorstromen naar het hbo. Het invullen hiervan zal eenmalig ongeveer 10 minuten van 

je tijd in beslag nemen. Je ontvangt via je klassenmail een link naar de vragenlijst. Na de laatste vraag heb je de mogelijkheid je e-mailadres achter te laten 

zodat ik je kan benaderen voor de afname van de tweede vragenlijst. Deze vragenlijst gaat over je ervaringen met betrekking tot je doorstroom naar het hbo. 

Het invullen van deze vragenlijst zal tevens 10 minuten duren. 

Via de webapplicatie Limesurvey wordt per respondent leeftijd, geslacht, huidige opleiding en antwoorden op de stellingen verzameld (Limesurvey is een 

door de Open Universiteit goedgekeurde surveytool). Er wordt naast je geslacht, leeftijd en opleiding niet gevraagd naar verdere persoonlijke gegevens. Op 

geen enkele wijze is de verzamelde data te herleiden naar een specifieke (naam van een) student. De verzamelde data wordt uiteindelijk verwerkt met het 

statistiekprogramma SPSS, versie 22 en wordt vertrouwelijk behandeld. Gedurende het onderzoek wordt de data bewaard op het studentaccount van de Open 

Universiteit. De data wordt vervolgens, gedurende 10 jaar, op een veilige wijze door de Open Universiteit bewaard.  

Door de vragenlijst in te vullen kan er een beeld van de verwachtingen en ervaringen van studenten van ROC Deltion worden geschetst met betrekking tot de 

doorstroom naar het hbo. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek kan er bekeken worden in hoeverre ROC Deltion College zijn studenten 

voldoende voorbereid op een eventuele doorstroom naar het hbo of dat er aan te bevelen valt mogelijke onderwijskundige aanpassingen te doen.  
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Voordat je start met het invullen van de vragenlijst is het van belang dat je akkoord gaat met de ‘informed-consent’, zoals hieronder beschreven: 

 

 geef je toestemming dat de data die wordt verzameld gedurende het onderzoek gebruikt mag worden voor wetenschappelijke doeleinden 

 heb je bijgevoegde e-mail gelezen met daarin de inhoud en het doel van het onderzoek en ben je in de gelegenheid gesteld om de onderzoeker vragen te 

stellen (bij evt. onduidelijkheden) 

 begrijp je dat je op ieder moment kan stoppen met het invullen van de vragenlijst en dat je hiervoor geen reden hoeft op te geven 

 heb je bovenstaande punten gelezen en stemt er mee in dat je deelneemt aan het onderzoek. 

 

Mochten er naar aanleiding van het onderzoek of de vragenlijst vragen zijn, dan kunnen deze te alle tijden gesteld worden door mij een e-mail te sturen 

(km.hulsman@studie.ou.nl). De onderzoeker die mij vanuit de Open Universiteit begeleidt is prof. Dr. Sjef Stijnen. Je kan hem tevens een mail sturen bij 

vragen (sjef.stijnen@ou.nl ). 

 

Deelname aan het onderzoek en de vragenlijst is op vrijwillige basis en brengt geen verdere risico’s met zich mee. Je kan altijd stoppen met het invullen van 

de vragenlijst en hoeft hier geen reden voor aan te geven. Docenten krijgen geen inzage in de beantwoorde vragenlijsten. 

 

Op de site www.ou.nl/privacy vind je de privacy-disclaimer van de Open Universiteit. 

 

Hartelijk bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

Kim Hulsman 

docent Sociaal Werk 

ROC Deltion College 

mailto:km.hulsman@studie.ou.nl
mailto:sjef.stijnen@ou.nl
http://www.ou.nl/privacy
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Bijlage 5 - Informatiebrief nameting 

 

Beste student, 

 

Je hebt eerder deelgenomen aan een vragenlijst met betrekking tot je doorstroom naar het hbo. Inmiddels ben je waarschijnlijk al wat gewend aan het studeren 

in het hbo. Voor mijn onderzoek ben ik daarom benieuwd of je verwachtingen, zoals je deze tijdens je studie op het mbo had over doorstromen naar het hbo, 

kloppen met je huidige ervaringen over studeren in het hbo. Zou je daarom voor mij (opnieuw ) een aantal vragen in willen vullen? Door op onderstaande 

link te klikken, kom je bij de vragenlijst. 
(link) 

Voordat je start met het invullen van de vragenlijst is het van belang dat je akkoord gaat met de ‘informed-consent’, zoals hieronder beschreven:  

 

 geef je toestemming dat de data die wordt verzameld gedurende het onderzoek gebruikt mag worden voor wetenschappelijke doeleinden 

 heb je bijgevoegde e-mail gelezen met daarin de inhoud en het doel van het onderzoek en ben je in de gelegenheid gesteld om de onderzoeker vragen te 

stellen (bij evt. onduidelijkheden) 

 begrijp je dat je op ieder moment kan stoppen met het invullen van de vragenlijst en dat je hiervoor geen reden hoeft op te geven 

 heb je bovenstaande punten gelezen en stemt er mee in dat je deelneemt aan het onderzoek. 

 

Bedankt voor je bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kim Hulsman 

km.hulsman@studie.ou.nl 

 

mailto:km.hulsman@studie.ou.nl
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Bijlage 6 - Informatiebrief interview niet-doorstromers 

 

Beste student, 

Mijn naam is Kim Hulsman, docent bij de opleiding Sociaal Werk én student Onderwijswetenschappen bij de Open Universiteit. Om deze opleiding af te 

ronden, schrijf ik een scriptie. Ik zou je willen vragen om deel te nemen aan het onderzoek door met mij in gesprek te gaan over het (bewust) niet doorstromen 

naar het hbo.  

Mijn onderzoek gaat over de verwachtingen en ervaringen van mbo-studenten die doorstromen naar het hbo. Uit eerder onderzoek (Mulder, 2016) blijkt dat er 

steeds meer mbo-studenten (vroegtijdig) afhaken tijdens hun hbo-studie. Om inzichtelijk te maken welke verwachtingen en ervaringen studenten van ROC 

Deltion College hebben over hun doorstroom naar het hbo heb ik onder andere vragenlijsten opgesteld en afgenomen onder (mede-)studenten. Omdat ik ook 

graag meer te weten kom over wat mogelijke redenen kunnen zijn om (bewust) niet door te stromen, ga ik graag met je in gesprek. Door deelname aan het 

onderzoek kan er een beeld van de verwachtingen en ervaringen van studenten van ROC Deltion worden geschetst met betrekking tot (het bewust niet) naar 

het hbo gaan. 

Tijdens dit gesprek zal ik je onder andere vragen naar je redenen om (bewust) niet door te stromen. Welke elementen spelen hierin bijvoorbeeld een rol? Heb 

je de keuze om niet door te stromen recentelijk gemaakt of is je keuze gaandeweg bepaald? Etc.  

Het gesprek zal met behulp van een voicerecorder worden opgenomen. Op geen enkele wijze is de verzamelde data te herleiden naar een specifieke (naam van 

een) student. De verzamelde data wordt vertrouwelijk behandeld. Gedurende het onderzoek wordt de data bewaard op het studentaccount van de Open 

Universiteit. De data wordt vervolgens, gedurende 10 jaar, op een veilige wijze door de Open Universiteit bewaard.  

Mochten er naar aanleiding of na afloop van het onderzoek of het gesprek vragen zijn, dan kunnen deze te allen tijde gesteld worden door mij een e-mail te 

sturen (km.hulsman@studie.ou.nl). De onderzoekers die mij vanuit de Open Universiteit begeleiden zijn prof. Dr. Sjef Stijnen (sjef.stijnen@ou.nl) en drs. 

Laurie Delnoij (laurie.delnoij@ou.nl).  

 

Deelname aan het onderzoek en het gesprek is op vrijwillige basis en brengt geen verdere risico’s met zich mee. Je kan altijd stoppen met het beantwoorden 

van vragen en je hoeft hier geen reden voor aan te geven. 

mailto:km.hulsman@studie.ou.nl
mailto:sjef.stijnen@ou.nl
mailto:laurie.delnoij@ou.nl
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Op de site www.ou.nl/privacy vind je de privacy-disclaimer van de Open Universiteit. 

 

Hartelijk bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

Kim Hulsman 

docent Sociaal Werk 

ROC Deltion College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ou.nl/privacy
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Bijlage 7 - Vragen interview niet-doorstromers 

 

Heb je de informatiebrief (informed consent) doorgelezen en ben je akkoord met de inhoud? 

Welke redenen zijn er voor jou om niet door te stromen? 

In hoeverre spelen financiële overwegingen hierin een rol? 

In hoeverre speelt een baankans hierin een rol? 

In hoeverre speelt het willen nemen van een tussenjaar hierin een rol? 

In hoeverre speelt het cognitieve niveau hierin een rol? 

Welke reden weegt hierin het zwaarst en waarom is dat? 

Op welk moment was voor jou duidelijk dat je niet door wilde stromen naar het hbo? 

Heb je de keuze om niet door te stromen alleen gemaakt? 

- Wie speelden een rol om niet door te stromen? 

- Wat maakt dat je deze keuze alleen hebt gemaakt? 

Welke rol heeft de mbo-opleiding hierin gespeeld? 

Vind je dat de mbo-opleiding voldoende aandacht/begeleiding heeft besteed aan studenten die door willen stromen naar 

het hbo? 

Vind je dat de mbo-opleiding voldoende aandacht/begeleiding heeft besteed aan studenten die bewust niet door willen 

stromen naar het hbo? 
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Bijlage 8 – Figuur 1 en Tabel 1 t/m 6 

 

Figuur 1: Nationale 2020-doelstellingen voor hoger onderwijs (CBS, 2016). 
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Tabel 1 

Onderwijskundige kenmerken van het mbo en hbo 

Mbo Hbo 

Inductieve onderwijssetting; student vormt theorie op basis van 

praktische oriëntaties en ervaringen (LICA, 2006) 

Deductieve onderwijssetting: student werkt vanuit een theoretisch model en 

beredeneert op basis hiervan een verklaring voor een verschijnsel (LICA, 

2006) 

Student is in geringe mate in staat om zijn aanpak met betrekking 

tot een specifieke probleemsituatie te kunnen onderbouwen en 

beargumenteren (LICA, 2006) 

Student is in grote mate in staat om zijn aanpak met betrekking tot een 

complexe probleem(situatie) te kunnen onderbouwen en beargumenteren 

(LICA, 2006) 

Student kan begrippen in een smallere context plaatsen en 

toepassen, bijvoorbeeld binnen eigen praktijkplek (LICA, 2006) 

Student kan begrippen in bredere context plaatsen, relateert hieraan en scheidt 

daarbij hoofd- en bijzaken (LICA, 2006) 

Student wordt door docent relatief veel ondersteund bij studie 

(LICA, 2006) 

Meer begeleidingsmomenten  

Student ervaart grotere mate van zelfverantwoordelijkheid bij en voor studie 

(LICA, 2006) 

Leerstof wordt gefragmenteerd aangeboden en er wordt meer uitleg 

geboden (Luken & Newton, 2004) 

Student krijgt meer leerstof in één keer aangeboden en ontvangt minder uitleg 

(Luken & Newton, 2004) 

Leerstof heeft een reproductief karakter (Luken & Newton, 2004) Leerstof heeft een inzichtelijk karakter (Luken & Newton, 2004) 

Kleinere mate van assertiviteit (richting medestudenten, docenten 

en andere betrokkenen) 

Grotere mate van assertiviteit (richting medestudenten, docenten en andere 

betrokkenen) 
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Tabel 2 

Significante verschillen studentkenmerken. 

Item voormeting Mdn =  Item nameting Mdn = p = z = Ranks1 r2 = 

Ik studeer door op het hbo, omdat ik dit persoonlijk 

zeer waardevol vind 

5.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik dit doe 

omdat ik dit persoonlijk zeer waardevol vind 

4.00 .004 -3.87 Negative: 2 

Positive: 21 

Ties: 23 

-.43 

Ik studeer door op het hbo, omdat dit mijn eigen 

keuze is 

5.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik dit doe 

omdat dit mijn eigen keuze is 

4.00 .004 -2.92 Negative: 5 

Positive: 19 

Ties: 22 

-.32 

Ik studeer door op het hbo, omdat ik nieuwe dingen 

wil blijven bijleren 

5.00 Nu ik op het hbo studeer, blijkt dat ik nieuwe 

dingen kan blijven bijleren 

4.50 .004 -2.87 Negative: 6 

Positive: 20 

Ties: 20 

-.32 

Ik ben tevreden met mijn geleverde inspanning ter 

voorbereiding op mijn hbo-studie 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, ben ik tevreden met 

mijn geleverde inspanning ter voorbereiding 

op mijn hbo-opleiding 

4.00 .022 -2.28 Negative: 7 

Positive: 27 

Ties: 14 

-.25 

Ik heb veel inspanning geleverd om een hbo-

opleiding te kiezen 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, merk ik dat ik veel 

inspanningen geleverd heb om de doorstroom 

te maken 

4.00 .037 -2.09 Negative: 

12 

Positive: 25 

Ties: 10 

-.23 

Ik weet waarom ik door wil stromen naar het hbo 5.00 Nu ik studeer op het hbo, weet ik waarom ik 

door wilde stromen naar het hbo 

4.00 .006 -2.77 Negative: 6 

Positive: 21 

Ties: 19 

-.31 
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Ik denk dat ik het gevraagde hbo-kennisniveau 

(bijvoorbeeld voor een toets in het eerste leerjaar) 

voldoende beheers 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik het 

gevraagde hbo-vaardighedenniveau 

(bijvoorbeeld voor een toets in het eerste 

leerjaar) voldoende beheers 

3.50 .049 -1.97 Negative: 9 

Positive: 20 

Ties: 17 

-.22 

Ik denk dat ik het gevraagde hbo-vaardighedenniveau 

(bijvoorbeeld voor een stage in het eerste leerjaar) 

voldoende beheers 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik het 

gevraagde hbo-kennisniveau (bijvoorbeeld 

voor een stage in het eerste leerjaar) voldoende 

beheers 

4.00 .007 -2.70 Negative: 7 

Positive: 25 

Ties: 14 

-.30 

Ik voel me competent genoeg om door te stromen 

naar het hbo 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, voel ik mij 

competent genoeg (om het eerste leerjaar te 

behalen) 

3.50 .021 -2.30 Negative: 9 

Positive: 23 

Ties: 16 

-.25 

Ik weet welke kwaliteiten ik van mijzelf kan inzetten 

om mijn doorstroom naar het hbo zo succesvol 

mogelijk te maken 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, weet ik welke 

kwaliteiten ik heb ingezet om mijn doorstroom 

succesvol te maken 

3.50 .000 -3.50 Negative: 5 

Positive: 26 

Ties: 15 

-.39 

Ik ben vol vertrouwen dat mijn doorstroom naar het 

hbo succesvol zal zijn 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, ben ik vol 

vertrouwen dat dit succesvol zal zijn 

3.00 .032 -2.15 Negative: 9 

Positive: 20 

Ties: 18 

-.24 

Ik ben in mijn keuzeproces ondersteund door anderen 

(bijvoorbeeld een mentor, ouders of klasgenoten) 

4.00 Ik studeer nu in het hbo, omdat anderen mij 

gesteund hebben bij het maken van deze keuze 

3.00 .002 -3.14 Negative: 9 

Positive: 28 

Ties: 9 

-.35 

Anderen (bijvoorbeeld mentor, ouders of 

klasgenoten) hebben mijn keuze voor een hbo-

3.00 Ik studeer nu in het hbo, omdat anderen 

(bijvoorbeeld mentor, ouders of klasgenoten) 

2.00 .000 -3.52 Negative: 6 

Positive: 25 

-.39 
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opleiding beïnvloed mijn keuze voor deze hbo-opleiding hebben 

beïnvloed 

Ties: 14 

 

1 =  indien er bij een significant verschil meer positive ranks dan negative ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant lagere score ten opzichte van de voormeting. 

 indien er bij een significant verschil meer negative ranks dan positive ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant hogere score ten opzichte van de voormeting 

2 =  de r is berekend door de z-waarde te delen door de wortel uit het totaal aantal items uit beide vragenlijsten (k=82) 

In alle gevallen is de nameting afgetrokken van de voormeting 
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Tabel 3 

Niet-significante verschillen studentkenmerken 

Item voormeting Mdn= Item nameting Mdn = p = z =  Ranks1  

Ik heb mijzelf voldoende laten informeren over mijn 

gekozen hbo-opleiding (bijvoorbeeld face-2-face, via 

websites en/of bezoeken van open dagen) 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik mij 

voldoende heb laten informeren over de door 

mij gekozen hbo-opleiding 

4.00 .313 -1.01 Negative: 12 

Positive: 20 

Ties: 19 

Ik studeer door op het hbo, omdat ik doelbewust een 

carrière wil opbouwen 

5.00 Ik studeer nu op het hbo, omdat ik deze 

vervolgstap nodig heb voor de carrière die ik 

zou willen 

4.00 .117 -1.57 Negative: 11 

Positive: 19 

Ties: 16 

Ik weet welke werkzaamheden ik later kan 

uitoefenen met mijn hbo-opleiding en dat heeft me 

geholpen bij het maken van een keuze 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat mijn beeld 

over de werkzaamheden die ik kan uitoefenen 

met deze hbo-opleiding klopte 

4.00 .290 -1.06 Negative: 12 

Positive: 16 

Ties: 18 

Ik heb volledig zelfstandig een keuze gemaakt voor 

mijn hbo-opleiding (zonder ondersteuning van 

anderen) 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, kan ik concluderen 

dat ik volledig zelfstandig een keuze heb 

gemaakt voor deze hbo-opleiding (zonder 

ondersteuning van anderen) 

4.00 .472 -.72 Negative: 17 

Positive: 17 

Ties: 12 

Ik kan er echt van genieten dat ik straks ga studeren 

aan het hbo 

 

4.00 Ik kan er echt van genieten dat ik nu studeer op 

het hbo 

4.00 .081 -1.75 Negative: 9 

Positive: 24 

Ties: 14 

Ik ben in staat voldoende zelfstandig te kunnen 

functioneren binnen het hbo-onderwijs 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik in staat 

ben voldoende zelfstandig te functioneren 

binnen het hbo-onderwijs 

4.00 .187 -1.32 Negative: 12 

Positive: 17 

Ties: 17 
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Ik heb, als ik mij vergelijk met andere instromers, 

(zoals havisten of vwo-ers) voldoende niveau voor 

het hbo 

4.00 Nu ik studeer op het hbo en mij vergelijk met 

andere instromers (zoals havisten of vwo-ers), 

blijkt dat ik voldoende niveau heb voor het hbo 

3.00 .060 -1.88 Negative: 11 

Positive: 22 

Ties: 12 

De gedachte dat ik straks studeer op het hbo maakt 

me nerveus 

3.00 Het studeren op het hbo maakt me nerveus 3.00 .169 -2.92 Negative: 19 

Positive: 13 

Ties: 14 

Ik studeer door omdat iedereen in ons gezin heeft 

doorgestudeerd of gaat doorstuderen 

1.00 Ik studeer nu in het hbo, omdat blijkt dat ik dit 

doe vanwege het feit dat iedereen in ons gezin 

heeft doorgestudeerd of gaat doorstuderen 

2.00 .503 -.67 Negative: 15 

Positive: 15 

Ties: 16 

Ik studeer door op het hbo, omdat ik waarde hecht 

aan de mening van anderen 

2.00 Ik studeer nu in het hbo, omdat ik waarde 

hecht aan de mening van anderen 

2.00 .056 -1.91 Negative: 12 

Positive: 20 

Ties: 14 

 

1 =  indien er bij een significant verschil meer positive ranks dan negative ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant lagere score ten opzichte van de voormeting (is in deze tabel niet van 

 toepassing) 

 indien er bij een significant verschil meer negative ranks dan positive ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant hogere score ten opzichte van de voormeting (niet van toepassing) 

In alle gevallen is de nameting afgetrokken van de voormeting 
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Tabel 4  

Significante verschillen opleidingskenmerken 

Item voormeting Mdn = Item nameting Mdn = p =  z =  Ranks1 r2 =  

Ik heb vanuit de opleiding voldoende begeleiding 

gekregen voor mijn doorstroom naar het hbo 

2.50 Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik 

vanuit mijn mbo-opleiding voldoende 

begeleiding heb gekregen voor mijn 

doorstroom naar het hbo 

3.00 .028 -2.19 Negative: 23 

Positive: 11 

Ties: 10 

-.24 

Er is door de opleiding voldoende informatie 

beschikbaar gesteld voor studenten die door willen 

stromen naar het hbo 

2.00 Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat er door 

de mbo-opleiding voldoende informatie 

beschikbaar is gesteld voor studenten die door 

willen stromen naar het hbo 

3.00 .005 -2.82 Negative: 27 

Positive: 10 

Ties: 7 

-.31 

Ik heb gebruik gemaakt van een 

studieloopbaaninstrument (bijvoorbeeld: een 

persoonlijk ontwikkelplan of portfolio) met 

betrekking tot mijn doorstroom naar het hbo 

2.00 Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat het 

gebruik van een studieloopbaaninstrument 

(bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelplan of 

portfolio) op het mbo, mijn doorstroom naar 

het hbo heeft bevorderd 

2.50 .001 -3.48 Negative: 26 

Positive: 7 

Ties: 11 

-.38 

Ik grijp kansen aan om de dingen te leren die 

belangrijk zijn voor mijn doorstroom naar het hbo 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik 

voldoende kansen heb gegrepen op het mbo 

om dingen te leren die belangrijk waren voor 

mijn doorstroom naar het hbo 

3.00 .014 -2.47 Negative: 7 

Positive: 21 

Ties: 16 

-.27 

Ik heb gesprekken gevoerde met een docent van mijn 3.00 Nu ik studeer op het hbo, hebben de 3.00 .009 -2.63 Negative: 24 -.29 
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opleiding over mijn doorstroom naar het hbo gesprekken die ik heb gevoerd met een docent 

van mijn opleiding een bijdrage geleverd aan 

mijn doorstroom naar het hbo 

Positive: 11 

Ties: 9 

Ik zorg ervoor dat de dingen die ik doe, bijdragen aan 

mijn doorstroom naar het hbo 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat de 

dingen die ik gedaan heb, bijgedragen hebben 

aan mijn doorstroom naar het hbo 

3.00 .001 -3.35 Negative: 5 

Positive: 23 

Ties: 16 

-.37 

 

1 =  indien er bij een significant verschil meer positive ranks dan negative ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant lagere score ten opzichte van de voormeting. 

 indien er bij een significant verschil meer negative ranks dan positive ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant hogere score ten opzichte van de voormeting 

2 =  de r is berekend door de z-waarde te delen door de wortel uit het totaal aantal items uit beide vragenlijsten (k=82) 

In alle gevallen is de nameting afgetrokken van de voormeting 
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Tabel 5 

Niet-significante verschillen opleidingskenmerken 

Item voormeting Mdn = Item nameting Mdn =  p =  z =  Ranks1 

Ik zorg zelf dat ik de begeleiding krijg die ik nodig 

heb om de doorstroom naar het hbo te bevorderen 

3.00 Ik studeer nu op het hbo, omdat ik zelf ervoor 

gezorgd heb dat ik vooraf voldoende 

begeleiding heb gehad om door te stromen 

3.00 .788 -.27 Negative: 19 

Positive: 16 

Ties: 10 

Ik vertel mijn docent wat ik nodig heb om mijn 

doorstroom naar het hbo te bevorderen 

2.00 Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik mijn 

mbo-docent voldoende ingelicht heb over wat 

ik nodig had om mijn doorstroom naar het hbo 

te bevorderen 

3.00 .095 -1.67 Negative: 24 

Positive: 15 

Ties: 5 

De mbo-opleiding heeft mij het vertrouwen gegeven 

dat ik succesvol kan doorstromen in het hbo 

4.00 Ik studeer nu op het hbo, omdat de mbo-

opleiding mij het vertrouwen heeft gegeven dat 

ik succesvol kon doorstromen naar het hbo 

3.00 .458 -.74 Negative: 15 

Positive: 19 

Ties: 10 

 

1 =  indien er bij een significant verschil meer positive ranks dan negative ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant lagere score ten opzichte van de voormeting (in deze tabel niet van 

 toepassing) 

 indien er bij een significant verschil meer negative ranks dan positive ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant hogere score ten opzichte van de voormeting (niet van toepassing) 

 

In alle gevallen is de nameting afgetrokken van de voormeting 
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Tabel 6  

Niet-significante verschillen instellingskenmerken 

 

Item voormeting Mdn = Item nameting Mdn =  p =  z =  Ranks1 

Ik weet wat het verschil is tussen mbo- en hbo-

onderwijs 

4.00 Nu ik studeer in het hbo, blijkt mijn beeld te 

kloppen over het verschil tussen mbo- en hbo-

onderwijs 

4.00 .055 -1.92 Negative: 9 

Positive: 26 

Ties: 10 

Ik weet op welke manier mijn huidige mbo-opleiding 

kan aansluiten op een verwante hbo-opleiding 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt mijn beeld te 

kloppen over op welke manier mijn mbo-

opleiding aansluit op mijn hbo-opleiding 

4.00 .084 -1.73 Negative: 9 

Positive: 24 

Ties: 12 

Ik weet hoe er gewerkt wordt binnen mijn gekozen 

hbo-studie 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat mijn beeld 

klopt over hoe er gewerkt wordt binnen mijn 

hbo-opleiding 

4.00 .233 -1.19 Negative: 16 

Positive: 12 

Ties: 17 

De hbo-opleiding heeft mij het vertrouwen gegeven 

dat ik succesvol kan doorstromen in het hbo 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat de hbo-

opleiding mij het vertrouwen geeft om de hbo-

opleiding succesvol te voltooien 

4.00 .219 -1.23 Negative: 13 

Positive: 17 

Ties: 

De hbo-opleiding heeft mij een duidelijk beeld 

gegeven over wat ik kan verwachten van deze 

opleiding 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat de hbo-

opleiding mij een duidelijk beeld geeft over 

wat ik kan verwachten van deze opleiding 

4.00 .481 -.71 Negative: 15 

Positive: 17 

Ties: 13 

Ik heb heel bewust voor de hogeschool gekozen waar 

ik mijn hbo-studie ga volgen 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt dat ik een heel 

bewuste keuze heb gemaakt voor de 

hogeschool waar ik mijn hbo-opleiding volg 

4.00 .370 -.90 Negative: 10 

Positive: 18 

Ties: 16 
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Ik weet wat de hogeschool me nog meer kan bieden 

naast mijn studie 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, blijkt mijn beeld te 

kloppen over wat de hogeschool mij nog meer 

kan bieden naast mijn studie 

3.00 .592 -.54 Negative: 12 

Positive: 19 

Ties: 12 

Ik heb gepraat met studenten van mijn gekozen hbo-

studie 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik 

tijdens het maken van de keuze voor mijn hbo-

opleiding voldoende heb gepraat met 

studenten van de (door mij) gekozen hbo-

opleiding 

3.00 .129 -1.52 Negative: 15 

Positive: 23 

Ties: 6 

Ik heb gepraat met docenten van mijn gekozen hbo-

studie 

4.00 Nu ik studeer op het hbo, ervaar ik dat ik 

tijdens het maken van de keuze voor mijn hbo-

opleiding voldoende heb gepraat met docenten 

van deze hbo-opleiding 

3.00 .055 -1.92 Negative: 8 

Positive: 22 

Ties: 13 

 

1 =  indien er bij een significant verschil meer positive ranks dan negative ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant lagere score ten opzichte van de voormeting (in deze tabel niet van 

 toepassing) 

 indien er bij een significant verschil meer negative ranks dan positive ranks zijn dan betekent dit dat er bij de nameting op dat item sprake is van een significant hogere score ten opzichte van de voormeting (niet van toepassing) 

 

In alle gevallen is de nameting afgetrokken van de voormeting 
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