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Samenvatting
De Open Universiteit (OU) is een hoger onderwijsinstelling die al jaren ervaring heeft met het
geven van afstandsonderwijs. Net als veel andere onderwijsinstellingen die afstandsonderwijs
aanbieden, heeft de OU te maken met grote uitval onder studenten. Goede relaties tussen
studenten en de onderwijsinstelling blijken een positieve invloed te hebben op de
betrokkenheid van studenten bij hun studie, loyaliteit aan een onderwijsinstelling en het
voorkomen van studentenuitval. Op dit moment is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar
de manier waarop studenten in het hoger afstandsonderwijs de kwaliteit van relaties met hun
onderwijsinstelling ervaren. Het doel van deze studie was om inzicht te verkrijgen in de
kwaliteit van de relatie tussen de OU en haar studenten. Door middel van een vragenlijst met
een critical incident technique (CIT) werden positieve (n = 107) en negatieve (n = 86)
beschrijvingen van OU-studenten (N = 108) verzameld. OU-studenten beschreven als
positieve ervaringen: positieve begeleiding, competentie ontwikkeling, goede communicatie
naar studenten en algemene tevredenheid. Als negatieve ervaringen werden beschreven:
onzekerheid bij studenten, affectief conflict, communicatie vanuit personeel, competentie
frustratie en chaos bij studenten. De OU-studenten beschreven ook de wens wat de OU anders
had kunnen doen: organisatorische verbeteringen voor studenten, persoonlijke aandacht,
aandacht voor persoonlijke leerbehoefte en goede communicatie naar studenten. Deze studie
draagt bij aan de theoretische en praktische implicaties van onderzoek naar relatiekwaliteit in
het hoger afstandsonderwijs en hoe relationele aspecten belangrijk zijn voor studenten die
online les volgen.
Keywords: Student-docent relatie, student-onderwijsinstelling relatie, relatiekwaliteit,
afstandsonderwijs, critical incident technique
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Abstract
The Open University (OUNL) is a higher education institution with many years of experience
in distance learning. Like many other educational institutions that offer distance learning, the
OUNL is faced with a high drop-out rate among students. Good relationships between
students and the educational institution appear to have a positive influence on the involvement
of students in their studies, loyalty to an educational institution and the prevention of student
drop-out. At present, there is little scientific research on how students in higher distance
education experience the quality of relationships with their educational institution. The aim of
this study was to gain insight into the quality of the relationship between the OUNL and its
students. By means of a questionnaire with a critical incident technique (CIT), positive (n =
107) and negative (n = 86) descriptions were collected from OUNL-students (N = 108).
OUNL-students described as positive experiences: positive supervision, competence
development, good communication towards students and general satisfaction. As negative
experiences were described: uncertainty of students, affective conflict, very long reaction
time, no possibility to learn and chaos of students. The OUNL-students also described the
desire with what the OUNL could have done differently: organisational improvements for
students, personal attention to personal learning needs and good communication to students.
This study contributes to the theoretical and practical implications of research on relationship
quality in higher distance education and how relational aspects are important for students
taking online classes.
Keywords: Student-teacher relationship, student-educator relationship, relationship
quality, distance learning, critical incident technique
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De Relatie Tussen Studenten en hun Onderwijsinstelling in het Hoger
Afstandsonderwijs
1. Inleiding
1.1 Probleemschets en Doel
De Open Universiteit (OU) is een hoger onderwijsinstelling met jarenlange ervaring
betreffende het geven van afstandsonderwijs. Net als veel andere instellingen die
afstandsonderwijs bieden, heeft de OU te maken met hoge studentenuitval (Berge & Huang,
2004; Yukselturk, et al., 2014). Daarnaast is de studentenuitval bij universiteiten gericht op
afstandsonderwijs groter dan bij reguliere universiteiten (Budiman, 2018; Xenos et al., 2002).
Uit de jaarverslagen blijkt dat studentenuitval bij de OU in de afgelopen jaren gemiddeld 35
procent bedroeg, tegenover 25% bij reguliere universiteiten (Onderwijskennis, 2021; Open
Universiteit, 2017, 2019). Door de jaren heen is een grotere concurrentie onder universiteiten
tot stand gekomen, onder andere om studenten te werven en hun diploma tijdig te behalen
(Brankovic et al., 2018; Verhoeven, 2005). De studentenuitval werkt negatief voor de OU om
mee te gaan in de concurrentiestrijd tussen andere universiteiten. Studentenuitval en het niet
tijdig halen van een diploma is nadelig voor een onderwijsinstelling omdat Nederlandse
universiteiten onder andere gelden per afgestudeerde student ontvangen (Van Heest, 2021).
Daarnaast heeft het negatieve gevolgen voor OU-studenten doordat het gevoel van
eigenwaarde, welzijn en inzetbaarheid voor toekomstig werk wordt verlaagd (Gallego et al.,
2021). Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt een klantgerichte werkwijze vanuit het
bedrijfsleven steeds meer toegepast naar hoger onderwijsinstellingen om de
studiebetrokkenheid te vergroten (Berings, 2010; Verhoeven, 2005). Dit gebeurt bijvoorbeeld
door beter in te spelen op de wensen en behoeftes van studenten. De wijze waarop hoger
onderwijsinstellingen met studenten omgaan verandert daardoor.
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De relatiekwaliteit tussen studenten en een hoger onderwijsinstelling is een manier om
deze relaties vanuit het perspectief van de student in beeld te brengen (Snijders et al., 2018).
Relatiekwaliteit beschrijft in zijn algemeenheid hoe gezond een relatie is gebaseerd op de
evaluatie of beoordeling van verschillende partijen binnen die relatie (Osobajo & Moore,
2017). Binnen de huidige studie heeft relatiekwaliteit betrekking op de perceptie van de
kwaliteit van de relatie tussen studenten en de opleiding en instelling waaraan ze studeren. Dit
kan bijvoorbeeld gemeten worden door te kijken in welke mate studenten vertrouwen hebben
in de medewerkers van de onderwijsinstelling, zich hiermee affectief betrokken voelen en de
tevredenheid die ze ervaren over de relatie met onderwijspersoneel (Roberts et al., 2003;
Snijders et al., 2018). Goede relaties tussen studenten en de onderwijsinstelling waaraan ze
studeren kunnen een positieve invloed hebben op de betrokkenheid van studenten bij hun
studie en loyaliteit die zij tonen aan een onderwijsinstelling (Snijders et al., 2022). Zowel
goede informele als formele relaties tussen onderwijsondersteunend personeel en studenten
zijn van belang voor studievoortgang en het voorkomen van studentenuitval (Meeuwisse et
al., 2010). Daarnaast kunnen docenten een motiverend effect hebben op de betrokkenheid van
studenten en hun academische prestaties door de begeleiding die ze bieden (Tessier et al.,
2010). De kwaliteit van relaties wordt niet alleen bepaald door de docent, maar ook de
wisselwerking met de student speelt een belangrijke rol (Roorda et al., 2017).
Hedendaags wordt er binnen hoger onderwijsinstellingen veel gebruik gemaakt van
studentenenquêtes, waaronder de Nationale Studenten Enquête (Shah et al., 2017;
Studiekeuze123, 2020; zie ook Langan & Harris, 2019). Deze onderzoeken werpen licht op
het tevredenheidsniveau van studenten, maar bieden geen diep inzicht in de relatiekwaliteit
van de student richting de onderwijsinstelling (Snijders et al., 2021). Snijders et al. (2021)
raden daarom aan om meer kwalitatief onderzoek te verrichten naar relatiekwaliteit om de
positieve en negatieve ervaringen van studenten te evalueren. Dit geldt echter voor studenten
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die studeren aan een hogere onderwijsinstelling waarbij studenten face-to-face les krijgen op
locatie. Door COVID-19 moesten onderwijsinstellingen omschakelen naar afstandsonderwijs,
waarbij sommige onderwijsinstellingen gedeeltelijk afstandsonderwijs blijven bieden (Aarts
et al., 2020; Van der Gulden et al., 2021). Doordat de populatie studenten binnen het
afstandsonderwijs groeit is het belangrijk om te onderzoeken hoe relatiekwaliteit hierin tot
uiting komt. Hoe studenten die afstandsonderwijs volgen relatiekwaliteit ervaren is tot op
heden nog weinig onderzocht.
Kwalitatief onderzoek naar positieve en negatieve ervaringen binnen het hoger
afstandsonderwijs van de OU maakt inzichtelijk of deze studenten vergelijkbare ervaringen
ten aanzien van relatiekwaliteit rapporteren als in een eerdere studie in face-to-face onderwijs
(Snijders et al., 2021). Terwijl de meeste studentenevaluaties betrekking hebben op evaluaties
van inhoudelijke componenten zoals cursusmateriaal (Langan & Harris, 2019), zorgt de
huidige studie voor meer inzicht in de kwaliteit tussen de relatie van OU-studenten en de OU.
Hiermee kunnen handvatten ontwikkeld worden om de relatie met OU-studenten binnen het
hoger afstandsonderwijs te verbeteren om uiteindelijk meer betrokkenheid te creëren,
loyaliteit te bevorderen en studentenuitval te voorkomen (Snijders et al., 2021).
1.2 Theoretisch Kader
Goede relaties tussen studenten en docenten of tussen studenten en de
onderwijsinstelling worden als belangrijk gezien voor studiemotivatie, studiebetrokkenheid en
studievoortgang (Meeuwisse et al., 2010; Ryan & Deci, 2020; Snijders et al., 2022). In
onderwijsliteratuur wordt op verschillende manieren gekeken naar de kwaliteit van relaties.
Om een breder theoretisch kader te schetsen naar de relaties tussen student en
onderwijsinstelling, worden in deze studie, naast relatiekwaliteit (Roberts et al., 2003;
Snijders et al., 2018), de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1985) en de kwaliteit van
affectieve docent-student relaties zoals gedefinieerd in de meta-analyse door Roorda et al.
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(2017) meegenomen. Deze theorieën beschrijven zowel positieve als negatieve
relatieaspecten, maar vanuit verschillende invalshoeken.
1.2.1 Relatiekwaliteit in het Onderwijs
Snijders et al. (2018) hebben in hun onderzoek naar relatiekwaliteit in het hoger
onderwijs de sociale uitwisselingstheorie van Homans (1958) toegepast als overkoepelend
raamwerk om sociale interacties en relaties in het hoger onderwijs te onderzoeken (Snijders et
al., 2018, 2019, 2020, 2021, 2022). De theorie stelt dat de relatie tussen mensen wordt
gevormd door een subjectieve kosten-batenanalyse uitgedrukt door de waarde van een relatie
(Blau, 1967; Emerson, 1976). Hierin worden binnen een relatie de beloningen/voordelen
afgewogen tegenover de kosten. Op basis van het werk van Roberts et al. (2003) over de
kwaliteit van relaties tussen klanten en organisaties wordt relatiekwaliteit verdeeld in vijf
dimensies: vertrouwen in eerlijkheid, vertrouwen in welwilligheid, tevredenheid, affectieve
betrokkenheid en affectief conflict. Snijders et al. (2018) hebben deze vijf dimensies vertaald
naar relaties van studenten met de hoger onderwijsinstellingen waar zij studeren (zie ook
Snijders et al., 2019, 2020). Het is volgens Snijders et al. (2018) essentieel om alle vijf de
relatiekwaliteitsdimensies in overweging te nemen om de relatie tussen de student en de
onderwijsinstelling (alle medewerkers en studenten) op te bouwen.
De eerste dimensie binnen de relatiekwaliteit-studie is vertrouwen in eerlijkheid
(Snijders et al., 2018). Dit betreft het vertrouwen dat studenten hebben in de
onderwijsinstelling waaraan ze studeren, zoals de geloofwaardigheid van de
onderwijsinstelling en de oprechtheid van de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld dat een docent
of studieadviseur eerlijk is naar de student bij het geven van studieadvies bij onvoldoende
behaalden studiepunten.
De tweede dimensie vertrouwen in welwillendheid verwijst naar de mate waarin
studenten geloofden dat het personeel van de onderwijsinstelling zich bekommeren om het
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welzijn van de student (Snijders et al., 2018). Daarnaast gaat het ook over de perceptie van de
intentie en motieven die docenten hebben om studenten te helpen. Bijvoorbeeld doordat een
docent vraagt aan de student of ergens extra rekening mee moet worden gehouden.
De derde dimensie affectieve betrokkenheid verwijst naar het gevoel van studenten dat
ze erbij willen horen of verbonden voelen met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld dat de
student trots is om te studeren aan die hoger onderwijsinstelling.
De vierde dimensie affectief conflict is de negatieve indicator over de kwaliteit van de
relatie, oftewel het gebrek aan vertrouwen vanuit de student naar de onderwijsinstelling.
Bijvoorbeeld een student die aangeeft een gevoel van woede, irritatie of frustratie te hebben
richting de onderwijsinstelling.
De laatste dimensie tevredenheid staat voor de cumulatieve studententevredenheid
over de algehele kwaliteit van het personeel van de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld dat
studenten aangeven in welke mate zij tevreden zijn over de manier waarop de studie wordt
vormgegeven binnen de onderwijsinstelling.
In het onderzoek van Snijders et al. (2022) worden de dimensies vertrouwen in
eerlijkheid en vertrouwen in welwillendheid samengevoegd tot een hoofdcategorie
vertrouwen, terwijl de overige drie dimensies (i.e., affectieve betrokkenheid, affectief conflict
en tevredenheid) samen de hoofdcategorie affectie vormen. Uit dit onderzoek bleek dat het
vertrouwen van studenten in de kwaliteit met onderwijspersoneel essentieel is voor de
ontwikkeling van affectie naar de onderwijsinstelling. Bovendien bleek dat de
relatiekwaliteitsdimensies in het eerste semester een positieve invloed had op de
betrokkenheid van studenten en loyaliteit in het tweede semester.
1.2.2 Zelfdeterminatietheorie
Een andere theorie is de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (1985), die
veelvoudig in het onderwijs wordt toegepast (zie ook Ryan & Deci, 2000, 2020). De
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zelfdeterminatietheorie is een motivatietheorie en wijst op het belang van de rol die docenten
kunnen spelen bij de motivatie van studenten (Deci & Ryan, 2002). De kwaliteit van
motivatie van de student verklaart deels de plezier en betrokkenheid op een
onderwijsinstelling (Deci & Ryan, 2002).
Specifiek stelt de theorie dat wanneer de drie psychologische basisbehoeftes (a)
autonomie (i.e., het gevoel hebben dat je een eigen keuze kan maken), (b) betrokkenheid (i.e.,
geaccepteerd worden binnen een sociale groep) en (c) competentie (i.e., in staat zijn om
positieve veranderingen en gewenste resultaten teweeg te brengen) worden bevredigd, een
individu meer gemotiveerd is, een psychologische groei en verbeterd welzijn doormaakt
(Ryan & Deci, 2020). Docenten spelen een essentiële rol bij de bevrediging van deze
behoeftes door het bieden van autonomie-ondersteuning, structuur (i.e., ondersteuning van
competentie) en betrokkenheid (i.e., ondersteuning van verbondenheid; Aelterman et al.,
2019; Stroet et al., 2013). Wanneer studenten een hoge mate van bevrediging ervaren van
deze behoeftes op hun onderwijsinstelling zal dit ook resulteren in een hogere waardering
voor het personeel (Aelterman et al., 2019; Standage et al., 2006). Omgekeerd kan echter
frustratie binnen deze basisbehoeftes resulteren in tegenovergestelde effecten (Ryan & Deci,
2020). Als een student niet geaccepteerd wordt binnen een sociale groep kan dit volgens Ryan
en Deci (2020) een negatieve werking hebben op de psychologische groei en welzijn van het
individu.
Een docent kan de motivatie van studenten zowel positief als negatief beïnvloeden
(Aelterman et al., 2019). Docentbenaderingen die de psychologische basisbehoeften van
studenten stimuleren, worden volgens Aelterman et al. (2019) behoefte-ondersteunende
benaderingen genoemd (i.e., autonomie-ondersteuning, structuur en betrokkenheid), terwijl
docentbenaderingen die de basisbehoeften belemmeren, behoefte-ondermijnende
benaderingen (i.e., controle, chaos en kil) worden genoemd. Docenten kunnen het gevoel van
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autonomie versterken, door autonomie-ondersteuning te bieden (Ryan & Deci, 2017). Een
docent kan de autonomie ondersteunen door studenten keuzes te bieden (Patall et al., 2010),
respect te tonen naar de studenten en kritiek toe te staan (Assor & Kaplan, 2001; Reeve, 2009)
en door controlerend taalgebruik te vermijden (e.g., “Je moet…’’, of “Ik wil dat…’’; Reeve,
2009; Reeve et al., 2004; Vansteenkiste et al., 2004; Wijnia et al., 2014). Een docent kan
structuur aanbieden om het niveau van competentie bij studenten te verbeteren, waarbij
structuur ook een positief effect kan hebben op andere psychologische basisbehoeftes (Ryan
& Deci, 2017; Skinner, 1995). Door het bieden van richtlijnen en hulp, informatieve feedback
en duidelijke verwachtingen (Jang et al., 2010; Vansteenkiste et al., 2012), zorgt een docent
ervoor dat de student ervaart effectief te zijn en zelfvertrouwen opbouwt. Wanneer een docent
waardering toont naar een student en ervoor zorgt dat iedere student betrokken wordt binnen
een groep, kan de docent het gevoel van relatie stimuleren (Furrer & Skinner, 2003). De
docent biedt betrokkenheid door affectie en warmte te tonen en energie te besteden aan de
student door persoonlijke hulp of leerdoelen aan te bieden (Stroet et al., 2013).
Vaak kiest een docent niet bewust voor een behoefte-ondermijnende
docentbenadering, maar ontstaat dit door overtuigingen of gewoonte (Reeve, 2009). Docenten
kunnen bijvoorbeeld heel controlerend worden, omdat zij geloven in de overtuiging dat
studenten orde en dwang nodig hebben, of dat een docent die controle heeft meer wordt
ervaren als betere docent (Reeve, 2009). Een docent die controle toepast, negeert het
perspectief van de student, voedt schuld- of schaamtegevoelens en gebruikt straffen en
beloningen (Aelterman, 2014; Haerens et al., 2016). Een controlerende docent zal het gevoel
van autonomie van de student beperken (Ryan & Deci, 2017). Een docent die geen duidelijk
plan heeft voor de student draagt niet bij aan het gevoel van competentie, maar belemmert dit
juist (Aelterman et al., 2019). Een docent veroorzaakt chaos wanneer er onvoldoende
instructie, hulp en feedback wordt geboden (Stroet et al., 2013) en met een afwachtende
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houding tegenover de student (Aelterman, 2014). Ten slotte kan een docent het gevoel van
relatie bij een student negatief beïnvloeden door zich kil te gedragen (Ryan & Deci, 2017).
Een docent die kil is reageert onvriendelijk, afstandelijk en toont geen interesse in de student
(Aelterman, 2014).
1.2.3 Affectieve Docent-Student Relaties
Als derde perspectief wordt de affectieve docent-student relatie besproken zoals
gedefinieerd in de meta-analyse van Roorda et al. (2017). Deze studie is uitgevoerd onder
studenten van basis- en middelbare scholen. Een affectieve docent-student relatie wordt
namelijk in deze studie gezien als de emotionele kwaliteit van interacties tussen de docenten
en studenten, alsmede de gevoelens en overtuigingen die docenten en studenten naar elkaar
hebben (Pianta, 1994). Hierin wordt net als binnen relatiekwaliteit (Snijders et al., 2018)
onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve relatieaspecten (e.g., affectieve
betrokkenheid versus affectief conflict), maar dan verder opgedeeld (Roorda et al., 2017).
Onder positieve relatieaspecten valt (a) nabijheid (i.e., in hoeverre je warmte en openheid
voelt in de relatie), (b) betrokkenheid (i.e., interesse die wordt getoond in de relatie), (c)
verbondenheid (i.e., in hoeverre wordt verbondenheid gevoeld in de relatie), (d) emotionele
steun (i.e., gevoelens die worden geuit naar elkaar) en (e) acceptatie (i.e., in hoeverre je elkaar
accepteert in een relatie). De negatieve relatieaspecten bestaan uit (a) conflicten (i.e.,
disharmonisch en dwingende interactie tussen student en docent), (b) afwijzing (i.e., wanneer
de student een afgewezen gevoel ervaart), (c) spanning (i.e., in hoeverre een student negatief
over een uitkomst denkt, zoals docenten vinden mij niet aardig), (d) gescheld (i.e., wanneer
een student wordt uitgescholden door een docent) en (e) relationele negativiteit (i.e., de mate
waarin een negatief gevoel ervaren wordt tussen de docent-student relatie).
Het onderzoek van Roorda et al. (2017) laat zien dat affectieve relaties tot meer
betrokkenheid leiden, wat weer leidt tot betere prestaties van de studenten. Ondanks er in de
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studie van Roorda et al. (2017) alleen studenten van basis- en middelbare scholen zijn
meegenomen, blijkt echter in dit onderzoek dat positieve relaties belangrijker worden voor
studenten naarmate ze ouder worden. Dit komt doordat studenten de neiging hebben om op
oudere leeftijd steeds minder betrokken te zijn bij hun onderwijsinstelling (McDermott et al.,
2001). De kwaliteit van de relatie tussen docent-student kan daarom als belangrijk worden
gezien om uitval in het hoger onderwijs te voorkomen (Hamre & Pianta, 2001).
1.2.4 Overeenkomsten en Verschillen
Alle drie de perspectieven maken onderscheid tussen positieve en negatieve aspecten.
De relatiekwaliteitsdimensies van Snijders et al. (2022) gebruiken hiervoor vertrouwen,
affectieve betrokkenheid, tevredenheid versus affectief conflict. De zelfdeterminatietheorie
van Deci en Ryan (2002) gebruiken behoefte-ondersteuning en behoefte-ondermijning en
Roorda et al. (2017) maakt gebruik van positieve en negatieve affectieve relatieaspecten. De
relatiekwaliteitsdimensies vertrouwen in welwillendheid van Snijders et al. (2022) komen
overeen met verbondenheid en emotionele steun van Roorda et al. (2017), evenals affectief
conflict te vergelijken is met negatieve relatieaspecten. In alle drie de perspectieven hebben
positieve relatieaspecten een positief effect op de student met betrekking tot motivatie,
betrokkenheid en studievoortgang (Deci & Ryan, 2002; Roorda et al., 2017; Snijders et al.,
2022)
De relatiekwaliteitsdimensies van Snijders et al. (2022) richten zich op al het
personeel, waarbij de andere perspectieven meer kijken naar één-op-één docent-student
relaties. Echter, naast docenten, kunnen ook een studieadviseur of administratief medewerker
waar de student mee in aanraking komt effect hebben op ervaringen van relatiekwaliteit.
Bij de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2014) blijkt dat een goede affectieve
relatie (betrokkenheid) een positiever welzijn voorspelt, maar dat dit niet voldoende is om
relaties van een hoge kwaliteit te garanderen in de toekomst. Hiervoor is het aanbieden van
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autonomie-ondersteuning en structuur noodzakelijk. Kwalitatief hoge relaties vereisen dat
mensen in hun relaties bevrediging ervaren van de behoefte aan autonomie, evenals de
behoefte aan competentie (Deci & Ryan, 2014).
Ten slotte ligt er bij de relatiekwaliteitsdimensies van Snijders et al. (2022) de focus
op affectie en vertrouwen, terwijl het bij Roorda et al. (2017) met name alleen om affect
draait. Daarbij wordt er in de studie van Roorda et al. (2017) onderscheid gemaakt tussen
negatieve en positieve affectieve relaties, maar worden de relationele aspecten wel verder
opgedeeld zoals in de studie van Snijders et al. (2022).
1.2.5 Afstandsonderwijs
In het onderzoek van Cotten en Wilson (2006) wordt gesuggereerd dat de frequentie
en kwaliteit tussen de interacties van student en personeel van de onderwijsinstelling positieve
relaties kunnen beïnvloeden. De OU wijkt qua onderwijsvorm sterk af van overige hoger
onderwijsinstellingen waarbij studenten lessen volgen binnen een online-leeromgeving
(Verjans et al., 2008), ook buiten de COVID-19 pandemie om. Hierdoor hebben OUstudenten minder fysieke contacturen met docenten en personeel van de OU in vergelijking
tot reguliere studenten aan een hoger onderwijsinstelling. Daarnaast hebben OU-studenten een
hogere leeftijd (gemiddeld 38 jaar) dan reguliere studenten (gemiddeld 23,4 jaar) en studeren
zij vaak in combinatie met werk en een gezin (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2005;
Cordewener & Bosma, 2002). Hoe OU-studenten aankijken tegen de relatie met docenten en
de onderwijsinstelling in brede zin is dusverre nog niet duidelijk.
1.3 Huidige Studie
Het onderzoek naar relatiekwaliteit is de afgelopen jaren voornamelijk onderzocht bij
reguliere studenten aan hoger onderwijsinstellingen (Leenknecht et al., 2020; Snijders et al.,
2018, 2019, 2020, 2021). In lijn met het onderzoek van Snijders et al. (2021) wordt in deze
studie gekeken naar de relatie omtrent al het personeel van de onderwijsinstelling. Omdat

RELATIEKWALITEIT STUDENTEN HOGER AFSTANDSONDERWIJS

15

OU-studenten andere kenmerken vertonen dan studenten aan een reguliere hoger
onderwijsinstelling (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2005; Cordewener & Bosma, 2002),
is het noodzakelijk is om deze groep afstandsstudenten te onderzoeken. Via een vragenlijst
wordt geanalyseerd wat voor soort momenten (e.g., moment in een online les, e-mail contact)
in de relatie tussen de onderwijsinstelling en studenten worden genoemd, welke personen
erbij zijn betrokken en wat voor aspecten in de relatie genoemd worden. Op basis van een
eerste analyse wordt vervolgens een categorisch raamwerk gecreëerd, geïnspireerd op eerder
onderzoek naar relatiekwaliteit (Snijders et al., 2021), de zelfdeterminatietheorie (Ryan &
Deci, 2020) en de kwaliteit van affectieve docent-student relaties zoals gedefinieerd in de
meta-analyse door Roorda et al. (2017).
Om de relatiekwaliteit van studenten in het hoger afstandsonderwijs beter in beeld te
krijgen, luidt de hoofdvraag in deze studie: “Hoe ervaren OU-studenten in het hoger
afstandsonderwijs de kwaliteit van de relatie met docenten en personeel van hun
onderwijsinstelling?’’ In deze studie worden ook drie deelvragen opgenomen. De eerste
deelvraag luidt: “Wat zijn de meest voorkomende positieve ervaringen die OU-studenten in
hun relatie met de OU ervaren?’’. De tweede deelvraag luidt: “Wat zijn de meest
voorkomende negatieve ervaringen die OU-studenten in hun relatie met de OU ervaren?’’ De
derde deelvraag luidt: “Welke verbeterpunten geven OU-studenten aan ten aanzien van hun
relatie met docenten en personeel van hun onderwijsinstelling in de beschreven ervaringen?’’
De laatste deelvraag is opgenomen om te weten wat studenten fijn hadden gevonden in hun
ervaringen met het personeel van de onderwijsinstelling. Hierdoor kunnen praktische
adviezen worden geformuleerd die bijdragen aan de verbetering van de relaties.
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2. Methode
2.1 Deelnemers
De onderzoeksgroep bestond volledig uit Belgische en Nederlandse studenten
(Nederlandstalige studenten) die studeren aan de OU. Bij het onderzoek waren studenten
vanuit verschillende faculteiten van de OU (i.e., cultuurwetenschappen,
onderwijswetenschappen en rechtswetenschappen) benaderd via een bericht op het
opleidingsportaal. Hierbij werd er geen onderscheid gemaakt ten aanzien van studiejaar,
behaalde studiepunten, leeftijd of geslacht. De studenten volgden allemaal afstandsonderwijs
en combineerden het studeren vaak met werk of andere activiteiten. Van de 124 ingevulde
vragenlijsten, waren er voor de data-analyse 108 meegenomen (mannen 31%, vrouwen 64%,
onbekend 4% en 1% non-binair). De 16 vragenlijsten die niet werden meegenomen in de dataanalyse waren niet volledig, dubbelzinnig of niet gerelateerd aan de relatie tussen de OUstudent en onderwijsfaculteit/personeel. Bijvoorbeeld een OU-student die beschreef dat zijn
stoel niet beviel tijdens het maken van een examen of OU-studenten die beschreven dat er
geen positieve of negatieve ervaringen waren.
De response op de vragenlijsten leverde meer positieve (n = 107) ervaringen op dan
negatieve ervaringen (n = 85). Daarbij waren er n = 80 verbeterpunten beschreven door OUstudenten met betrekking tot wat personeel van de OU anders had kunnen doen tijdens de
verschillende ervaringen. De studenten waren afkomstig vanuit alle zes de faculteiten van de
OU (rechtswetenschappen n = 35, cultuurwetenschappen n = 33, onderwijswetenschappen n =
24, psychologie n = 15, managementwetenschappen n = 1 en bètawetenschappen n = 1). De
studenten in dit onderzoek hadden gemiddeld 3-4 jaar ervaring binnen het onderwijs van de
OU. Het personeel van de OU die in dit onderzoek waren beschreven bestonden uit docenten
(n = 110), studieadviseurs (n = 19), administratief medewerkers (n = 13), examencoördinatoren (n = 7) en medewerkers studiecentrum (n = 10).
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2.2 Meetinstrumenten en Materialen
Om te onderzoeken hoe OU-studenten hun relatiekwaliteit ervaren was gebruik
gemaakt van een online open vragenlijst volgens de critical incident technique (CIT; zie
Butterfield et al., 2005; Douglas et al., 2008, 2009; Flanagan, 1954). CIT was voor dit
onderzoek geschikt door als verkennende methode. De methode voorziet in het verkrijgen van
inzicht in weinig bekende fenomenen door directe gedetailleerde informatie over menselijk
gedrag te verzamelen (Creswell & Poth, 2017). Daarnaast was deze techniek van data
verzamelen succesvol toegepast in verschillende management- en psychologische
onderzoeken (Motowidlo et al., 1992; Noordzij et al., 2013; Snijders et al., 2021), wat de
veelzijdigheid van deze techniek aangaf. Ten slotte stelde deze techniek de onderzoeker in
staat om de complexiteit tijdens de ervaringen van deelnemers vast te leggen met daarin een
beschrijving van de hele inhoud (Campbell et al., 1990; Motowidlo et al., 1992). CIT bestaat
uit vijf verschillende stappen: (a) algemeen doel, (b) plannen en specificeren van de situatie
en de aan te wijzen materiedeskundigen raadplegen, (c) gegevensverzameling, (d)
gegevensanalyse en (e) interpretatie van de data en rapporteren van de resultaten (Flanagan,
1954). De online uitvoering van de CIT was in meerdere onderzoeken binnen het hoger
onderwijs succes toegepast (Blood-Siegfried et al., 2008; Voss et al., 2010). De grootte van de
onderzoekspopulatie in deze studie was ook voldoende voor de uitvoering van de CIT (zie
Voss et al., 2010).
In het eerste deel van de vragenlijst was aan de studenten gevraagd tenminste één
positieve en één negatieve ervaring met betrekking tot relatiekwaliteit aan de OU te
beschrijven. Om dit te doen waen er tweemaal zeven open vragen aan de studenten gesteld:
(1) Beschrijf kort jouw ervaring in eigen woorden. Wat gebeurde er en wat voelde je erbij? (2)
Wanneer vond deze ervaring plaats? (3) Waar vond deze ervaring plaats (dit kan dus ook
online via een virtuele klas of e-mail plaatsvinden)? (4) Met wie had je deze ervaring?
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Beschrijf hier de rol/functie van de persoon, maar noem geen namen. (5) Wat werd gedaan of
gezegd tijdens deze ervaring? (6) Waardoor ervaarde je deze gebeurtenis als positief of
negatief? (7) Wat had je graag anders willen zien in de situatie? Wat had de OU of een
medewerker anders kunnen doen om de situatie te verbeteren? Ten slotte is er een laatste
vraag gesteld om het effect van de ervaring te meten. Dit gebeurde op een 7-puntslikertschaal
van -3 (heel negatief effect) tot +3 (heel positief effect): Heeft deze ervaring een effect gehad
op jouw studievoortgang en motivatie om de studie af te ronden?
In het tweede deel van de vragenlijst was aan de studenten gevraagd om zes
achtergrond vragen in te vullen naar geslacht, leeftijd, faculteit, opleiding en aantal jaren
studie bij de OU. Met deze gegevens werd nagegaan of de resultaten van het onderzoek
representatief waren voor de hele populatie en zijn de gegevens in perspectief geplaatst. De
vragenlijst was voorafgaand aan het onderzoek getest in een pilot onderzoek, waarbij de
vragen ingevuld waren door testpersonen (N = 12) om te onderzoeken of de vragen logisch
waren opgebouwd, consistent waren en of de uitkomsten overeenkwamen met soortgelijke
onderzoeken. Naar aanleiding van deze pilot waren er geen redenen geweest voor
aanpassingen.
2.3 Procedure
De start van dit onderzoek vond plaats in maart 2022. Studenten aan drie OUfaculteiten werden uitgenodigd voor deelname aan de online vragenlijst over hun
relatiekwaliteit met de OU. Deze oproep werd verspreid via een bericht op het
opleidingsportaal in de periode maart tot april 2022. OU-studenten kregen via het online
platform van de OU een link te zien naar een online vragenlijst. De eerste vraag van de
vragenlijst bestond uit een ‘toestemmingsverklaring’. Om de anonimiteit van de OUstudenten te waarborgen kregen zij individuele codes toegekend. De vragenlijst kon
bovendien anoniem worden ingevuld, gegevens als naam en studentnummer werden niet
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verzameld. Hierdoor konden onderzoeksgegevens niet herleid worden. Ervaringen die niet
binnen deze relatie vielen waren niet meegenomen in de data-analyse. De OU-studenten
zagen voorafgaand aan de vragenlijst het doel van het onderzoek. Hierin werd het belang van
specifieke ervaringen benoemd die te maken hadden met de kwaliteit van relatie tussen de
OU-student en de OU.
Wanneer de OU-studenten de vragenlijst hadden afgerond kregen zij een scherm te
zien met een dankwoord voor deelname. Daarnaast stond vermeld dat de OU-studenten de
mogelijkheid hadden om informatie over de resultaten van het onderzoek te verkrijgen. Dit
gebeurde via een inschrijfformulier waarbij die data losstond van de dataverzameling.
Ethische goedkeuring voor het wetenschappelijk uitvoeren van dit onderzoek werd verkregen
door de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) van de OU.
2.4 Data-Analyse
De dataverzameling werd gedaan via een systematische methode, zoals beschreven
door Strauss en Corbin (1998). Deze onderzoeksvorm bracht een bedreiging van de validiteit
met zich mee doordat er altijd sprake was van ervaringen en interpretaties van onderzoekers
en respondenten (Brenner & DeLamater, 2016; Heath & Cowley, 2004). Om deze reden was
er gekozen om tien procent van de data een extra keer te laten coderen en vergelijken door een
tweede onderzoeker. Als eerste was de dataverzameling geanalyseerd volgens de principes
van open coding. Tijdens deze fase vroegen wij OU-studenten om een specifieke ervaring in
de vragenlijst te beschrijven die is voorgekomen tijdens hun studieperiode aan de OU. In deze
fase waren de positieve en negatieve ervaringen in kaart gebracht. De antwoorden die
voortvloeiden uit de vragenlijsten werden verkend en ingedeeld in categorieën. De
antwoorden waren vervolgens regel voor regel geanalyseerd en vergeleken met elkaar. Elke
relevante woord of zin van de OU-studenten werden gecodeerd.
Vervolgens werd de procedure van axial coding toegepast (Strauss & Corbin, 1998).
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Tijdens deze fase werd gekeken naar verbanden tussen categorieën die bij de fase van open
coding waren gecreëerd. Elk verband dat was gevonden werd gelabeld. Daarna werden er
relaties gelegd tussen en binnen deze gevormde categorieën. Deze tweede fase zorgde voor
een aanzet richting het vormen van een categorisch raamwerk (Creswell, 2014).
Ten slotte is selective coding toegepast (Strauss & Corbin, 1998). In deze fase werd
een categorisch raamwerk geschreven door middel van relaties tussen de categorieën uit de
axial fase. Het categorisch raamwerk werd vervolgens ingezet om definitief te kunnen
coderen. Als er tijdens de analyse gaten tussen de data en het categorisch raamwerk
ontstonden, waren deze gaten aan de hand van nieuwe data en wetenschappelijke bronnen
gevuld vanuit het principe van theoretical sampling (Strauss & Corbin, 1998).

Tabel 1
Voorbeeld van het Codeerschema van Positieve en Negatieve Ervaringen
ID

Tekstfragment

Open coderen

Axiaal

Selectief

coderen

coderen

Wie/waar?

Positieve
beschrijvingen
47

Contact met

Wordt

Meedenkend

Positieve

Studieadviseur

studieadviseur

meegedacht

personeel

begeleiding

/contact via

wanneer ik twijfelde
over wat te doen met
mijn traject
onderzoeksvoorstel
masterthesis.
Studieadviseur stelde
vragen waardoor ik
het inzicht kreeg dat
ik een beslissing niet
langer moest

telefoon
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Tekstfragment

Open coderen

Axiaal

Selectief

coderen

coderen

uitstellen. Ze bood

Gevoel van

Gesteund door

me wat meer

zelfvertrouwen

personeel

Op mijn verslag,

Het verkrijgen

Constructieve

Competentie

kreeg ik een keurig

van

feedback

ontwikkeling

uitgebreide

constructieve

onderbouwing voor

feedback

21
Wie/waar?

zelfvertrouwen in
mijn beslissing.
72

het niet behalen. Dat
is op dat moment
natuurlijk niet fijn.
Maar met de
feedback die
gegeven is het me
gelukt om het
verslag opnieuw in
te leveren en de
module te halen. Dat
maakte me natuurlijk
ontzettend blij
Negatieve
beschrijvingen
33

Ik wil kennis opdoen

Niks geleerd

en heb nu niet veel

Geen kennis

Competentie

Docent/via de

opgedaan

frustratie

mail

geleerd.
Miste feedback
Terwijl ik bij het
afstuderen die kennis
van onderzoek doen
nodig heb. Ja, de
docent had ons

Geen feedback
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Tekstfragment

Open coderen

22

Axiaal

Selectief

Wie/waar?

coderen

coderen

Eenzaamheid

Onzekerheid

Docent/

bij student

online

gewoon een
onvoldoende moeten
geven en ons tips
moeten geven om te
verbeteren. Zo
hadden we ervan
kunnen leren!
34

Je kent de docenten

Geen affectie

niet, er is veel
afstand.

leeromgeving

Je bent

Eenzaamheid

alleen/eenzaam in je

als student

studie, hebt geen
andere
mensen/studenten
om mee te praten of
ervaringen mee te
delen.
Noot. Binnen deze tabel worden voorbeelden gegeven van gecodeerde tekstfragmenten. De
tekstfragmenten kunnen ook andere codes bevatten die niet worden weergegeven in dit
voorbeeld.

Tijdens de coderingsfase had de onderzoeker een logboek bijgehouden over de
ervaringen waarin overeenkomsten, merkwaardigheden of nuttige voorbeelden naar voren
kwamen. Voor inclusie in de analyse werd er geen onderscheid gemaakt in de verschillende
functies van personeelsleden (e.g., studieadviseurs, administratief medewerkers of docenten)
van de onderwijsinstelling. Dit is als data wel gerapporteerd.
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3. Resultaten
De presentatie van de resultaten is opgedeeld in drie delen: (a) positieve ervaringen
van studenten (n = 107), (b) negatieve ervaringen van studenten (n = 85) en (c)
verbeterpunten van de OU (n = 80). In elk deel wordt eerst het categorisch raamwerk
beschreven en vervolgens de selectieve codes. Vervolgens worden de axiale codes (die
ontstaan zijn door de open coderingen) behorende bij de selectieve code beargumenteerd.
Daarbij worden de axiale codes ondersteund met tekstfragmenten met deelnemersnummer
(ID). Bij alle drie de delen was door de eerste onderzoeker saturatie geconstateerd doordat er
geen nieuwe codes naar voren kwamen na het analyseren van ID 312.
3.1 Positieve Ervaringen van OU-Studenten
De selectieve codes (thema’s) van positieve ervaringen die OU-studenten in hun
relatie met de OU ervaren worden hieronder weergeven. Onder de thema’s zijn de bijhorende
axiale codes (subthema’s) beschreven. Daarnaast werd er bij de positieve en negatieve
ervaringen beschreven in hoeverre de ervaring een effect had op de studievoortgang en
motivatie om de studie af te ronden. Bij de positieve ervaringen werd gemiddeld op een 7puntslikertschaal aangegeven dat het een positief effect had.

Figuur 1
Categorisch Raamwerk van Positieve Ervaringen Beschreven Door OU-Studenten
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Positieve
begeleiding

Competentie
ontwikkeling

Goede
communicatie
naar studenten

Wordt gezien (n =
20)

Constructieve
feedback (n = 18)

Snelle reactietijd
(n = 15)

Meedenkend
personeel (n =
16)

Uitkomst van
inspanning van
personeel (n =
15)

Neemt de tijd (n
= 9)

Vertrouwen in
welwillendheid (n
= 15)

Inspanning vanuit
personeel (n =
13)

Duidelijke
communicatie
(n= 5)

Hulp vanuit
personeel (n = 9)

Duidelijke
instructie (n=
=12)

Gesteund door
personeel (n = 9)

Mogelijkheid om
vragen te stellen
(n = 6)

24

Algemene
tevredenheid

Tevredenheid bij
studenten (n = 9)

Betrokkenheid (n
= 7)

Empathisch
personeel (n = 7)

Noot. Achter elke axiale code staat aangegeven hoe vaak de code werd benoemd door OUstudenten.

3.1.1 Selectieve Code Positieve Begeleiding
Als eerste selectieve code beschreven OU-studenten positieve begeleiding door het
OU-personeel. OU-studenten hadden positieve begeleiding ervaren door: het gezien worden
door personeel, vertrouwen in welwillendheid en de ondersteuning die OU-personeel biedt.
Bij de axiale code wordt gezien hadden studenten ervaren dat ze werden opgemerkt
door een OU-personeelslid.
Voorbeeld tekstfragment: “Doordat er naar mij als individu werd gekeken’’ (ID, 248).
De axiale code meedenkend personeel werd gekenmerkt doordat OU-studenten aangaven dat
OU-personeel meedacht in hun belang. Voorbeeld tekstfragment: “Ik kreeg vervolgens een
uitgebreide en zeer inspirerende mail van de docent waarin ze meedacht over een mogelijke
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oplossing’’ (ID, 204). Bij de axiale code vertrouwen in welwillendheid beschreven OUstudenten de mate waarin zij geloofden dat het OU-personeel zich bekommerde om hun
welzijn. Voorbeeld tekstfragment: “De voortdurende dialoog en het begrip, alsook de
uitdrukkelijke verklaring dat de supervisors altijd ‘aan mijn kant’ zullen staan, wat er ook
gebeurt’’ (ID, 325). Binnen de axiale code hulp vanuit personeel hadden OU-studenten
ervaren dat er hulp of ondersteuning werd aangeboden vanuit een OU-personeelslid, op
momenten dat zij een hulpvraag hadden. Voorbeeld tekstfragment: “Positieve ervaring met de
studieadviseuse. Ze had veel zaken i.v.m. mijn studie uitgezocht en uitgelegd’’ (ID, 327). Bij
de axiale code gesteund door personeel beschreven OU-studenten dat ze binnen hun opleiding
het gevoel hadden dat zij gesteund werden door OU-personeel. Voorbeeld tekstfragment: “Ik
voelde me gesteund’’ (ID, 211). Onder de axiale code betrokkenheid vielen alle
omstandigheden waarbij OU-studenten het gevoel hadden ervaren dat OU-personeel zich
verbonden voelden met OU-studenten, of de OU-studenten richting het OU-personeel.
Voorbeeld tekstfragment: “Het gaf een goed gevoel dat ondanks het afstandsonderwijs, je
toch betrokkenheid voelt’’ (ID, 234). Ten slotte beschreven OU-studenten bij de axiale code
empathisch personeel dat OU-personeel vriendelijk of enthousiast reageerden. Voorbeeld
tekstfragment: “Altijd prettig en vriendelijk ontvangen op het Studiecentrum’’ (ID, 159).
3.1.2 Selectieve Code Competentie Ontwikkeling
Bij deze selectieve code hadden OU-studenten een gevoel van competentie ontwikkeling
ervaren. Hierbij beschreven OU-studenten onder andere dat ze de mogelijkheid kregen om
vragen te stellen, inspanning werd geleverd door OU-personeel en een duidelijke instructie.
Binnen de axiale code constructieve feedback hadden OU-studenten ervaren dat ze
feedback kregen waarmee ze zichzelf verder konden ontwikkelen tijdens hun opleiding.
Voorbeeld tekstfragment: “Door een constructief -kritische blik van mijn begeleider kon ik
een mooi product afleveren’’ (ID, 132). Bij de axiale code uitkomst van inspanningen van
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personeel beschreven OU-studenten dat de uitkomsten van inspanningen die een OUpersoneel leverde aan een OU-studenten, als positief werd ervaren. Voorbeeld tekstfragment:
‘‘Een docent heeft mij ‘gepusht’ om buiten mijn kader te denken bij het schrijven van 10
papers. Ik heb dat gedaan en dat leverde een uitmuntend cijfer op’’ (ID, 323). Bij de axiale
code inspanning vanuit personeel hadden OU-studenten ervaren dat een OU-personeelslid
veel inspanning leverde om OU-studenten te helpen bij het bevorderen van leerprestaties.
Voorbeeld tekstfragment: ‘‘Ik kreeg het gevoel dat de docent echt werk had gemaakt van haar
reactie’’ (ID, 278). Binnen de axiale code duidelijke instructie hadden OU-studenten een
instructievorm vanuit een OU-personeelslid als duidelijk ervaren. Voorbeeld tekstfragment:
‘‘Daarnaast was het heel duidelijk wat ik zelf op moest pakken en waar ik dan binnen de OU
moest zijn’’ (ID, 303). Ten slotte beschreven OU-studenten bij de axiale code mogelijkheid
om vragen te stellen dat ze terecht konden bij het OU-personeel om vragen te stellen.
Voorbeeld tekstfragment: “Wat ik fijn vond is dat er naast de presentatie ook ruimte was om
vragen te stellen en deze direct aandacht kregen’’ (ID, 270).
3.1.3 Selectieve Code Goede Communicatie Naar Student
Bij deze selectieve code werd de goede communicatie naar OU-studenten beschreven. Hieruit
werden elementen opgemerkt die te maken hadden met een snelle reactietijd vanuit OUpersoneel, OU-personeel die de tijd namen voor de OU-studenten en een duidelijke
communicatie hadden.
Bij de eerste axiale code snelle reactietijd hadden OU-studenten ervaren dat een OUpersoneelslid binnen een korte periode reageerde op vragen van OU-studenten. Voorbeeld
tekstfragment: ‘‘Snel antwoorden op berichtjes waardoor je snel verder kunt met studeren’’
(ID, 136). Binnen de axiale code neemt de tijd hadden OU-studenten ervaren dat een OUpersoneelslid de tijd nam om OU-studenten te helpen. Voorbeeld tekstfragment: ‘‘Ondanks
het drukke schema van de docent nam deze uitgebreid de tijd om mij van informatie met
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verwijzingen naar literatuur te voorzien’’ (ID, 30). Bij de axiale code duidelijke communicatie
beschreven OU-studenten dat aspecten van de studie duidelijkheid of overzichtelijk werden
tijdens het volgen van een opleiding. Voorbeeld tekstfragment: ‘‘Ik diende de opdracht vlak
voor de kerstvakantie in en kreeg daarop direct een automatische reactie, waarin stond dat hij
vanwege vakantie niet eerder dan 10 januari ernaar zou kunnen kijken. Dat vond ik prettig om
te weten en gaf me duidelijkheid’’ (ID, 112).
3.1.4 Selectieve Code Algemene Tevredenheid
Deze selectieve code bestaat uit een axiale code. OU-studenten beschreven bij deze code een
tevredenheid richting het OU-personeel.
De axiale code tevredenheid bij studenten kenmerkte zich doordat OU-studenten
beschreven dat ze in algemeenheid een tevreden gevoel hadden over het OU-personeel.
Voorbeeld tekstfragment: ‘‘Eigenlijk weet ik niet welke ervaring ik moet kiezen, zoveel
positieve ervaringen heb ik bij de OU. Ik beveel de OU dan ook regelmatig aan bij anderen’’
(ID, 128).
3.2 Negatieve Ervaringen van OU-Studenten
Hieronder zijn de negatieve ervaringen beschreven die OU-studenten hadden in hun
relatie met OU-personeel. OU-studenten gaven gemiddeld op een 7-puntslikertschaal aan dat
de negatieve ervaringen een enigszins negatief effect had op de studievoortgang en motivatie
om de studie af te ronden.

Figuur 2
Categorisch Raamwerk van Negatieve Ervaringen Beschreven Door OU-Studenten
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3.2.1 Selectieve Code Onzekerheid bij Studenten
Bij deze selectieve code hadden OU-studenten een onzeker gevoel ervaren. Hierbij
beschreven OU-studenten onder andere dat ze niet gezien werden, een gevoel hadden van
afwijzing of onmacht, geen mogelijkheid hadden om vragen te stellen of niet serieus werden
genomen.
Bij de eerste axiale code niet gezien worden hadden OU-studenten ervaren dat zij niet
werden opgemerkt tijdens het volgen van hun opleiding. Voorbeeld tekstfragment: ‘‘Er werd
niet geluisterd naar de vele ontevreden studenten’’ (ID, 138). Binnen de axiale code afwijzing
hadden OU-studenten een afgewezen gevoel ervaren in hun relatie met een OU-personeelslid.
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Voorbeeld tekstfragment: ‘‘Ik had de OU nodig om een probleem op te lossen en zij gaf me
het gevoel dat ik er alleen voorstond’’ (ID, 46). Bij de axiale code gevoel van onmacht
hadden de OU-studenten een gevoel van onmacht ervaren waarbij de OU-studenten weinig tot
geen invloed hadden op een situatie. Voorbeeld tekstfragment: “Ik voelde me machteloos als
gevolg van totale ongeloof over de administratieve kwaliteit’’ (ID, 132). Binnen de axiale
code geen mogelijkheid om vragen te stellen gaven OU-studenten aan dat ze geen
mogelijkheid hadden om vragen te stellen aan een OU-personeelslid. Voorbeeld
tekstfragment: “Studenten niet laten uitpraten bij het stellen van een vraag en al een antwoord
gaan geven tijdens online college’’ (ID, 180). OU-studenten beschreven bij de axiale code
voelt zich niet serieus genomen dat zij zich niet serieus genomen voelden tijdens de relatie
met een OU-personeelslid. Voorbeeld tekstfragment: “Totale ongeloof over de
administratieve kwaliteit’’ (ID, 132). Ten slotte werd bij de axiale code eenzaamheid door
OU-studenten beschreven dat zij zich alleen of eenzaam voelden tijdens het volgen van een
opleiding. Voorbeeld tekstfragment: “Je bent toch eigenlijk altijd in je eentje bezig met de
studie’’ (ID, 211).
3.2.2 Selectieve Code Affectief Conflict
Bij deze selectieve code hadden OU-studenten een gebrek aan vertrouwen ervaren binnen de
relatie met een OU-personeelslid. Dit werd gekenmerkt door demotivatie tijdens het contact
met OU-personeelslid, negatieve emoties die daarbij speelden en teleurstellingen bij OUstudenten.
De axiale code negatieve emoties bij studenten kenmerkte zich doordat OU-studenten
een negatieve emotie beschreven wat veroorzaakt was door een OU-personeelslid. Dit kon
frustratie zijn, maar ook boosheid. Voorbeeld tekstfragment: “Dit heeft me enorm veel
energie gekost, boosheid en ergernis’’ (ID, 303). Bij de axiale code demotivatie tijdens e-mail
of telefonisch contact met personeel hadden OU-studenten negatieve gevoelens ervaren in de
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interactie met een OU-personeelslid. Voorbeeld tekstfragment: “Was erg demotiverend, kreeg
het idee dat de professor/docent geen zin had om te antwoorden’’ (ID, 286). Ten slotte
beschreven OU-studenten bij de axiale code teleurstelling een teleurstellend gevoel dat was
overgehouden na een vorm van interactie met een OU-personeelslid. Voorbeeld
tekstfragment: “Dit zorgde voor mij voor teleurstelling omdat ik mijn best had gedaan om de
administratieve mallemolen tijdig rond te krijgen’’ (ID, 92).
3.2.3 Selectieve Code Communicatie Vanuit Personeel
Bij deze selectieve code hadden OU-studenten een lange reactie termijn of geen reactie op een
vraag kregen wanneer er contact werd gezocht met een OU-personeelslid.
Bij de axiale code geen reactie op een vraag gaven OU-studenten bij deze code aan
dat ze op een bericht gericht aan een OU-personeelslid nooit een reactie hadden gekregen.
Voorbeeld tekstfragment: “Maar vervolgens heb ik nooit meer een reactie ontvangen vanuit
de OU’’ (ID, 26). Ten slotte gaven OU-studenten bij de code lange reactietermijn aan dat ze
een lange periode moesten wachten op een antwoord via de e-mail of op het resultaat van een
ingeleverde opdracht. Voorbeeld tekstfragment: “Lang gewacht voordat ik antwoord kreeg op
een verstuurde e-mail’’ (ID, 86).
3.2.4 Selectieve Code Competentie Frustratie
Bij deze selectieve code hadden OU-studenten ervaren dat ze geen of beperkte mogelijkheid
hadden om tot leren te komen. Hierbij beschreven OU-studenten onder andere dat er geen
kennis werd opgedaan, onduidelijke of geen correctie feedback was gegeven of dat er geen
mogelijkheid was tot fysieke bijeenkomsten.
Bij de axiale code geen kennis opgedaan gaven OU-studenten aan dat ze niets of
weinig hadden geleerd. Voorbeeld tekstfragment: “Een kater, ik wil geen zesjes. Ik wilde
leren hoe ik dit had moeten aanpakken. Hier leer ik niets van’’ (ID, 33). De axiale code te
kritische feedback werd gekenmerkt doordat OU-studenten een te kritisch gevoel hadden
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ervaren bij het verkrijgen van feedback. Voorbeeld tekstfragment: “Op een conceptversie van
mijn opdracht kreeg ik erg kritische feedback’’ (ID, 80). Bij de axiale code geen concrete
feedback hadden OU-studenten ervaren dat de gegeven feedback niet concreet was, maar te
algemeen of zonder diepgang. Voorbeeld tekstfragment: “Te algemene eerste feedback’’ (ID,
175). OU-studenten gaven bij de axiale code fysieke lessen aan dat ze liever fysieke lessen
hadden gevolgd in plaats van online lessen. Voorbeeld tekstfragment: “Liever fysiek les
gehad’’ (ID, 275). Bij de axiale code geen feedback gaven OU-studenten aan dat ze geen
feedback hadden ontvangen terwijl dat wel wenselijk was. Voorbeeld tekstfragment: “Toch
blijft het jammer als feedback uitblijft in de eerste ronde’’ (ID, 27). Ten slotte hadden OUstudenten bij de axiale code onduidelijke feedback onduidelijkheid ervaren bij de feedback die
werd gegeven bij een opdracht. Voorbeeld tekstfragment: “Dat verslag werd als onvoldoende
beoordeeld, terwijl de eerste feedback heel positief was’’ (ID, 175).
3.2.5 Selectieve Code Chaos bij Studenten
In deze selectieve code hadden OU-studenten ervaren dat verschillende aspecten binnen hun
studie onduidelijk of moeilijk waren te volgen. OU-studenten beschreven dit bij de leerinhoud
van een cursus, maar ook tijdens het mailcontact.
Bij de axiale code onduidelijkheid met betrekking tot leerinhoud beschreven OUstudenten dat de online lessen of studiestof die werd aangeboden door een OU-personeelslid
onduidelijk was of moeilijk te volgen. Voorbeeld tekstfragment: “Soms is het hoorcollege wat
chaotisch voor mijn gevoel’’ (ID, 72). Binnen de axiale code chaos m.b.t. mailcontact
beschreven OU-studenten dat het mailcontact tussen de studenten en OU-personeel als
onduidelijk werd ervaren. Voorbeeld tekstfragment: “Terugkoppeling n.a.v. het maken van
een eindopdracht van een cursus. Deze was zodanig dat, niet alleen ik maar ook andere
studenten, totaal het spoor bijster waren’’ (ID, 153).
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3.3 Verbeterpunten van de OU
Hieronder zijn de verbeterpunten die de OU-studenten benoemen in hun relatie met
OU-personeel beschreven.

Figuur 3
Categorisch Raamwerk van Verbeterpunten ten Aanzien van de Relatie met Docenten en
Personeel van de OU dat is Beschreven Door de OU-Studenten
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3.3.1 Selectieve Code Organisatorische Verbeteringen Voor Studenten
Bij deze selectieve code werden organisatorische verbeteringen beschreven die OU-studenten
anders hadden willen zien tijdens het studeren aan de OU. OU-Studenten beschreven aspecten
binnen de online leeromgeving, de interne communicatie, het aanbieden van fysieke lessen en
instructie in de Nederlandse taal.
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Bij de eerste axiale code online leeromgeving hadden OU-studenten ervaren dat er
fouten of geen correctie informatie binnen de online OU-leeromgeving was. Voorbeeld
tekstfragment: “Het zou fijn zijn, als de Youlearn zo weinig fouten bevat’’ (ID, 72). De axiale
code interne communicatie had betrekking tot de interne communicatie tussen het OUpersoneel. Voorbeeld tekstfragment: “De OU had de correspondentie digitaal sneller kunnen
communiceren en in de administratie kunnen verwerken’’ (ID, 66). Binnen de axiale code
aanbieden van fysieke lessen beschreven OU-studenten dat de uitval van fysieke lessen of het
volgen van fysieke lessen in plaats van online lessen de voorkeur had. Voorbeeld
tekstfragment: “Tijdens corona vond ik het jammer dat dit digitaal doorging, ik had het graag
fysiek gehad’’ (ID, 248). Ten slotte werd bij de axiale code instructie in de Nederlandse taal
aangegeven dat de instructie op een bepaald moment binnen de opleiding moeilijk was te
volgen, doordat een OU-personeelslid niet voldoende de Nederlandse taal beheerste.
Voorbeeld tekstfragment: “Wellicht een andere medewerker aan laten sluiten die de uitleg
kon ondersteunen in begrijpelijk Nederlands’’ (ID, 29).
3.3.2 Selectieve Code Persoonlijke Aandacht
Bij deze selectieve code werden aspecten benoemt die OU-studenten anders hadden willen
zien vanuit de OU, die te maken hadden met de persoonlijke aandacht naar OU-studenten.
Hierbij beschreven OU-studenten onder andere de mogelijkheid om vragen te stellen, het
gemis van persoonlijk contact en het gevoel dat ze begrepen of gezien werden.
Bij de eerste axiale code mogelijkheid om vragen te stellen beschreven OU-studenten
dat ze de mogelijkheid misten om vragen te kunnen stellen aan OU-personeel. Voorbeeld
tekstfragment: “Een meer persoonlijk antwoord, dat ingaat op mijn vraag’’ (ID, 79). De axiale
code persoonlijk contact kenmerkte zich doordat OU-studenten de behoefte hadden aan
persoonlijke contactmomenten met OU-personeel. Voorbeeld tekstfragment: “Wellicht zou
een persoonlijk contact hier geholpen hebben’’ (ID, 153). Binnen de axiale code begrip tonen
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hadden OU-studenten een gebrek ervaren aan een begripvolle terugkoppeling vanuit OUpersoneel. Voorbeeld tekstfragment: “De telefoniste had kunnen zeggen, het lijkt me
inderdaad best vervelend dat je eerst 3 à 5 dagen moet wachten om je vervolgens weer in te
kunnen schrijven voor dit tentamen’’ (ID, 185). OU-studenten beschreven binnen de axiale
code vriendelijkheid dat ze liever hadden gewild dat het contact tussen OU-studenten en OUpersoneel vriendelijker verliep. Voorbeeld tekstfragment: “Normaal contact en graag een
beetje vriendelijk’’ (ID, 88). Ten slotte hadden OU-studenten bij de axiale code gezien
worden ervaren dat ze meer gezien mochten worden door het OU-personeel. Bijvoorbeeld
door meer erkenning te krijgen, waardering of signalering op het moment dat er iets fout ging.
Voorbeeld tekstfragment: “Meer waardering/erkenning voor mij als persoon’’ (ID, 80).
3.3.3 Selectieve Code Aandacht Voor Persoonlijke Leerbehoefte
Bij deze selectieve code werden aspecten beschreven die OU-studenten anders hadden willen
zien op het gebied van persoonlijke leerbehoefte. OU-Studenten beschreven hierbij de
mogelijkheid om zichzelf te kunnen verbeteren en het ontbreken van klantgerichtheid naar de
student.
Bij de eerste axiale code mogelijkheid om te verbeteren ging het om OU-studenten die
het gevoel hadden dat er geen mogelijkheid was om hun tentamen of opdracht te verbeteren.
Voorbeeld tekstfragment: “Ja, had me een 5 of 5,4 gegeven en de kans om ervan te leren. Ik
had er zo graag iets beters van willen maken. Heel jammer dat de docent niet de insteek had
om het beste uit de student te halen’’ (ID, 77). Binnen de axiale code klantgericht hadden
OU-studenten een gebrek ervaren aan een gepersonaliseerde regeling of oplossing ten
behoeve van een probleem binnen hun opleiding. Voorbeeld tekstfragment: “Maatwerk
leveren, luisteren en het probleem oplossen’’ (ID, 103).
3.3.4 Selectieve Code Goede Communicatie Naar Studenten
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Bij deze selectieve code werden aspecten beschreven die de OU-studenten anders hadden
willen tijdens de communicatie naar OU-studenten. Hierbij beschreven OU-studenten dat er
sneller gecommuniceerd moest worden, duidelijkheid moest worden verschaft en dat er altijd
gereageerd moest worden op een vraag.
Bij deze eerste axiale code goede communicatie naar studenten lieten OU-studenten
blijken behoefte te hebben aan een snellere vorm van communicatie met OU-personeel.
Voorbeeld tekstfragment: “Aan het begin van het kwartiel een planning bekend maken en in
het geval van wijzigingen op tijd communiceren’’ (ID, 140). Bij de axiale code duidelijkheid
verschaffen naar studenten beschreven OU-studenten dat ze op bepaalde momenten meer
duidelijkheid nodig hadden in de communicatie met OU-personeel. Voorbeeld tekstfragment:
“Het is altijd fijn om een berichtje van goed ontvangst te ontvangen met iets van wordt in
behandeling genomen’’ (ID, 86). Ten slotte beschreven OU-studenten bij de axiale code geen
communicatie vanuit personeel dat ze op een bepaald moment binnen hun opleiding geen
reactie hadden gekregen op een e-mail richting een OU-personeelslid. Voorbeeld
tekstfragment: “Reageren op mijn vraag of anders laten weten dat mijn vraag niet duidelijk
is’’ (ID, 60).
3.3.5 Selectieve Code Houding Personeel
Bij deze selectieve code beschreven OU-studenten aspecten die ze anders hadden willen zien
aan de houding van OU-personeel. Hierbij beschreven OU-studenten de professionaliteit en
het op tijd aanwezig zijn van OU-personeel.
De eerste axiale code professionaliteit personeel had betrekking tot de professionele
houding van OU-personeel. Waarin een student een beroep deed op de professionaliteit van
een OU-personeelslid. Voorbeeld tekstfragment: “De docent had enkele video's met uitleg op
zijn persoonlijke YouTube-kanaal geplaatst. Dit vond ik niet professioneel’’ (ID, 112). Bij de
laatste axiale code tijdig aanwezig zijn van personeel gaven OU-studenten aan dat OU-
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personeel niet altijd tijdig aanwezig waren, bijvoorbeeld tijdens een examen. Voorbeeld
tekstfragment: “Op zijn minst dat de examinator/docent op tijd aanwezig is’’ (ID, 102).
4. Discussie
De discussie zal eerst worden besproken aan de hand van de drie onderzoeksvragen
die ten grondslag lagen van deze studie. Vervolgens worden de beperkingen van het
onderzoek en de praktische implicaties toegelicht. Ten slotte wordt de conclusie van het
onderzoek beschreven.
4.1 Hoofdbevindingen
4.1.1 Wat Zijn de Meest Voorkomende Positieve Ervaringen die OU-Studenten in hun
Relatie met de OU Ervaren?
Wat opviel is dat het thema positieve begeleiding in lijn stond met de basisbehoefte
betrokkenheid uit de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2020). Ryan en Deci (2020)
spraken over geaccepteerd worden binnen een sociale groep, wat overeenstemming had met
onder andere de subthema’s wordt gezien, betrokkenheid en vertrouwen in welwillendheid.
Waarvan het laatste subthema hetzelfde werd benoemd en overeenkwam met de tweede
relatiekwaliteit-dimensie van Snijders et al. (2018). Het subthema wordt gezien had ook
overeenstemming met de vierde relatiekwaliteit-dimensie affectieve betrokkenheid, wat
verwees naar het gevoel van studenten dat ze bij de onderwijsinstelling wilden horen of zich
daarmee verbonden wilden voelen (Snijders et al., 2018). De subthema’s betrokkenheid,
gesteund door personeel en wordt gezien toonden ook gelijkenis met de positieve
relatieaspecten betrokkenheid en emotionele steun die werden beschreven door Roorda et al.
(2017). Het thema competentie ontwikkeling stond in lijn met de psychologische
basisbehoefte competentie. Ryan en Deci (2020) spraken over het in staat zijn om positieve
veranderingen in gewenste resultaten teweeg te brengen, wat overeenstemming had met onder
andere de subthema’s mogelijkheid om vragen te stellen, constructieve feedback en duidelijke
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instructie. Deze subthema’s boden namelijk de mogelijkheid dat OU-studenten leerervaringen
konden opdoen.
Binnen het thema goede communicatie naar studenten waren er verschillende
overeenkomsten gevonden met de huidige literatuur. De subthema’s snelle reactietijd, neemt
de tijd en duidelijke communicatie werden in overeenstemming gebracht met de basisbehoefte
betrokkenheid (i.e., ondersteuning van verbondenheid) van de zelfdeterminatietheorie (Ryan
& Deci, 2020). Doordat een OU-personeelslid meer de tijd nam voor een student, sneller en
duidelijker reageerde, is het volgens Stroet et al. (2013) mogelijk dat er meer affectie, warmte
en energie besteed werd in de relatie met studenten. Daarnaast stonden de subthema’s van
goede communicatie naar studenten in relatie met de ondersteuning van competentie
(Aelterman et al., 2019; Stroet et al., 2013). Waarbij de subthema’s de mogelijkheid konden
bieden om OU-studenten te ontwikkelen in hun competentie door tijdig, snel en duidelijk te
reageren binnen de communicatie met OU-personeel.
Het thema algemene tevredenheid stond in relatie met de relatiekwaliteit-dimensie
tevredenheid van Snijders et al. (2018), waarbij in beide gevallen gesproken werd over de
mate waarin studenten tevreden waren over de wijze waarop de studie werd vormgegeven
binnen de onderwijsinstelling. Daarnaast had het thema een overeenkomst met de
relatiekwaliteit-dimensie affectieve betrokkenheid, waarbij Snijders et al. (2018) verwees naar
‘‘een gevoel dat een student trost is om te studeren aan een bepaalde instelling’’, werd dit ook
beschreven door OU-studenten.
4.1.2 Wat Zijn de Meest Voorkomende Negatieve Ervaringen die OU-Studenten in hun
Relatie met de OU Ervaren?
Het eerste thema onzekerheid bij studenten kenmerkte zich door eenzaamheid, niet
worden gezien en een gevoel van afwijzing. Dit was het tegenovergestelde van de
basisbehoefte betrokkenheid die werd beschreven door Ryan en Deci (2020). Daarnaast waren
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er overeenkomsten gevonden met de negatieve relatieaspecten beschreven door Roorda et al.
(2017). De subthema’s niet gezien worden, afwijzing, gevoel van onmacht en eenzaamheid
kwamen overeen met het negatieve relatieaspect afwijzing, waarbij OU-studenten beschreven
zich eenzaam, afgewezen of niet gehoord te voelen.
Het tweede thema affectief conflict had dezelfde kenmerken als de gelijknamige
relatiekwaliteit-dimensie van Snijders et al., (2018). Binnen dit thema werden demotivatie,
negatieve emoties en zware teleurstellingen beschreven door OU-studenten. Wat
overeenkwam met de aspecten woede, irritatie of frustratie die door Snijders et al. (2018)
waren beschreven. Daarnaast waren er gelijkenissen met de negatieve relatieaspecten
conflicten, spanning en relationele negativiteit die door Roorda et al. (2017) zijn beschreven.
Het derde thema communicatie vanuit personeel kenmerkte zich met de
relatieaspecten beschreven door Roorda et al. (2017). Het subthema afwijzing kwam overeen
met het gevoel dat OU-studenten het idee hadden dat ze genegeerd werden doordat ze geen
reactie hadden gekregen. Wat het tegenovergestelde was van de positieve relatieaspecten
betrokkenheid en nabijheid. Dit bleek doordat OU-studenten het gevoel hadden dat er geen
interesse naar hen werd getoond en er geen warmte en openheid werd ervaren in de relatie
met een OU-personeelslid.
Het vierde thema competentie frustratie kenmerkte zich met meerdere aspecten uit de
huidige literatuur. Het subthema geen feedback had overeenstemming met het negatieve
relatieaspect afwijzing (Roorda et al., 2017), waarbij het subthema te kritische feedback
overeenkwam met de negatieve relatieaspect relationele negativiteit. Daarnaast vielen deze
subthema’s deels onder de vierde relatiekwaliteit-dimensie affectief conflict beschreven door
Roorda et al. (2017), doordat OU-studenten een frustratie hadden geuit richting OUpersoneel. De overige subthema’s werden gezien als het tegenovergestelde van de
basisbehoefte competentie beschreven door Ryan en Deci (2020), doordat er onder meer geen
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kennis werd opgedaan. Daarbij werd binnen deze subthema’s een behoefte-ondermijnende
docentenbenadering toegepast, waarbij chaos werd gecreëerd doordat er te weinig hulp of
feedback werd geboden (Aelterman, 2014). In het laatste thema werd opnieuw
overeenstemming gevonden met het begrip chaos van Aelterman (2014), doordat OUstudenten onduidelijke instructie of feedback kregen aangeboden met betrekking tot
leerinhoud of tijdens het mailcontact met OU-personeel.
4.1.3 Welke Verbeterpunten Geven OU-Studenten aan ten Aanzien van hun Relatie met
Docenten en Personeel van hun Onderwijsinstelling in de Beschreven Ervaringen?
OU-studenten beschreven in het eerste thema dat fysieke lessen bij de OU werden
gemist. Het subthema aanbieden van fysieke lessen kon daarmee overeenkomen met meerdere
positieve relatieaspecten (betrokkenheid, nabijheid en verbondenheid) beschreven door
Roorda et al. (2017). Daarnaast kon bij het gemis van fysieke lessen overeenstemming
worden gevonden met de basisbehoefte betrokkenheid van Ryan en Deci (2020). Het was niet
duidelijk wat exact de reden was waarom OU-studenten een fysieke les fijner hadden
gevonden in plaats van een online les. De overige subthema’s hadden overeenstemming met
het begrip chaos zoals gedefinieerd wordt door Aelterman (2014), waarbij OU-studenten
onvoldoende instructie hadden ervaren binnen de online-omgeving van de OU, tijdens
colleges en onduidelijkheden door de interne communicatie binnen de OU.
Bij het tweede thema persoonlijke aandacht werd het subthema mogelijkheid om
vragen te stellen genoemd. Dit subthema kon in overeenstemming worden gebracht met de
basisbehoefte competentie van Ryan en Deci (2020). Doordat OU-studenten in hun ervaringen
de behoefte deelden om meer mogelijkheden te krijgen om inhoudelijke vragen te stellen aan
het OU-personeel. De overige subthema’s werden in overeenstemming gebracht met de
positieve relatieaspecten emotionele steun, betrokkenheid en verbondenheid gedefinieerd door
Roorda et al. (2017). Dit bleek uit de beschrijvingen van OU-studenten die lieten zien dat er
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behoefte was aan interesse die werd getoond vanuit de OU richting de OU-studenten.
Daarnaast lieten beschrijvingen van OU-studenten zien dat ze het gevoel hadden ervaren dat
ze niet gezien werden. De relatiekwaliteitsdimensies vertrouwen in welwillendheid en
affectieve betrokkenheid van Snijders et al. (2018) werden ook in de overige subthema’s
teruggevonden. Doordat OU-studenten liever hadden gezien dat de OU zich bekommerde om
het welzijn van OU-studenten, en hierbij het gevoel hadden gegeven dat studenten ertoe
deden.
Bij het derde thema aandacht voor persoonlijke leerbehoefte werden bij de twee
subthema’s meerdere overeenkomsten gevonden. Vanuit de zelfdeterminatietheorie van Ryan
en Deci (2020) werd een overeenkomst gezien met de basisbehoefte competentie doordat OUstudenten gewenst hadden om beter ondersteund te worden met betrekking tot leerbehoeftes.
Daarnaast werd ook binnen de basisbehoefte autonomie een overeenkomst gevonden doordat
OU-studenten gewenst hadden om meer eigen keuzes in hun persoonlijke leerroute te bepalen.
Aansluitend had de relatiekwaliteit-dimensie vertrouwen in welwillendheid van Snijders et al.
(2018) overeenstemming met de basisbehoefte autonomie. Doordat OU-studenten gewenst
hadden dat OU-personeel zich bekommerde om het welzijn van de OU-studenten, waardoor
een eigen keuze binnen de persoonlijke leerroute van OU-studenten kon worden bekrachtigd.
Bij het vierde thema goede communicatie naar studenten kwamen de drie subthema’s
overeen met het begrip chaos dat was gedefinieerd door Aelterman (2014). OU-studenten
beschreven het gemis van reacties op e-mails, onduidelijke leerinhoud of een snellere
communicatie met OU-personeel. Doordat er onvoldoende instructie beschikbaar was binnen
de leerinhoud of onvoldoende hulp of feedback werd aangeboden tijdens de communicatie
tussen OU-studenten en OU-personeel, kon er chaos optreden bij de OU-studenten.
Bij het laatste thema houding personeel had het subthema professionaliteit personeel
overeenstemming met de relatiekwaliteit-dimensie affectief conflict dat was gedefinieerd door
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Snijders et al. (2018). Deze overeenstemming werd gevonden doordat OU-studenten
beschreven dat er een gevoel van frustratie werd ervaren ten aanzien van de houding van een
OU-personeelslid. Bij het subthema tijdig aanwezig zijn van personeel werd gelijkenis
gevonden met het negatieve relatieaspect relationele negativiteit dat was gedefinieerd door
Roorda et al. (2017). Doordat OU-studenten beschreven dat ze een negatief gevoel hadden
ervaren ten opzichte van een OU-personeelslid wanneer deze te laat aanwezig was bij
bijvoorbeeld een examen.
4.2 Beperkingen en Richting Voor Vervolgonderzoek
Deze studie heeft een eerste aanzet gegeven voor onderzoek naar relatiekwaliteit
binnen het hoger afstandsonderwijs. Dit onderzoek is wel vanuit de perceptie van OUstudenten geschreven. In lijn met interpersoonlijk relatieonderzoek, is het aanbevolen om de
perceptie van beide partijen binnen de relatie te beoordelen (Duck, 1990). In
vervolgonderzoek is het dan ook aanbevolen om ervaringen te beschrijven vanuit het OUpersoneel. Daarnaast waren er in deze studie OU-studenten afkomstig vanuit alle zes de
faculteiten. De faculteiten managementwetenschappen en bètawetenschappen zijn echter
ondervertegenwoordigd. Om een completer beeld van ervaringen te vormen zou in
vervolgonderzoek deelnemers moeten worden uitgenodigd vanuit deze twee faculteiten.
De OU-studenten binnen deze studie hadden de vragenlijsten online ingevuld,
waardoor er geen mogelijkheid was om door te vragen op beschrijvingen. OU-studenten
hadden bijvoorbeeld beschreven dat er behoefte was aan fysieke lessen binnen de OU, maar
het is onduidelijk wat exact de reden was voor deze behoefte. In vervolgonderzoek kan
gebruik worden gemaakt van een uitnodiging tot een interview of focusgroep waardoor de
mogelijkheid ontstaat om op beschreven ervaringen door te vragen voor meer diepgang in de
argumentatie van de student. De beschreven positieve ervaringen in dit onderzoek hadden
volgens OU-studenten gemiddeld een positief effect op de studievoortgang en motivatie om
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de studie af te ronden. De negatieve ervaringen gaven een enigszins negatief effect op deze
aspecten. Het gebruik van de CIT binnen het hoger afstandsonderwijs wordt hierdoor
aanbevolen voor vervolgonderzoek, doordat het een perceptie van ervaringen weergeeft die
mogelijk een effect hebben op de studievoortgang en motivatie van studenten.
Ten slotte bleek uit onderzoek van Snijders et al. (2022) dat de
relatiekwaliteitsdimensies in het eerste semester een positieve invloed hadden op de
betrokkenheid van studenten en loyaliteit in het tweede semester. Daarom zou
vervolgonderzoek binnen het hoger afstandsonderwijs zich moeten richten op longitudinale
data. Hierdoor kan onderzocht worden of dit ook een positieve invloed heeft binnen het hoger
afstandsonderwijs.
4.3 Praktische Implicaties
OU-studenten beschreven in deze studie hoe essentieel goede communicatie is met
OU-personeel en het tijdig ontvangen van constructieve feedback. In eerder onderzoek van
Tantleff-Dunn et al. (2002) bleek al dat studenten het meest ontevreden zijn wanneer
docenten niet reageren op problemen van studenten. Daarbij spelen docenten een essentiële
rol bij de bevrediging van de basisbehoefte van studenten (Aelterman et al., 2019; Stroet et
al., 2013). Echter, beschrijven OU-studenten bij hun positieve ervaringen, negatieve
ervaringen en verbeterpunten niet alleen docenten, maar het gehele OU-personeel. Voor
onderwijsinstellingen die studenten binnen het afstandsonderwijs willen ondersteunen tijdens
hun studie, kan het gebruik van duidelijke communicatie, snelle en constructieve feedback
vanuit het gehele personeel een krachtige manier zijn om studenten te helpen. Hierdoor
zouden studenten meer het gevoel van welwillendheid vanuit het personeel kunnen ervaren,
waardoor er bij studenten minder affectieve conflicten binnen de onderwijsinstelling kunnen
ontstaan. Daarnaast beschreven OU-studenten zowel bij de positieve beschrijvingen,
negatieve beschrijvingen als bij de verbeterpunten van de OU, de behoefte dat ze werden
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gezien tijdens hun studie. Om de relatie tussen personeel van een onderwijsinstelling en de
afstandsonderwijs-student positief te beïnvloeden kan een inzet op persoonlijke aandacht en
betrokkenheid vanuit personeel naar de student gunstig zijn.
4.4 Conclusie
De OU-studenten beschreven als positieve ervaringen de positieve begeleiding, gevoel
van competentie-ontwikkeling, goede communicatie naar de student en de algemene
tevredenheid. Als negatieve ervaringen beschreven de OU-studenten het krijgen van een
onzeker gevoel, het voorvallen van een affectief conflict, communicatie vanuit personeel,
competentie frustratie en het gevoel van chaos. Daarnaast beschreven OU-studenten de wens
met wat de OU beter had kunnen doen. Hieruit bleek dat de OU-studenten behoefte hadden
aan organisatorische verbeteringen, persoonlijke aandacht, aandacht voor persoonlijke
leerbehoefte, communicatie naar de student en de houding van OU-personeel. Deze studie
heeft een maatschappelijke en wetenschappelijke significantie door het inzicht dat het geeft in
de manier waarop een OU-student de relatie met OU-personeel ervaart. Doordat
studentpercepties zichtbaar worden kunnen er aanpassingen worden gemaakt om de relatie
met studenten binnen het afstandsonderwijs (verder) op te bouwen en te onderhouden met
personeel van de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld door het geven van constructieve feedback
om het gevoel van competentie te bevorderingen of meer individuele begeleiding aan te
bieden.
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