alleen sprake van een getalsmatige groei, ook de diversiteit van de studentenpopulatie
neemt toe. Het succes van een opleiding of hogeschool lijkt daarnaast in toenemende
mate te worden afgemeten aan het rendement – het aantal geslaagde studenten.
Wat is de invloed hiervan op het onderwijs en hoe gaan docenten hiermee om?
Beoordelen zij studiesucces ook in kwantitatieve termen of hanteren zij een andere
opvatting? En in hoeverre vergt een diverse studentenpopulatie een gedifferentieerde
onderwijsbenadering?
Om antwoord te vinden op deze vragen spraken Daniël van Middelkoop en
Martha Meerman met docenten uit vijfentwintig teams. In Studiesucces en diversiteit –

STUDIESUCCES EN DIVERSITEIT

Elk jaar stijgt het aantal studenten dat begint aan een studie in het hbo. Er is niet

STUDIESUCCES EN DIVERSITEIT
EN WAT HBO-DOCENTEN DAARMEE TE MAKEN HEBBEN

Daniël van Middelkoop
& Martha Meerman

en wat hbo-docenten daarmee te maken hebben laten ze vooral die docenten aan het
woord. Centraal in deze publicatie staat de manier waarop zij over deze onderwerpen
denken, met welke vraagstukken zij hierbij worstelen en welke acties ze al dan niet
op de implicaties die de gevonden inzichten voor het hbo kunnen hebben.
Deze publicatie is uitgegeven door CAREM, Centre for Applied Research on Economics
& Management, het expertisecentrum voor praktijkgericht economisch onderzoek van
het domein Economie en Management / HES van de Hogeschool van Amsterdam.

Daniël van Middelkoop & Martha Meerman

ondernemen om de problemen op te lossen. De auteurs gaan daarnaast nadrukkelijk in

© 2014, Centre for Applied Research on
Economics and Management (CAREM)
Lectoraat gHRM

ISBN 9789059728332

Hogeschool van Amsterdam
Economie en Management / HES
Gebouw KroonState

CREATING TOMORROW

H.J.E. Wenckebachweg 144-148
1114 AD Amsterdam – Duivendrecht

9 789059 728332

Goed_onderwijs.indd All Pages

28-1-2014 13:39:32

rugdikte 4,8 mm 28-01-2013

Studiesucces en diversiteit
En wat hbo-docenten daarmee te maken hebben

Goed onderwijs.indd 1

28-1-2014 14:11:46

Goed onderwijs.indd 2

28-1-2014 14:11:46

Studiesucces
en diversiteit
En wat hbo-docenten daarmee te maken hebben

Daniël van Middelkoop & Martha Meerman

Goed onderwijs.indd 3

28-1-2014 14:11:46

colofon
ISBN: 9789059728332
Omslagillustratie: Winny Ros
Opmaak: Textcetera, Den Haag
Eindredactie: Ton Guiking
© 2014, Daniël van Middelkoop & Martha Meerman
Centre for Applied Research on Economics and Management (CAREM). Lectoraat gHRM.
Hogeschool van Amsterdam
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteurs.

Goed onderwijs.indd 4

28-1-2014 14:11:46

Inhoudsopgave
Voorwoord7

1 Inleiding11
2 De aanpak: een goed gesprek over studiesucces en diversiteit

19

3 Docenten over studiesucces

29

4 Diversiteit en studiesucces

49

5 Diversiteit in het docententeam en de relatie met studiesucces

67

6 Het gesprek gaat verder

83

Literatuur91
Over de auteurs

Goed onderwijs.indd 5

95

28-1-2014 14:11:46

Goed onderwijs.indd 6

28-1-2014 14:11:46

Voorwoord
Deze publicatie gaat over studiesucces en diversiteit. We laten zien hoe docenten hierover
denken, met welke vraagstukken zij worstelen op dit gebied en welke acties ze al dan
niet ondernemen om de problemen op te lossen. De afgelopen jaren voerden we hierover
gesprekken met docenten in 25 teams aan de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool
Rotterdam. We presenteren in het kort de belangrijkste bevindingen van die gesprekken,
bespreken de resultaten en verkennen mogelijke implicaties voor docenten en managers in
het hbo.
Uit ons onderzoek blijkt dat docenten niet zozeer denken in termen van studiesucces of
diversiteit, maar primair gericht zijn op het bieden van goed onderwijs. Acties ter bevordering
van studiesucces of diversiteit kunnen daarom niet slagen wanneer deze niet verbonden
worden met vraagstukken rond de kwaliteit van het onderwijs. Wat er verstaan wordt
onder die kwaliteit blijft vaak impliciet, en dit geldt ook voor de begrippen studiesucces
en diversiteit: in discussies en maatregelen komen de termen steeds naar voren zonder dat
duidelijk is welke aannames eraan ten grondslag liggen. De opvattingen en visie van docenten
met betrekking tot deze onderwerpen blijven naar onze mening in de onderwijsdiscussie
onderbelicht. Met deze publicatie willen wij juist de docenten een stem geven in de discussie.
Dit verslag maakt deel uit van een reeks publicaties over diversiteit en studiesucces in het
hoger beroepsonderwijs (hbo), uitgebracht door het lectoraat gedifferentieerd HRM van de
Hogeschool van Amsterdam. Deze uitgaven komen voort uit het doorlopende onderzoek van
het lectoraat naar manieren waarop diversiteit op een effectieve manier op de agenda van
organisaties kan komen.
Onze dank gaat allereerst uit naar alle docenten en teammanagers die met ons het gesprek
over diversiteit en studiesucces voerden en samen met ons op zoek gingen naar uitwegen
uit dilemma’s op dit gebied. Bewust hanteren wij hier de termen ‘samen’ en ‘op zoek
gaan’. Het onderzoek behelsde duidelijk meer dan alleen het inventariseren van meningen
en ervaringen. Waar mogelijk werd met de docententeams gezamenlijk besproken welke
strategieën mogelijk waren en hoe een verbeteringstraject ingezet kon worden.
Dit boekje had niet tot stand kunnen komen zonder de samenwerking met de docenten.
Daarnaast waren de bijdragen van enkele anderen van grote waarde. Folke Glastra was
betrokken bij de totstandkoming van de enquête die de basis vormt voor de kwantitatieve

Voorwoord | 7

Goed onderwijs.indd 7

28-1-2014 14:11:46

data van het onderzoek. Hafid Ballafkih voerde het kwantitatieve deel van de analyse uit
waarop de hoofdstukken 3, 4 en 5 mede zijn gebaseerd. Beiden fungeerden daarnaast in
verschillende fases van het schrijfproces als kritisch referent. Najat Bay en Jeanine Spierings
voerden, samen met de auteurs, een groot aantal van de gesprekken met de 25 teams en
waren medeverantwoordelijk voor de verslaglegging naar de individuele teams. Daarnaast
bedanken we Nancy Tuhuteru, John Beentjes en Greet Roosloot voor het faciliteren van
en het meedenken over de gesprekken. Tot slot gaat onze dank uit naar alle leden van de
kenniskring van het lectoraat voor hun constructieve feedback tijdens het schrijven van het
rapport en voor hun medewerking in het begeleiden van enkele teamgesprekken.
Daniël van Middelkoop & Martha Meerman
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1
Inleiding

De HvA leidt vanuit een brede oriëntatie op het beroepenveld een grote variëteit aan
studenten op die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog
niveau hun professie uit te kunnen oefenen.
–

Missie en Visie Hogeschool van Amsterdam (2013a)

Een kenmerk voor Rotterdam is dat wij te maken hebben met een relatief laag geschoolde
populatie en een grote culturele diversiteit. Het is onze kernopgave het maximale uit de
talenten van onze studenten te halen.
–	Visie en Positionering Hogeschool Rotterdam (2013)
Bovenstaande citaten uit de missie en visie van twee Nederlandse hogescholen vatten
de ambitie en uitdaging van de hbo-instellingen in de Randstad goed samen: een
grote diversiteit aan jongeren succesvol opleiden en bijdragen aan de emancipatie van
achtergestelde groepen. Maar hoe kan goed onderwijs in het hbo gegarandeerd worden en
wat is succesvol opleiden wanneer het aantal jongeren groeit dat hoger beroepsonderwijs
volgt en de diversiteit in de studentenpopulatie toeneemt? Het is de centrale vraagstelling
waarover we met hbo-docenten het gesprek voerden. In deze publicatie kijken we naar
de bijdrage van docenten aan studiesucces en de mate waarin deze docenten aandacht
hebben voor diversiteit onder studenten. We willen daarmee allereerst de visie van docenten
rond deze onderwerpen voor het voetlicht brengen en hun onderlinge discussie hierover
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stimuleren. Daarnaast willen we beleidsmakers en onderwijsmanagers met dit verslag
inzichten bieden die hen kunnen helpen docenten te ondersteunen bij het realiseren van
studiesucces van studenten.

1.1

Meer studenten, meer diversiteit

Aandacht voor studiesucces is er in het hbo zeker, het is er aan de orde van de dag. Steeds
meer jonge mensen beginnen na het voortgezet onderwijs of het mbo een opleiding in
het hoger beroepsonderwijs (zie tabel 1). Maar niet iedere student die aan een hbo-studie
begint, maakt deze ook af – de studie-uitval is aanzienlijk (zie tabel 2). Alhoewel op het
eerste gezicht de daling van het studierendement in vergelijking met de toegenomen student
aantallen bescheiden lijkt, is hier toch sprake van een onwenselijke ontwikkeling. Uitval leidt
tot nadelige gevolgen voor de betreffende student en heeft maatschappelijk ongewenste
consequenties. De WRR (2009) spreekt van directe kosten voor de maatschappij op het
gebied van bijvoorbeeld uitkeringen en niet-gerealiseerde productiviteit. Daarnaast is er
sprake van indirecte kosten voor de maatschappij, indien maatschappelijke achterstand
ontaardt in criminele activiteit of leidt tot een hulpbehoefte.
Tabel 1

Aantal inschrijvingen in het hbo

Studiejaar

Aantal

1997/1998

2002/2003

2007/2008

2012/2013

279.905

322.968

374.802

421.519

Bron: CBS 2013

Tabel 2	Rendement en uitval hbo na 5 jaar
Inschrijvingsjaar

2003

2004

2005

2006

2007

Rendement

58,8%

57,0%

55,6%

53,2%

53,0%

Uitval

20,1%

20,6%

21,0%

22,6%

22,8%

Bron: Vereniging Hogescholen 2013

Met de ontwikkeling van de multiculturele samenleving is ook de samenstelling van de
studentenpopulatie op het hbo meer divers geworden. Het studierendement van nietwesterse allochtone studenten is echter lager dan dat van autochtone studenten (zie tabel
3). Studiesucces is dus onlosmakelijk verbonden met diversiteit. Het verschil neemt eerder toe
dan af (Wolff 2013, Zijlstra et al. 2013) en is waar te nemen bij zowel de ‘G5 hogescholen’ in
de steden in de Randstad als daarbuiten.
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Tabel 3

Bachelorrendement na 5 jaar van autochtone en niet-westerse
allochtone studenten
Cohort 2003
(G5)

Cohort 2003
(Niet G5)

Cohort 2006
(G5)

Cohort 2006
(Niet-G5)

Autochtoon

69%

72%

69%

69%

Niet-westers allochtoon

54%

59%

50%

52%

Bron: Zijlstra et al. 2013

Maar de discussie over studiesucces en diversiteit gaat over meer dan alleen etniciteit.
Zo kennen ook studenten die vanuit het mbo doorstromen naar het hbo een lager
studierendement dan studenten die van de havo of het vwo instromen. Recent is daarbij
de (niet onomstreden) constatering gekomen dat mannelijke studenten in vergelijking met
vrouwelijke studenten achterblijven qua studierendement. Wanneer wij het over diversiteit
hebben, hanteren we een brede definitie, waarbij we voornamelijk kijken naar onderscheid
in etniciteit/afkomst, vooropleiding of gender. In een enkel geval kan nog een andere factor
spelen, zoals leeftijd.

1.2	Een ontwikkeling in kleur
In de publicatie ‘Een ontwikkeling in kleur’ (Meerman et al. 2009) staat de wijze waarop
docenten in het hbo en mbo omgaan met diversiteit in hun studentenpopulatie centraal.
De gesprekken waarvan we hier verslag doen zijn een uitvloeisel van de bevindingen van die
publicatie. Uit dat onderzoek bleek dat de onderwijspraktijk zeer kleurrijk is en dat etnische
diversiteit is doorgedrongen tot in alle facetten van het werk van docenten. Docenten zijn
daarom ervaringsdeskundigen in de omgang met een diverse studentenpopulatie. Opvallend
is, zo concludeerden Meerman c.s., dat een groot deel van de docenten in het werk geen
verschil wil zien of maken tussen studenten. De discussie ging vaak niet over de vraag hoe
met diversiteit rekening gehouden moest worden, maar of dit moest gebeuren. Leren over
diversiteit vindt niet structureel plaats via ‘georganiseerde leerprocessen’, maar gebeurt
individueel, in de klas, en op basis van informele gesprekken met collega’s. Daarnaast leidt
diversiteitsbeleid van een instelling niet automatisch tot meer aandacht van docenten voor
diversiteit onder studenten.
Het lectoraat gedifferentieerd HRM van de Hogeschool van Amsterdam doet al lange tijd
onderzoek naar de manier waarop docenten omgaan met hun diverse studentenpopulatie. In
dat onderzoek komt steeds naar voren dat diversiteit weliswaar meestal als belangrijk wordt
bestempeld, maar toch bijna altijd een lage prioriteit krijgt. Diversiteit krijgt alleen urgentie in
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docententeams door het te verbinden met vraagstukken en doelstellingen rond de kwaliteit
van het onderwijs of het studiesucces van studenten, met andere woorden: met het primaire
proces. De gesprekken die we de afgelopen drie jaar met docententeams aan de hogescholen
van Amsterdam en Rotterdam over diversiteit voerden, gingen daarom over diversiteit
en studiesucces en de relatie tussen beide. In de gesprekken sloten we aan bij bestaande
plannen en programma’s.

1.3	Programma’s rond studiesucces en diversiteit
Veel hogescholen hebben in het verleden programma’s ontwikkeld om het studiesucces
van studenten te verbeteren en studie-uitval tegen te gaan. In de praktijk werd studiesucces
daarbij over het algemeen gelijk gesteld aan studierendement. In 2008 stelde het ministerie
van Onderwijs financiële middelen ter beschikking voor projecten die de kwaliteit van het
onderwijs zouden verbeteren. Daarbij was specifiek aandacht voor het studiesucces van nietwesterse allochtonen. De subsidieregeling heeft geleid tot programma’s die moesten zorgen
voor meer studiesucces aan onder andere de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool
Rotterdam. Beide hogescholen gaven op eigen wijze invulling aan de subsidieregeling.
In Amsterdam werd met het programma Sturen op Studiesucces (SoS) gekozen voor een
decentrale aanpak. Per opleiding werden aparte projectplannen ontworpen; deze werden
veelal door een projectmanager geïmplementeerd. Een centraal projectteam verzorgde de
coördinatie en monitoring, en onderzocht de resultaten. Omdat de plannen per opleiding
verschilden, kwam er een breed palet aan maatregelen uit het SoS programma voort.
Opvallend is dat ondanks dat de subsidieregeling nadrukkelijk ook bedoeld was om het
studiesucces van niet-westerse allochtone studenten te verbeteren, de plannen zich richtten
op het verbeteren van het studiesucces van alle studenten. De gedachte hierachter was dat
maatregelen die goed zijn voor alle studenten, automatisch ook goed zijn voor niet-westerse
allochtone studenten. Uit een evaluatie van het programma komt echter naar voren dat het
de groep autochtone meisjes is die het meest geprofiteerd heeft van het SoS programma
(Hogeschool van Amsterdam 2013b).
Ook de Hogeschool Rotterdam richtte zich op het eerste gezicht op alle studenten, gezien
de titel van de plannen ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten:
Studiesucces voor iedereen. Studenten, zo redeneerde men, hebben veel meer dan vroeger
extra ondersteuning nodig om hun opleiding succesvol te kunnen starten en afronden.
Er was extra aandacht voor studenten die niet vanzelfsprekend de weg vinden naar het
hoger onderwijs, met name niet-westerse allochtone studenten. Dit kwam vooral tot uiting
in de uitbreiding van het aantal doelgroepmentoraten waar studenten terecht kunnen
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voor ondersteuning. Er zijn sindsdien zulke mentoraten voor Marokkaanse, Antilliaanse en
Arubaanse, Turkse en Surinaamse studenten. Daarnaast zijn er platforms voor studenten met
een beperking en voor studerende ouders, en is er een 21+ platform. De aanpak in Rotterdam
kenmerkte zich door een structurele en hogeschoolbrede benadering. Er was één centraal
plan en er werden geen deelplannen gemaakt per instituut of opleiding. Wel bepaalde een
opleiding bij welke acties de prioriteit ligt.
Uit de eindevaluatie van het G5 programma blijkt dat de subsidieregeling niet heeft geleid tot
het verkleinen van de verschillen in studieprestaties tussen niet-westerse allochtone studenten
en autochtone studenten. Alleen aan de Hogeschool Rotterdam nam het behoud en
rendement van niet-westerse allochtone studenten toe. Alhoewel een directe relatie moeilijk
te leggen is, kan dit erop wijzen dat de aanpak in Rotterdam beter heeft gewerkt dan die in
Amsterdam. In de eindevaluatie wordt tegelijkertijd vastgesteld dat de rol van de docenten
onderbelicht bleef in de programma’s. Docenten zouden ‘meer in de positie moeten worden
gebracht dat zij een actieve rol kunnen spelen ten aanzien van het studiesuccesvraagstuk.’
(Zijlstra et al. 2013, p. 16).

1.4	Docenten aan het woord
In dit verslag kijken we naar de bijdrage van docenten aan studiesucces en de mate waarin zij
aandacht hebben voor diversiteit onder studenten. In veel plannen van onderwijsinstellingen
komt de docent nauwelijks aan het woord. In deze publicatie geven we het podium juist
aan de docent, die als uitvoerder van initiatieven rond studiesucces een centrale rol speelt.
Centraal staan de belangrijkste resultaten van de gesprekken die we met hen voerden.
Uitspraken, conclusies en overdenkingen in dit verslag zijn gebaseerd op de ervaringen
en meningen van de docenten. Quotes staan niet voor meningen van een enkeling maar
zijn exemplarisch voor de uitspraken van meerdere docenten. We leggen de ervaringen en
meningen van de ondervraagde docenten naast inzichten uit de literatuur op het gebied van
studiesucces en diversiteit.

1.5

Studiesucces en diversiteit

Drie jaar lang keken we ‘in de keuken’ van twee hogescholen. In de gesprekken met
docententeams stonden drie onderwerpen centraal:
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1. Studiesucces
We zagen al dat de hogescholen via plannen en programma’s pogen het studiesucces
van studenten te verbeteren. Wij vroegen docenten wat studiesucces voor hen inhoudt.
Is studiesucces synoniem aan studierendement of geven zij hier een andere invulling aan?
Voelen docenten zich verantwoordelijk voor studiesucces en ervaren ze de mogelijkheden
en professionele ruimte om het studiesucces van studenten te faciliteren? We spraken met
docenten over deze vragen en over dilemma’s en problemen die ze hierbij in hun dagelijks
werk tegenkomen. Samen met hen gingen we op zoek naar oplossingen.
2.	Diversiteit onder studenten
Uitgaande van de constatering dat de diversiteit onder studenten groot is en verbonden met
studiesucces, vroegen we docenten wat zij verstaan onder diversiteit en of zij de invloed
van diversiteit onder studenten op studiesucces erkennen. We waren benieuwd naar de
invloed van de context waarin docenten opereren. Moet de docent inspelen op de manier
waarop de studentenpopulatie is samengesteld? Maakt het bijvoorbeeld uit of een docent
lesgeeft op een ‘witte’ of een ‘zwarte’ opleiding, een opleiding die voornamelijk jongens of
meisjes volgen of een opleiding waar mbo-ers in groten getale op af komen? Bij sommige
opleidingen is diversiteit onder studenten alom aanwezig, bij andere zeer beperkt. Vervolgens
wilden we weten welke invloed een bepaalde opvatting van diversiteit heeft op de aanpak
van studiesucces van diverse groepen studenten. We keken of en hoe docenten rekening
houden met diversiteit in het curriculum, hun didactische aanpak en hun pedagogisch
handelen.
3.	Diversiteit in het docententeam
Docenten werken in teamverband om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Er bestaat
niet alleen een grote diversiteit aan studenten, ook docenten verschillen onderling sterk.
We vroegen ons af in hoeverre docenten de diversiteit in het eigen team (h)erkennen en er
gebruik van maken in hun onderwijs. We stelden de vraag of diversiteit in een docententeam
voorwaarde is voor een effectieve beïnvloeding van studiesucces binnen een diverse
studentenpopulatie.

1.6	Leeswijzer
In hoofdstuk 2 bespreken we de manier waarop we het project hebben aangepakt; we
schetsen in het kort een beeld van de teams waarmee we het gesprek voerden, gaan in op
de manier waarop we dit deden en geven voorbeelden van het verloop van de gesprekken.
We evalueren de gehanteerde aanpak en bespreken de voorwaarden die aanwezig moeten
zijn om een goed gesprek over studiesucces en diversiteit in het hbo te kunnen voeren.
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In hoofdstuk 3 staat studiesucces centraal. We gaan in op de invloed van docenten op
studiesucces, de dilemma’s en problemen die zij als docent rond dit onderwerp ervaren
en de oplossingen die zij zelf formuleren. We beoordelen de uitkomsten aan de hand van
bevindingen uit de literatuur.
Hoofdstuk 4 gaat over diversiteit in relatie tot studiesucces. We brengen in kaart of en hoe
docenten diversiteit onder studenten zien en kijken naar de manier waarop ze in hun werk
met diversiteit omgaan.
In hoofdstuk 5 komt diversiteit onder docenten zelf aan bod. We behandelen de diversiteit
in docententeams en de mate waarin van aanwezige diversiteit gebruik wordt gemaakt. We
gaan in op de vraag of diversiteit in een docententeam een voorwaarde is voor een effectieve
aanpak van studiesucces binnen een diverse studentenpopulatie.
Ten slotte zoomen we in hoofdstuk 6 weer even uit. We evalueren de uitkomsten van het
driejarig project en de implicaties ervan voor het hbo.

Verder lezen
Keuning, Nico, (2013), De sleutel tot succes – diversiteit en studiesucces. Amsterdam: CAREM.
Meerman, M.G.M., J. Spierings, J. Segers, N. Bay (2009), Een ontwikkeling in kleur. Docenten leren op
de werkplek omgaan met het multiculturele beroepsonderwijs. Amsterdam: CAREM.
Wolff, Rick, (2013), Presteren op vreemde bodem – Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de
leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse
hoger onderwijs (1997-2010). Amsterdam: UvA.
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2
De aanpak:
een goed
gesprek over
studiesucces
en diversiteit

In de afgelopen drie jaar doorliepen we met 25 docententeams het traject ‘een goed gesprek
over studiesucces en diversiteit’. Het doel was diversiteit en studiesucces in het team expliciet
op de agenda te plaatsen en dilemma’s en problemen bespreekbaar te maken. We gingen
niet alleen het gesprek aan, maar gingen ook samen met docenten op zoek naar oplossingen
voor problemen. Door het onderwerp actief te agenderen intervenieerden we in het
bestaande teamproces. We legden verband tussen de ervaringen van de leden van het team
tot nu toe en de activiteiten die de betreffende opleidingen wilden ontplooien in het kader
van de initiatieven Sturen op Studiesucces (Hogeschool van Amsterdam) en Studiesucces voor
iedereen (Hogeschool Rotterdam).
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de teams die het traject doorliepen en laten we
zien hoe het traject was opgebouwd. We sluiten af met een reflectie op de voorwaarden voor
het voeren van een goed gesprek over diversiteit en studiesucces.

2.1	De docententeams
De 25 bij het onderzoek betrokken docententeams waren verdeeld over een brede ver
scheidenheid aan opleidingen – van fysiotherapie tot commerciële economie, van logistiek
tot pedagogiek. Een overzicht van opleidingen en teams die deelnamen aan het traject wordt
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gegeven in tabel 4. We voerden de gesprekken met ten hoogste vijftien teamleden, omdat
in grotere samenstellingen de effectiviteit van het teamgesprek afneemt. Wanneer teams
groter waren dan vijftien mensen, bijvoorbeeld omdat er geen onderverdeling was naar
jaarteams binnen een opleiding, creëerden we zelf groepen, in overleg met de teammanager.
We voerden het traject alleen uit met teams en teammanagers die behoefte hadden
aan een gesprek over diversiteit en studiesucces. De motivering hiervoor is dat we een
veranderingstraject wilden inzetten en zoiets zonder commitment van een team niet mogelijk
is. We wilden geen tijd en energie steken in teams waar de discussie gaat over de vraag of
diversiteit eigenlijk wel een belangrijk punt is in relatie tot studiesucces.
Tabel 4	Teams die deelnamen aan het traject studiesucces en diversiteit
Hogeschool Rotterdam
Opleiding

Aantal teams

Logistiek

2

Management, Economie en Recht (MER)

3

Pedagogiek

4

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

3

Rotterdam Business School (RBS)

1

Studiebegeleiding

1

Subtotaal

14

Hogeschool van Amsterdam
Opleiding

Aantal teams

Accountancy en bedrijfseconomie

1

Bedrijfskundige informatica

1

Commerciële economie

2

Management, Economie en Recht (MER)

1

Fysiotherapie

3

Oefentherapie

1

E-technology

1

Technische bedrijfskunde

1

Subtotaal

11

Totaal

25
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2.2

Het traject

Het traject ‘een goed gesprek over studiesucces en diversiteit’ is gebaseerd op ervaringen
en experimenten opgedaan tijdens eerdere onderzoekstrajecten (Spierings & Meerman
2010). Centraal in het traject stonden de gesprekken die medewerkers van het lectoraat
gedifferentieerd HRM van de HvA met docententeams voerden. Belangrijk bij de
voorbereiding waren overleg met de teammanager en het gebruik van een vragenlijst voor de
teamleden. Concreet doorliepen we met de docententeams de volgende stappen:
1. Gesprek met de teamleider
Met de teammanager van elk team voerden we een intakegesprek in de beginfase van
het traject. In dit gesprek spraken we praktische zaken door, zoals het verloop van het
traject. Het intakegesprek bood ons echter vooral een beeld van het team vanuit de ogen
van de teammanager. We spraken over de samenstelling van het team, diversiteit in de
studentenpopulatie en kenmerken van de opleiding, opvattingen over en aanpak van
diversiteit en studiesucces, en het functioneren van en verhoudingen binnen het team.
2.	Vragenlijst beginfase
Alle leden van het team vulden een vragenlijst in rond diversiteit en studiesucces. Daarin
kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
–	Persoonsgegevens en onderwijs/beroepservaring
–	Onderwijsopvatting van individuele docent en team
–	Ervaren dilemma’s rond werk, omgang met studenten en kwaliteit onderwijs
–	Onderscheid tussen en omgaan met norm- en risicostudenten
–	Inschatting mogelijkheid beïnvloeden studiesucces van studenten door individuele docent
en team
3.	Teamgesprek en gespreksverslag
Elk teamgesprek werd geleid door twee onderzoekers van het lectoraat: één fungeerde
als gespreksleider, de ander als observator. Uitgangspunt voor het gesprek waren het
intakegesprek met de teamleider, de resultaten uit de ingevulde vragenlijsten en de bestaande
plannen rond studiesucces van opleiding en/of instelling. Met name de problemen en
dilemma’s die de docenten in hun werk tegenkomen rond studiesucces en diversiteit vormden
een belangrijk startpunt voor het gesprek. We gingen met het team in gesprek over de aard
van de problemen en dilemma’s, over mogelijke keuzes in het omgaan ermee en over de
effecten op het studiesucces. We hanteerden dus geen standaard stramien voor het gesprek,
maar in elk gesprek kwamen wel altijd de volgende onderwerpen aan de orde:
–

Bestaande opvattingen en werkwijzen in het team rond studiesucces

–

Mogelijke oplossingen en aanpassingen om problemen rond studiesucces aan te pakken
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–

Bestaande opvattingen en werkwijzen in het team rond diversiteit, gekoppeld aan
studiesucces

–

Mogelijke oplossingen en aanpassingen om problemen rond diversiteit en studiesucces
aan te pakken

Naderhand schreven we een verslag met daarin de resultaten van de voormeting (de
ingevulde vragenlijsten), de bestaande plannen rond studiesucces van de opleiding, en de
uitkomsten van het gesprek. Het verslag eindigde met enkele conclusies en een concrete
actieagenda voor de komende periode. Hierin werd waar mogelijk de koppeling gelegd
met bestaande plannen van de opleiding of instelling op het gebied van studiesucces.
Het team ontving het verslag, via de teamleider, om daarna aan de hand van de actieagenda
vervolgstappen te kunnen nemen.
4.	Vervolggesprek
Zes maanden tot een jaar na het eerste teamgesprek werd nogmaals met het team een
gesprek gevoerd. Ook nu werd ter voorbereiding met de teamleider gesproken en werd de
vragenlijst uitgezet in het team. De resultaten van gesprek en vragenlijst vormden, samen
met de aanbevelingen van het eerste gesprek, de input op basis waarvan het gesprek werd
ingericht. Van dit tweede gesprek werd een beknopte samenvatting geschreven, waarin de
veranderingen in opvattingen en aanpak rond studiesucces werden weergegeven, evenals de
voortgang met betrekking tot de actieagenda.

2.3	De gesprekken
De kern van elk traject vormden de docenten en de door hen ervaren problemen, dilemma’s
en mogelijkheden rond studiesucces en diversiteit. Alhoewel alle trajecten in hoofdlijnen
dezelfde opzet volgden, was hierdoor geen van de trajecten hetzelfde. Onderwerpen,
opbouw en uitkomsten varieerden. Hoe het gesprek zich ontwikkelde was onder andere
afhankelijk van de kenmerken van de opleiding. Docenten die lesgeven in de sociale
studierichtingen zijn bijvoorbeeld relatief sterk gericht op persoonlijke ontwikkeling. Bij
gesprekken met hen is meer ruimte om het belang van aandacht voor diversiteit te bespreken.
Bij docenten binnen de technisch-georiënteerde opleidingen of op het gebied van gezondheid
ligt de nadruk veel meer op de eisen die het beroep stelt aan het curriculum en op de manier
van lesgeven. Maar ook commitment en stabiliteit van het docententeam, de opstelling van
de teammanager en de professionele ruimte die docenten ervaren beïnvloedden het gesprek.
Later in dit hoofdstuk gaan we hier verder op in.
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We voerden gesprekken waar de docenten in het team elkaar bevroegen over problemen
en samen kwamen tot uitwegen uit dilemma’s in de onderwijspraktijk. In deze teams was
ruimte om de discussie te voeren en van mening te verschillen, en docenten maakten gebruik
van elkaars expertise en inzichten. Het waren teams die al actief nadachten over studiesucces
en diversiteit en hier in hun onderwijs op uiteenlopende manieren mee bezig waren. Ideeën
die uit de gesprekken naar voren kwamen, hadden hierdoor ook relatief veel kans om in
de praktijk gebracht te worden. Dilemma’s van docenten rond de omgang met een diverse
studentenpopulatie werden bijvoorbeeld aangepakt door een interne training van en voor
docenten uit de eigen opleiding, door bij elkaar in de klas te kijken en door de ontwikkeling
van een ‘toolkit’ aan didactische mogelijkheden om hier op een goede manier mee om te
gaan.
We voerden ook gesprekken waarin de teamleden geen uitweg zagen uit problemen of de
verantwoordelijkheid daarvoor elders legden. Zo’n team signaleerde bijvoorbeeld wel het
achterblijvende studiesucces van een deel van de studenten, maar zag geen mogelijkheden
om hier verandering in te brengen. De studenten kregen dan vaak de schuld voor het
uitblijven van studiesucces. Soms voelden niet alle docenten zich veilig genoeg om in het
gesprek een afwijkende mening te geven. Andere keren legde het team eensgezind de
problemen neer bij het hoger management. Tot het formuleren of uitvoeren van acties rond
diversiteit en studiesucces kwam het in deze teams niet of nauwelijks.
In weer andere teams verliep het gesprek heel anders dan we van tevoren verwacht hadden.
Het onderwerp diversiteit werkte dan bijvoorbeeld als ‘trigger’ voor conflicten die al lange
tijd op de loer lagen; verschillen in opvattingen tussen docenten leidden dan tot verhitte
discussies. Zulke gesprekken gaven veel inzicht in de beweegredenen van docenten en
de afwegingen en beslissingen die ze rond studiesucces en diversiteit maken. Zij zetten
bijvoorbeeld, ondanks het commitment deel te nemen aan het traject, vraagtekens bij nut en
noodzaak van aandacht voor diversiteit, of bij de (on)mogelijkheden om studiesucces voor alle
studenten mogelijk te maken. Soms leidden de gesprekken tot onverwachte uitkomsten die
niet direct gerelateerd waren aan studiesucces en diversiteit, zoals het uitstippelen van een
plan om tot hechtere teamvorming te komen.
Terugkijkend op de vele gesprekken zien we een aantal voor- en nadelen van de gehanteerde
aanpak. Het grootste voordeel was het leveren van maatwerk, waarbij docenten zelf
studiesucces en diversiteit definieerden en daaraan gerelateerde gespreksonderwerpen
vaststelden. Dit leidde vaak tot interessante discussies over de kern van het werk van
docenten en de taak van het hbo. In verschillende teams werd aangegeven dat de ruimte
om hierover van gedachten te wisselen op zichzelf al de moeite waard is, ongeacht de
mogelijke vervolgacties die uit het traject konden voortkomen. De ruimte en tijd om over
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het eigen beroep te discussiëren en hierop acties te ondernemen bleek kleiner dan we van
tevoren hadden ingeschat. Door de hectiek waarmee het lesgeven omringd lijkt te zijn, raakt
een gesprek over de kern van het docentschap, hoe paradoxaal wellicht ook, al snel op de
achtergrond. Praten over diversiteit en studiesucces behoort niet tot de normale routine en
het onderwerp raakte bij verschillende teams dan ook op de achtergrond in de periode tussen
de twee gesprekken – deze periode was dan te lang. Voorgenomen acties bleven daardoor
liggen en het tweede gesprek bleek soms een herhaling van zetten. In deze context was een
andere tijdsplanning van het traject beter geweest.
We kunnen vaststellen dat we in sommige teams kwamen tot een gezamenlijke invulling
van de begrippen studiesucces en diversiteit. In die gevallen konden we ook vaak concrete
vervolgacties formuleren. In andere teams lukte dat maar deels of helemaal niet. Uiteraard
gebeurde er, als gevolg van de programma’s Sturen op Studiesucces en Studiesucces
voor iedereen, naast de gesprekken die wij voerden, nog veel meer rond studiesucces en
diversiteit. In Amsterdam werden bijvoorbeeld maandelijkse verdiepingssessies en een aantal
conferenties voor docenten georganiseerd rond studiesucces. We rapporteerden over de
(voorlopige) resultaten van de gesprekken tijdens één van deze bijeenkomsten. In Rotterdam,
werd een presentatie van de voorlopige resultaten van de teamgesprekken georganiseerd in
februari 2012. Een concreet vervolg van de trajecten was daar de ‘masterclass diversiteit en
studiesucces’.

2.4

Masterclass diversiteit en studiesucces

De gesprekken in de teams werden in Rotterdam voortgezet in een masterclass. Net als
in Amsterdam werd aan de Hogeschool Rotterdam deelname aan de gesprekken betaald
vanuit de zogenaamde ‘Plasterk-gelden’. Anders dan in Amsterdam werd deelname echter
centraal aangestuurd. De betrokkenheid vanuit het centrale management was daardoor in
Rotterdam hoger dan in Amsterdam. We voerden regelmatig overleg over de voortgang en
resultaten van de gesprekken. Bij het naderen van de afronding van de herhaalgesprekken
ontstond het idee van een masterclass rond diversiteit en studiesucces. Doel daarvan was
om de gecreëerde aandacht voor het onderwerp te versterken en te komen tot een verdere
verdieping door sprekers van buiten, een steeds terugkerende column van het lectoraat en
workshops.
Na een open inschrijvingsronde deden circa dertig medewerkers van de Hogeschool
Rotterdam mee aan de masterclass. Deze groep bestond uit docenten, studiebegeleiders
en managers. Daarbovenop werden studenten via de doelgroepmentoraten nadrukkelijk
betrokken bij de organisatie en uitvoering. De masterclass bestond uit vier bijeenkomsten

24 | Studiesucces en Diversiteit

Goed onderwijs.indd 24

28-1-2014 14:11:48

van elk drie uur. Elke bijeenkomst bestond uit een inhoudelijk, informerend deel en uit een
deel waarin de deelnemers met elkaar in gesprek en aan de slag gingen.
De deelnemers ontwikkelden een gezamenlijke visie op diversiteit en de relatie met
studiesucces. Ook werden plannen geformuleerd om aandacht voor diversiteit te verankeren
binnen de opleidingen en instituten. Er is inmiddels een start gemaakt met de realisatie van
een aantal van deze plannen. De masterclass heeft in ieder geval geleid tot blijvende en
groeiende aandacht voor diversiteit binnen de Hogeschool Rotterdam.

2.5	Conclusie en reflectie: voorwaarden voor een goed gesprek
Met de trajecten wilden we diversiteit en studiesucces op de agenda van teams plaatsen en
de discussie onder docenten over de betekenis en invulling van deze begrippen stimuleren.
Daarnaast gingen we samen met de teams op zoek naar oplossingen voor problemen die
docenten zelf formuleerden rond deze thema’s. De resultaten waren wisselend. In de huidige
onderwijscontext bleek de periode tussen de twee gesprekken van een traject te lang,
waardoor het onderwerp bij sommige teams ‘uit beeld raakte’. Daarnaast was het wellicht
nuttig geweest om meer begeleiding te bieden bij de realisering van de voorgenomen acties.
Extra gesprekken met de teammanager of verantwoordelijke docenten na het eerste gesprek
hadden de acties misschien meer kunnen concretiseren.
Deze overwegingen riepen bij ons de vraag op wat de voorwaarden zijn voor het voeren
van een goed gesprek over studiesucces in een docententeam. Wij komen tot een vijftal
voorwaarden:
1.	Commitment
Het commitment om over studiesucces en diversiteit in gesprek te gaan was niet altijd even
sterk. Soms was er toch sprake van een ‘moetje’, waarbij het gesprek meer voortkwam uit de
wens van een team- of opleidingsmanager. De wil om over deze onderwerpen in gesprek te
gaan en kritisch naar het eigen functioneren te kijken is echter cruciaal. Zonder commitment
van team en teammanager blijft het gesprek meestal hangen bij de vraag of aandacht voor
studiesucces en diversiteit belangrijk is.
2.	Teamfunctioneren
Van belang voor het voeren van een goed gesprek is ook de mate waarin het team ook echt
als zodanig functioneert. Wanneer er sprake is van een team waarvan de leden eenzelfde
focus op en doelstelling van het onderwijs delen, en met een zekere mate van gezamenlijke
bevoegdheid over het eigen werk, kan een zinvol gesprek gevoerd worden en kunnen daaruit
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concrete acties voortkomen. Wanneer het team bestaat uit een verzameling losse individuen
die voornamelijk op papier een team vormen, is het moeilijk om tot een discussie te komen
waaruit overeenstemming over problemen ontstaat – laat staan gezamenlijke acties om die
problemen op te lossen. Hetzelfde geldt voor docenten die in hele grote ‘teams’ werken,
bijvoorbeeld op opleidingsniveau. Ook de stabiliteit van een team beïnvloedt vaak zowel de
samenhang als de veiligheid in het team. Teams hebben tijd nodig om effectief te kunnen
functioneren.
3.	Teamsamenstelling
Ook de samenstelling van een team heeft invloed op het gesprek, maar het effect is minder
eenduidig. Een diverse groep docenten kan die diversiteit gebruiken om tot oplossingen
te komen waar een niet-diverse groep niet opgekomen zou zijn. Maar diversiteit kan ook
ontkend worden of leiden tot spanningen die het voeren van een zinvol gesprek in de weg
kunnen staan. Of er gebruik wordt gemaakt van diversiteit hangt mede samen met de
stabiliteit van het team.
4.	Leiderschap
De teammanager kan in het gesprek een cruciale rol spelen, zowel in positieve als in
negatieve zin. Een hoog aantal wisselingen in het teammanagement kan ertoe leiden
dat docenten niet weten waar ze aan toe zijn. Een consistente lange termijn aanpak rond
problemen op het gebied van studiesucces en diversiteit is dan nauwelijks mogelijk.
Een ander punt is dat een te dominante teammanager de ruimte om het gesprek aan te
gaan sterk kan beperken. Het docententeam is dan niet de plaats waar gediscussieerd
kan worden over de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer een teammanager tijdens het
gesprek bijvoorbeeld het gevoerde beleid ging verdedigen of problemen ontkende, deden
de leden van het team dit vaak ook. Andersom konden sommige docenten de discussie
overheersen in een team waar een teammanager geen of weinig gezag genoot. Ook was
het dan vaak moeilijk om te komen tot concrete acties om problemen en dilemma’s aan te
pakken. Wanneer de teammanager de juiste balans wist te vinden tussen ruimte bieden en
sturen, ontstond ruimte om openhartig te discussiëren en gezamenlijk op zoek te gaan naar
oplossingen voor problemen rond studiesucces en diversiteit.
5.	Professionele ruimte
Professionele ruimte vatten we op als de mate van zeggenschap die docenten hebben over de
inrichting van het onderwijs. Het is daarom van belang in hoeverre docenten de ruimte krijgen
om invloed uit te oefenen op studiesucces en diversiteit en de mate waarin ze zichzelf in staat
achten acties op dit gebied door te voeren. Dit heeft misschien wel de grootste invloed op
de mogelijkheid tot het voeren van een goed gesprek. Teams waarin docenten problemen
en dilemma’s toeschrijven aan ontwikkelingen buiten het team, bijvoorbeeld als gevolg van
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maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeleid of beleid van de hogeschool, voelen zich
machteloos om een oplossing te formuleren op teamniveau. Soms voelen docenten zich niet
onmachtig om deze problemen op te lossen, maar is er sprake van onwil om problemen op te
lossen die niet uit het eigen handelen voortkomen. Opvallend was dat veel docenten zich in
hun invloed sterk beperkt voelen door de manier waarop de organisatie is vormgegeven. Men
ervaart een beperking van de beslissingskracht van docenten ten faveure van beslissingen
van boven. Werkdruk voortkomend uit ‘randzaken’ beperkt de mogelijkheden om met elkaar
van gedachten te wisselen over het werk, laat staan om in gezamenlijkheid verbeteringen in
bijvoorbeeld het curriculum door te voeren.
Wij denken dat studiesucces en diversiteit raken aan de kern van het werk van een docent.
Het is daarom des te meer opvallend dat er maar beperkt tijd is om hierover in een team van
docenten in discussie te gaan. We merkten dat voor een gesprek waarin nagedacht wordt
over de kern van het werk, zonder direct meetbaar resultaat, steeds minder ruimte lijkt te zijn.
De vijf voorwaarden hierboven zijn een ideaaltypering. Geen enkel team voldeed aan
alle vijf voorwaarden. Wanneer wel aan de meeste van deze voorwaarden werd voldaan,
volgden waardevolle gesprekken over diversiteit en studiesucces. In een weinig hecht
team waarin docenten voornamelijk individueel opereren of in een ‘onveilig’ team kan een
traject bijvoorbeeld wel leiden tot een zinvolle discussie over de manier waarop het team
georganiseerd is. En in teams zonder commitment en zonder leiderschap met visie leidde een
gesprek meestal niet tot concrete acties, maar wel tot interessante inzichten in de opvattingen
van docenten over studiesucces en diversiteit.
De opvattingen van docenten over studiesucces en diversiteit: daarover gaat het vervolg van
deze publicatie. In het volgende hoofdstuk kijken we allereerst naar studiesucces.
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3
Docenten
over studie
succes

In dit hoofdstuk kijken we naar de invloed van docenten op studiesucces. We doen dat aan
de hand van de literatuur, maar laten vooral de docenten aan het woord. Wat verstaan zij
onder studiesucces, welke dilemma’s en problemen ervaren ze en welke mogelijkheden
grijpen ze aan om studiesucces te verbeteren? We beginnen bij de betekenis die docenten
geven aan het begrip studiesucces.

3.1	studiesucces
In de plannen van overheid en hogescholen wordt studiesucces veelal gelijkgesteld aan studie
rendement. De docenten die we spraken hebben echter meer uiteenlopende opvattingen. We
kunnen vier verschillende visies op studiesucces onderscheiden:
1.	Rendement
2.	Opleiden voor het toekomstige beroepenveld
3.	Opleiden voor de maatschappij
4. Werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de student

Docenten over studiesucces | 29

Goed onderwijs.indd 29

28-1-2014 14:11:48

1. Studiesucces is rendement
De focus op rendement komt voort uit het overheidsbeleid en de daaraan gekoppelde
financiering van het hoger onderwijs. Deze denkwijze gaat uit van de redenering dat het
noodzakelijk is om studenten zo efficiënt mogelijk door het hoger onderwijs te leiden.
Docenten ervaren een spanning tussen kwaliteit en rendement. De vaak uitgesproken vrees
onder docenten is dat de normen en eisen die aan een hbo-opleiding worden gesteld
langzaam verlaagd worden door de focus op rendement. Zij koppelen studiesucces aan
kwaliteit en willen dat ‘het hbo-niveau’ gehandhaafd blijft. Een te grote focus op rendement
alleen zou de kwaliteit van het onderwijs kunnen ondermijnen. Alhoewel vaak niet duidelijk
werd wat (of hoe hoog) dat niveau precies is, zijn docenten het er over eens dat dit niveau
in de praktijk onder druk staat. Redenen die zij noemen zijn vooral de sterke groei van het
aantal studenten, de manier waarop het onderwijs gefinancierd wordt en de wens vanuit de
overheid en/of de hogeschool om zoveel mogelijk studenten binnen de daarvoor gestelde tijd
te laten (af)studeren. In alle teams wordt deze ontwikkeling als ongewenst gezien. Docenten
proberen ervoor te waken niet, bewust of onbewust, in dit proces mee te gaan.
2. Studiesucces is opleiden voor het beroepenveld
In het beroepsonderwijs valt te verwachten dat studiesucces verbonden wordt met succesvol
opleiden voor het beroepenveld. Van de docenten met wie wij spraken heeft 85% gewerkt
in het beroepenveld waarvoor studenten worden opgeleid en bijna een derde van de
docenten is hierin nog steeds actief. Docenten zien het klaarstomen van studenten voor het
beroepenveld dan ook als meest belangrijke taak van het hbo. Dat betekent niet dat docenten
in alle teams en opleidingen tevreden zijn over de manier waarop hieraan invulling wordt
gegeven. De zorg bestaat dat een deel van de studenten die afstuderen niet klaar is voor het
toekomstige beroep.
Effectief opleiden voor het beroepenveld is moeilijker wanneer er onder docenten in een
team onenigheid bestaat over wat de student als toekomstige professional moet ‘kennen
en kunnen’. Ook bestaat er discussie over de vraag of er opgeleid wordt voor het huidige
beroepenveld of dat ‘van de toekomst’. Sommige docenten vinden dat de opleiding zich
niet alleen moet aanpassen aan de bestaande processen in het beroepenveld. Ook wanneer
er niet om wordt gevraagd zou het hoger onderwijs pal moeten staan voor het cultiveren
van een kritische houding tegenover ontwikkelingen in het beroepenveld. De focus op de
beroepspraktijk is vaak impliciet en niet gedefinieerd, waardoor het beeld van de toekomstige
beroepsbeoefenaar diffuus blijft. Wanneer een eenduidige visie op het beroepenveld
ontbreekt, is het niet eenvoudig deze te vertalen naar de inhoud van de studie en/of criteria
voor studiesucces.
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3. Studiesucces is opleiden voor de maatschappij
Een bescheiden deel van de docenten verbindt studiesucces met de taak om studenten voor
te bereiden op hun rol in de maatschappij. Zij zien studenten als het toekomstige kader
van de maatschappij en vinden het belangrijk dat dit kader niet alleen over beroepsmatige
kennis en vaardigheden beschikt, maar ook over algemene en kritische vaardigheden
om zijn maatschappelijke rol als burger te vervullen. De pedagoog Micha de Winter
onderschrijft dit belang en ziet burgerschap als het leren begrijpen en internaliseren van de
eigen positie binnen een democratische samenleving, waarbinnen humaniteit en vrijheid
belangrijke kernwaarden zijn. Studenten moeten leren wat het betekent om te leven in een
democratische samenleving en moeten daarin kunnen functioneren als kritische burgers
(De Winter 2011). Ook zijn er docenten die een maatschappelijke rol of verantwoordelijkheid
voor de opleiding zelf zien. Zij hebben bijvoorbeeld aandacht voor de maatschappelijke
taak van een opleiding om studenten van verschillende culturele achtergronden, of met een
beperking of persoonlijke problemen, de kans te bieden succesvol te studeren. Zij zien de
opleiding als onderdeel van de maatschappij. De focus op burgerschap en het voorbereiden
van studenten op hun rol in de maatschappij wordt ook verbonden met de beroepspraktijk.
Maatschappelijke veranderingen leiden in sommige gevallen tot veranderende
beroepspraktijken. Opleiden voor de multiculturele samenleving heeft dan bijvoorbeeld
niet alleen een algemeen maatschappelijk nut, maar is een voorwaarde om het toekomstig
beroep goed uit te kunnen oefenen. De meeste docenten leggen echter niet de nadruk op de
maatschappelijke invulling van studiesucces. Veelal interpreteerde één docent of een kleine
groep docenten studiesucces als zodanig, maar deelde de rest van het team deze opvatting
niet. De maatschappelijke rol van de opleiding lijkt een nice to have te zijn in plaats van een
need to have.
4. Studiesucces is werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de student
Docenten verbinden studiesucces ook met de persoonlijke ontwikkeling van de student.
We zagen het terug in alle opleidingen, maar het werd extra benadrukt binnen de sociale
opleidingen. Ontwikkeling van de student wordt op verschillende manieren ingevuld:
zelfinzicht, persoonlijke groei, ‘het maximale uit jezelf halen’, of ‘het lampje aan zien gaan bij
een student’. Docenten verbinden het ook met de ontwikkeling van praktische vaardigheden
zoals leren plannen en leren netwerken, of ze benadrukken het belang van de ontwikkeling
van het zelfvertrouwen van de student. Beide kwaliteiten worden expliciet gelinkt aan de
kansen op succes in de latere carrière van de student. Wanneer een student langer dan
vier jaar over de studie doet, maar tijdens de studie sociale problemen of problemen in
de thuissituatie oplost, kan dit feit eveneens gezien worden als studiesucces. Vanuit de
rendementsgedachte is er dan weliswaar niet aan de doelstellingen voldaan, maar deze
studenten hebben wel hun diploma gehaald, zijn wellicht uitstekende professionals en
hebben zich op persoonlijk vlak ontwikkeld. Ook hier wordt de verbinding weer gelegd met
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de beroepspraktijk: door de persoonlijke ontwikkeling kan deze student later wellicht ook
beter functioneren in zijn of haar werk.
Conclusie
Docenten hebben verschillende opvattingen over studiesucces, die naast elkaar kunnen
bestaan. Dat is ook logisch, want deze opvattingen hebben betrekking op zowel student
als maatschappij. Het hoger beroepsonderwijs heeft vele taken, en we kunnen niet in zijn
algemeenheid stellen dat bijvoorbeeld de persoonlijke ontwikkeling van studenten voorrang
zou moeten genieten boven de ontwikkeling van burgerschap of de voorbereiding op het
beroepenveld. En alhoewel rendement eerder een vanuit de instelling en/of overheid gestelde
randvoorwaarde is en niet zozeer een taak of doelstelling van het hbo, is toch ook van belang
dat het hoger onderwijs nu en in de toekomst betaalbaar blijft.
Maar de verschillende opvattingen kunnen botsen, bijvoorbeeld wanneer er in een team
beperkte middelen beschikbaar zijn en er daardoor prioriteiten gesteld moeten worden.
Problemen ontstaan ook wanneer verschillende groepen met verschillende belangen andere
opvattingen van studiesucces voorop stellen. Zo’n botsing zien we terug rond de opvatting
van studiesucces als rendement zoals die deels door de overheid en de hogescholen wordt
ingevuld. Docenten maken zich zorgen over een te eenzijdige nadruk op studierendement en
zien dit als potentieel strijdig met de eigen focus op opleiden voor het beroepenveld.

3.2	Invloed op studiesucces
Los van de verschillende opvattingen van studiesucces die naast elkaar bestaan, staat de
vraag wie invloed heeft op studiesucces en wie daarvoor verantwoordelijk is. Docenten zijn
ervan overtuigd dat de primaire verantwoordelijkheid voor studiesucces bij de student zelf
ligt. Het is aan de student om van de studie een succes te maken. De docent en de instelling
hebben hierin een ondersteunende rol en scheppen de mogelijkheden en voorwaarden die
de student in staat stellen om studiesucces te realiseren. Uit de onderwijskundige literatuur
rond de effectieve school en studiesucces blijkt ook dat studiesucces voornamelijk bepaald
wordt door de (kenmerken van) de student, maar dat de invloed van de docent en de school
niet moet worden onderschat. In dit stuk baseren wij ons op het werk van de Amerikaanse
onderwijssocioloog Robert J. Marzano (2003). Hij voerde een meta-analyse uit van 35 jaar
onderwijskundig onderzoek naar de prestaties van Amerikaanse leerlingen in het voortgezet
onderwijs. De context van zijn onderzoek is anders dan de onze en hij kijkt naar studie
rendement in plaats van studiesucces, maar zijn conclusies geven ons niettemin een goed
beeld van de factoren die studiesucces bepalen.
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Marzano maakt onderscheid tussen factoren op verschillende niveaus:
–

het niveau van de school/instelling

–

het niveau van de docent

–

het niveau van de student

Onder elk van deze niveaus onderscheidt hij een aantal factoren die de resultaten van de
leerling/student (kunnen) beïnvloeden. Bij studentniveau gaat het bijvoorbeeld om motivatie
en aanleg, bij instellingsniveau om de manier waarop het onderwijs is georganiseerd en de
voorzieningen die docenten en studenten daarvoor ter beschikking staan. Bij docentniveau
onderscheidt hij als factoren de didactische aanpak, het pedagogisch handelen en het
klassenmanagement.
Gemiddeld wordt volgens Marzano circa tachtig procent van studiesucces bepaald door
factoren op studentniveau, zoals aanleg, de ‘omgeving van de student’ en motivatie. ‘Slechts’
twintig procent wordt door de docent en de instelling bepaald, maar de potentiële invloed
ervan is veel groter: een effectieve school en een effectieve docent kunnen achterstanden als
gevolg van bijvoorbeeld achtergrond of aanleg verminderen of doen verdwijnen. Zij kunnen
de invloed van factoren op studentniveau die studiesucces in de weg staan, verminderen.
Marzano dicht daarbij vooral de docent een grote potentiële invloed toe. Die invloed
kan positief zijn, maar een slechte docent kan ook een negatieve invloed hebben op het
studiesucces van een student. Marzano illustreert de invloed van de docent aan de hand van
het verschil tussen de resultaten van leerlingen met een ‘hoogst effectieve docent’ tegenover
een ‘minder effectieve docent’. Effectieve docenten hebben bijvoorbeeld de beschikking over
meer didactische strategieën en zijn beter in staat te bepalen wanneer en in welke context ze
deze strategieën kunnen inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen (Marzano
2003). Op de rol van docenten en de door Marzano onderscheiden factoren – didactische
aanpak, pedagogisch handelen en klassenmanagement – komen we uitvoerig terug
in 3.4: Dilemma’s en problemen rond studiesucces, bij de bespreking van het docentniveau.

3.3	Professionele ruimte
In potentie kan een docent studiesucces sterk beïnvloeden. De kwaliteit van het onderwijs
is daarmee ten dele afhankelijk van de kwaliteit van de docenten. Maar om die kwaliteit
te kunnen bieden, moeten docenten ook de professionele ruimte krijgen om aan goed
onderwijs vorm te geven. Onder professionele ruimte verstaan we de mate van zeggenschap
die docenten hebben over de inrichting van het onderwijs. Voor de professionalisering van
docenten in het hbo is de laatste jaren veel aandacht. Ondanks die toegenomen aandacht lijkt
de p
 rofessionele ruimte paradoxaal genoeg juist ingeperkt (Zijlstra et al. 2011).
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Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen die we docenten voorafgaand aan de
teamgesprekken stelden over professionele ruimte, komt een gevarieerd beeld naar voren.
Enerzijds schatten docenten de eigen invloed hoog in: op een schaal van 1 tot 5 schatten zij
hun invloed gemiddeld in op 3,8. Ze ervaren dus wel de eigen invloed op het studiesucces
van de student. Leeftijd, sekse, onderwijs- en beroepservaring van docenten hebben geen
aantoonbaar effect op deze beoordeling. Ook is er geen verschil tussen de verschillende
opleidingen waarneembaar. Opvallend is wel dat docenten in Amsterdam de eigen invloed op
het studiesucces hoger inschatten dan de docenten in Rotterdam.
Maar bij welke studenten hebben docenten werkelijk invloed op het behaalde studiesucces?
Uit de gesprekken blijkt dat docenten deze relatief hoge invloed niet ervaren voor alle
studenten. Sommige studenten behalen geen studiesucces en veel docenten ervaren niet de
professionele ruimte om dit te verbeteren. In de komende paragraaf nemen we de studenten
die geen studiesucces halen onder de loep en de manier waarop docenten met dit gegeven
omgaan. Eerst gaan we verder in op professionele ruimte.
Want hoeveel professionele ruimte is nodig en wenselijk om een zo goed mogelijk resultaat
te behalen? Dat is lastig te zeggen, omdat er geen eenduidig antwoord bestaat op de vraag
wat een zo goed mogelijk resultaat is. Verschillende partijen hebben hierover verschillende
opvattingen, die volgens Vermeulen et al. (2012) leiden tot verschillende eisen aan het werk
van de docent:
–	Docenten hebben zelf duidelijke ideeën over wat het ‘resultaat’ van het gegeven
onderwijs moet zijn. We zagen al dat ze de focus leggen op de voorbereiding op het
beroepenveld en de persoonlijke ontwikkeling van de student. Tegelijkertijd hebben ze
niet één breed gedragen beeld van wat het eigen beroep inhoudt en zien we onderlinge
verschillen met betrekking tot de invulling van studiesucces. Dit komt voort uit het feit dat
docenten relatief solistisch opereren en het debat over de kwaliteit van het hbo onderwijs
weinig voeren.
–

Maatschappij en overheid ‘vragen’ om transparantie en garantie voor kwaliteit. Dat
houdt in dat er idealiter ook inzicht is in de manier waarop docenten vorm geven aan
hun beroep. De hang naar garantie voor kwaliteit vertaalt zich in de vorm van formats,
kwalificaties, protocollen en prestatieafspraken.

–

Het bestuur en management van hogescholen hebben de eindverantwoordelijkheid voor
de kwaliteit van het geboden onderwijs en de besteding van publieke gelden. Zij zijn
daarom gericht op beheersing van risico’s. Die focus wordt versterkt door de processen
van schaalvergroting die zich in het hoger onderwijs voordoen. Dat vertaalt zich in sturing
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van docenten op de door maatschappij en overheid gestelde doelen en het instellen van
beheersingsmechanismen.
Uiteraard is bovenstaande driedeling een versimpeling van de werkelijkheid. Het is niet zo
dat alle docenten enkel streven naar een goede inhoudelijke invulling van het onderwijs, en
maatschappij, overheid en bestuurders slechts geïnteresseerd zijn in output, efficiëntie en
controle. In grote lijnen onderschrijven we echter de bovenstaande typering van belangen en
daaruit voortvloeiende eisen aan het werk van docenten.
Zowel docent, maatschappij als hogeschoolbestuur zoeken garanties voor kwaliteit. Het werk
van de hbo-docent is echter complex en laat zich moeilijk vangen in beheersingsmechanismen
en standaarden. Die complexiteit is deels te relateren aan de diversiteit aan studenten
waarmee docenten in hun werk te maken hebben en aan een veranderend beroepenveld.
Er is geen gestandaardiseerde methode waarmee deze kwesties benaderd kunnen worden.
Het is juist aan de docent om met de juiste pedagogische en didactische aanpak aan die
diversiteit en vernieuwing recht te doen. De complexiteit van het beroep vraagt een zekere
ruimte voor de docent om hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. Idealiter gebeurt
dit in dialoog met collega-docenten in teamverband, zodat docenten hun professionaliteit
niet alleen individueel ontwikkelen, maar ook van elkaar leren in teamverband
(Meerman et al. 2009).
Het bieden van die ruimte vraagt volgens ons om vertrouwen in de professionaliteit van
docenten. Zowel maatschappij en politiek als bestuur en management van de instelling
moeten ‘toelaten’ dat docenten hun werk met een zekere autonomie uitvoeren en erop
vertrouwen dat ze de geboden professionele ruimte goed benutten. Daarbij moet de
selectie van docenten op een zodanige manier verlopen dat ze de kwaliteiten om met
die professionele ruimte om te gaan ook daadwerkelijk bezitten. In de praktijk lijkt die
ruimte van docenten echter in toenemende mate te worden beperkt. Het vertrouwen
in docenten wordt vervangen door een toename van beheersingsmechanismen en
standaardisering. Dit lijkt een (onbewuste) poging om het oncontroleerbare controleerbaar
of meetbaar te maken. Een teveel aan regels heeft een averechts effect, het ontneemt
docenten hun professionaliteit. Zij hoeven dan zelf niet meer na te denken en hoeven geen
verantwoordelijkheid meer te dragen (Vermeulen et al. 2012). Wanneer de docent verwordt
tot uitvoerder van beleid kunnen de doelstellingen van het hbo en daarmee de kwaliteit van
het onderwijs in het gedrang komen.
Wij voegen de stem van docenten toe aan het debat over professionele ruimte in relatie
tot het studiesucces van studenten. Ervaren docenten voldoende professionele ruimte om
dat studiesucces mogelijk te maken en het beste uit hun studenten te halen? Of voelen
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zij zich in toenemende mate beperkt door een teveel aan regels, standaarden en
beheersingsmechanismen? We vertaalden die vragen in de praktijk door met docenten te
spreken over dilemma’s en problemen die ze ervaren rond studiesucces en de mogelijkheden
die ze zien om iets aan die problemen te doen.

3.4	Dilemma’s en problemen rond studiesucces
In deze paragraaf komen de opvattingen en inschattingen van docenten over hun eigen
invloed op studiesucces aan bod. We hanteren daarbij de indeling naar student-, docent-, en
instellingsniveau op basis van de onderzoeksresultaten van Marzano. In de hoofdtekst staat
het debat over de invloed op studiesucces en de dilemma’s die docenten daarin tegenkomen.
In de kaders vindt u voorbeelden van oplossingen die docenten(teams) formuleerden of al in
de praktijk brachten.
We beginnen op het studentniveau. Het is op dit niveau dat docenten de belangrijkste
oorzaak van dilemma’s en problemen rond hun eigen werk signaleren.
Studentniveau
De ‘opdracht’ van docenten is om studenten te faciliteren in het bereiken van studiesucces.
Die taak is de laatste jaren gecompliceerder geworden door het groeiende aantal studenten
dat hoger beroepsonderwijs volgt. Dit komt echter niet voort uit de groei op zich, aangezien
het aantal docenten is meegegroeid. De toenemende complexiteit van het werk komt volgens
docenten voort uit de tekortschietende ‘kwaliteit’ van studenten. Steeds meer studenten
stromen in het hbo in. Alhoewel dit vanuit emancipatie-oogpunt een positieve ontwikkeling
is, stijgt daardoor het aandeel studenten dat relatief veel moeite heeft om aan het gewenste
niveau te voldoen. Daarnaast wordt de aansluiting op of voorbereiding vanuit de voor
opleiding als gebrekkig ervaren, vooral waar het gaat om studenten die vanuit het mbo
komen. Docenten onderscheiden twee redenen voor tekortschietende kwaliteit: niet kunnen
en niet willen.
Studenten die ‘niet kunnen’ missen volgens docenten de capaciteiten om studiesucces te
bereiken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Docenten zien een groep studenten die
volgens hen niet de intelligentie bezitten om het niveau aan te kunnen. Daarnaast noemen
zij gebrekkige taal- en studievaardigheden als oorzaak van niet kunnen. Verder is er een
groep studenten die kampt met persoonlijke problemen. Het kan gaan om studenten met
psychische problemen, maar ook geldproblemen of een moeilijke gezinssituatie worden
genoemd. Deze studenten zijn vaak niet succesvol in hun studie. Maar dit is niet altijd het
geval: studenten die in de ogen van docenten niet genoeg capaciteiten hebben, halen soms
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toch uiteindelijk het diploma. Docenten zetten vraagtekens bij de waarde van dat diploma. In
hoeverre kunnen deze studenten straks goed in het beroepenveld functioneren?
Studenten die ‘niet willen’ hebben wel de capaciteiten om studiesucces te bereiken, maar
zijn volgens docenten onvoldoende of voornamelijk extrinsiek gemotiveerd. Ze stromen in
het hoger onderwijs in omdat ‘studeren er nu eenmaal bij hoort’ en niet vanuit intrinsieke
interesse voor een bepaald vakgebied. Deze studenten studeren ‘voor het papiertje’ of ‘voor
status, geld en macht’. Ze willen het diploma halen, maar daarvoor niet noodzakelijkerwijs
hard studeren. Ze hebben vaak andere prioriteiten naast de studie. Dit kan leiden tot een
‘verkeerde’ studiekeuze of een onjuist beeld van de inhoud en inspanningseisen van een
studie. Docenten hebben daarnaast het gevoel dat een groeiend aantal studenten een
‘straatcultuur’ heeft. Er bestaat een kloof tussen de (gewenste) cultuur op school en die van
deze studenten. Sommige docenten ervaren daardoor een gebrek aan respect en in sommige
gevallen agressie. Maar straatcultuur staat ook studiesucces in de weg. Deze studenten
zouden vaak meer bezig zijn met hun imago en verhouding tot andere studenten dan met
studeren.
Studenten die niet willen, lopen een verhoogd risico uit te vallen of studievertraging
op te lopen. Sommige van deze studenten halen echter toch hun diploma. Vanuit de
rendementsopvatting hebben zij weliswaar studiesucces behaald, maar volgens veel docenten
hebben zij niet de instelling die nodig is om succesvol te kunnen functioneren in het
beroepenveld. Rond studenten met een straatcultuur speelt daarnaast de maatschappelijke
opvatting van studiesucces; docenten zien deze straatcultuur als ongewenst. Het zijn niet de
waarden en normen die volgens hen horen bij het hoger onderwijs en het maatschappelijk
kader waarvoor wordt opgeleid. Docenten hebben kortom moeite met deze groep studenten
die ‘afwijkt’ van de norm. Ze vragen zich af of je deze studenten ook tot studiesucces moet
en kunt brengen.
Docenten ervaren dus een toegenomen complexiteit en belasting door de groei van het
aantal studenten en door hun toegenomen diversiteit – en de aan deze ontwikkelingen
gekoppelde daling van de ‘kwaliteit’ van studenten. In de volgende paragraaf kijken we naar
de implicaties voor het eigen functioneren van docenten en de antwoorden die ze formuleren
op deze uitdaging.
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Oplossing: in gesprek met studenten
Er wordt door docenten veel over studenten gepraat en maar in zeer beperkte mate
met hen. In verschillende gesprekken stellen docenten voor meer met studenten in
gesprek te treden. Wat vinden ze lastig in de studie, en waarom ‘willen’ of ‘kunnen’
ze niet? Dit zou inzicht geven in dilemma’s en problemen rond studiesucces en zo een
bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen. Binnen een van de sociale opleidingen
worden regelmatig sessies met studenten georganiseerd, waarin naar hun mening
over de opleiding wordt gevraagd en naar mogelijke problemen die er spelen. Dit
wordt door de betreffende docenten als positief ervaren. Ze willen studenten ook
betrekken bij het formuleren van mogelijke oplossingen voor die problemen.

Docentniveau
Docenten zien op verschillende vlakken implicaties van de toegenomen complexiteit en
belasting voor het eigen beroep. We komen voor een bespreking hiervan weer terug op
de eerder genoemde indeling van Marzano in zijn onderzoek naar studierendement. Hij
onderscheidt op het docentniveau drie deelgebieden, die uiteraard in de praktijk soms
overlappen:
1.	Didactische aanpak: het overdragen en aanleren van kennis en vaardigheden aan studenten
2.	Pedagogisch handelen: de relatie tussen docent en student en ‘regels’ in de klas
3. Sturing en herontwerp van het programma: de manier waarop de docent invulling geeft
aan het curriculum
1.	Didactische aanpak
Docenten hebben de optie om studenten die niet kunnen tot studiesucces te brengen
door extra ondersteuning of effectiever lesgeven. Met extra begeleiding komen studenten
uiteindelijk wellicht wel op het gewenste hbo-niveau. Het kan hier gaan om begeleiding
rond taal en rekenen, maar ook om studievaardigheden als plannen, communiceren en
organiseren. Vooral studenten die vanuit een slechtere startpositie aan de studie beginnen,
kunnen dan toch studiesucces behalen. Het inzetten van meer effectieve didactische
werkvormen zou tot een stijging van het niveau en daarmee tot meer studiesucces kunnen
leiden. Docenten geven bijvoorbeeld aan dat ze nu onvoldoende inzicht hebben in de
drijfveren en belevingswereld van studenten die niet willen. Over het antwoord op de vraag
welke didactische werkvormen in welke situatie het meest effectief zijn, bestaat echter geen
overeenstemming. Zo verschillen docenten van mening over de vraag of het effectiever is
om studenten zelf aan het werk te zetten of dat frontaal lesgeven betere resultaten oplevert.
Ze kiezen, vanwege gebrek aan kennis over didactiek en gebrek aan tijd om zich hierin te
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verdiepen, voor de aanpak die ze kennen en waar ze zich prettig bij voelen. Dat is echter
niet noodzakelijkerwijs de meest effectieve aanpak. Meer kennis over wat wel en wat niet
goed werkt met betrekking tot didactiek zou, naar onze mening, het studiesucces ten
goede komen. Een deel van de docenten zet daarnaast vraagtekens bij de wenselijkheid
van extra ondersteuning. Docenten die belang hechten aan de persoonlijke ontwikkeling
van de student vinden de ontwikkeling van de zelfstandigheid van studenten vaak een
essentieel onderdeel van studiesucces. Zij zien het als hun taak om de student te helpen
die zelfstandigheid te ontwikkelen. Teveel ondersteuning helpt een student dan niet verder.
Daarnaast wordt de haalbaarheid van deze extra tijdsinspanning in twijfel getrokken. Door
de hoge ervaren werkdruk zou structurele extra begeleiding van studenten niet of maar zeer
beperkt mogelijk zijn.

Oplossingen rond didactiek
De gesprekken die we hielden met teams werkten soms als een interventie – docenten
wisselden onderling ideeën, tips en ervaringen uit rond didactiek. Dit gebeurde
bijvoorbeeld rond het motiveren en enthousiasmeren van studenten in een team van
een economische opleiding. Een docent gaf aan hier moeite mee te hebben, waarna
de collega’s met praktische tips kwamen. Het meest noemden ze daarbij het leggen
van de verbinding met de beroepspraktijk. Het helpt daarbij om je eigen enthousiasme
en betrokkenheid te laten zien. Daarnaast helpt een positieve benadering: benoem de
dingen die goed gaan en ga er niet van uit dat studenten het niet zullen begrijpen of
kunnen.

Bij studenten die niet kunnen gaat het in het didactisch handelen volgens docenten om de
wenselijkheid en (on)mogelijkheden van extra begeleiding. Het ‘probleem’ ligt in dat geval
bij de student, en dat kan door een extra inspanning van de kant van de docent worden
gecompenseerd. Bij de studenten die niet willen zoeken docenten daarentegen naar manieren
om studenten te motiveren. Ze geven daarbij wel aan onvoldoende inzicht te hebben in de
belevingswereld van studenten. Het ‘probleem’ ligt dan meer bij de kennis en mogelijkheden
die de docent heeft. Dit raakt aan het pedagogisch handelen van de docent.
2.	Pedagogisch handelen
Docenten zien vooral op het vlak van pedagogisch handelen mogelijkheden voor het
vergroten van het studiesucces van studenten die niet willen en niet zozeer voor studenten
die niet kunnen. Die mogelijkheden zien ze aan de ene kant in het stellen van eisen en regels
en aan de andere kant in het creëren van de ‘juiste’ sfeer en dynamiek in de klas.

Docenten over studiesucces | 39

Goed onderwijs.indd 39

28-1-2014 14:11:49

Het stellen van strengere eisen zou leiden tot harder werkende studenten en een uitdagender
studieklimaat. Daarnaast zorgen regels voor duidelijkheid en structuur voor studenten die
dat nodig hebben. Studenten met een ‘straatcultuur’ zouden volgens docenten bijvoorbeeld
behoefte hebben aan duidelijk gecommuniceerde normen en waarden vanuit docent en
opleiding in de vorm van omgangsregels. Maar ook op dit vlak bestaat over de invulling geen
overeenstemming. Docenten die het aanleren van eigen verantwoordelijkheid als essentieel
onderdeel zien van studiesucces, waarschuwen tegen een ‘verschoolsing’ van de opleiding
door een teveel aan regels. Docenten zijn het onderling echter vooral niet eens over de
inhoud van de eisen en regels: deze kunnen binnen dezelfde opleiding verschillen, wat zorgt
voor een onduidelijke situatie voor de student. Dit wordt toegeschreven aan het solistische
karakter van het beroep. Docenten besturen meestal hun ‘eigen koninkrijkje’. Iedereen heeft
een eigen stijl en benadering en een teveel aan regels kan verstikkend werken, maar het
afspreken en nakomen van een aantal basisregels binnen een team of opleiding is volgens
docenten wenselijk.
Docenten kunnen daarnaast studenten motiveren door het creëren van de ‘juiste’ sfeer
en dynamiek in een klas, waardoor je studenten ‘meekrijgt’. De voorbeeldfunctie van de
docent wordt in dit kader veel genoemd: je moet je als docent in ieder geval gedragen naar
de normen en waarden die je ook van studenten eist. Het is echter lastig om op sfeer en
dynamiek te sturen. Vooral extrinsiek gemotiveerde studenten worden vaak sterker beïnvloed
door andere studenten.

Oplossing: binding creëren
Het creëren van binding tussen studenten onderling en tussen docent en student is
een manier om de sfeer en dynamiek in de klas positief te beïnvloeden. Een mooie
aanpak om meer binding te creëren kwamen we tegen bij de opleidingen op het
gebied van gezondheid. Hier blijven docenten meerdere jaren ‘verbonden’ met een
studentengroep. Deze manier van werken was nog onvoldoende lang in gebruik om
een duidelijk effect op studierendement te kunnen vaststellen, maar de betrokken
docenten zijn positief over de aanpak.
In het pedagogisch handelen zien docenten dus vooral mogelijkheden om de studenten die
niet willen tot studiesucces te brengen. Vooral waar het gaat om het effectief stellen van
regels en eisen lijken afspraken en overeenstemming in het docententeam van belang. Er is op
dat gebied sprake van een collectieve verantwoordelijkheid.
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3.	Curriculum
Het curriculum vormt de basis van de opleiding en heeft daarmee grote invloed op het
studiesucces van studenten. Didactische werkvormen en het pedagogisch handelen
worden mede bepaald op basis van het curriculum. Docenten zien mogelijkheden om via
het curriculum het studiesucces van studenten die niet willen en van studenten die niet
kunnen te verbeteren. Zij zijn daarbij vooral op zoek naar de ‘ideale mix’ van aandacht voor
theorie, vaardigheden en houdingsaspecten. Deze kan bereikt worden door het veranderen
van de opbouw van het curriculum, door beter aan te sluiten bij de studenten of door
meer de verbinding te zoeken met het beroepenveld. Die ideale mix is niet onveranderlijk,
maar is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de studentenpopulatie en het
docententeam.
Docenten stellen vast dat de zwaartepunten in het curriculum soms verkeerd liggen. Studenten
worden dan niet afgerekend op de vakken die door docenten als belangrijk worden gezien.
Vooral extrinsiek gemotiveerde studenten zouden belangrijke vakken minder serieus nemen
als hieraan te weinig gewicht hangt. Vanuit rendementsoogpunt wordt dan weliswaar
studiesucces behaald, maar niet vanuit de andere opvattingen van studiesucces. Wederom
bestaat er vaak geen overeenstemming over waar de zwaartepunten moeten liggen. Een
voorbeeld daarvan is de discussie over het eerste jaar van de studie. Een deel van de docenten
vindt dat dit moet werken als een selectiejaar. Studenten die niet kunnen of niet willen, zouden
al in deze fase moeten uitvallen en niet moeten ‘doormodderen’ in de studie. Andere docenten
hebben juist problemen met de selectiefunctie. ‘Laatbloeiers’ vallen hierdoor te vroeg uit en
potentieel goede beroepsbeoefenaars verlaten zonder diploma de hogeschool. Het curriculum
zou daarnaast beter aan kunnen sluiten bij het niveau van de studenten. Dit is geen voorstel
om het niveau van het curriculum te verlagen – dit zou de kwaliteit van de opleiding in
gevaar brengen. Maar de weg naar dat eindniveau kan wel aangepast worden. Dat kan
bijvoorbeeld door expliciete aandacht voor deficiënties van studenten. Docenten ervaren
echter onvoldoende ruimte om hier aandacht aan te besteden.
De discussie rond het curriculum gaat vaak over de fundamentele vraag of de opleiding wel
in voldoende mate opleidt voor het toekomstige beroep. Docenten pleiten dan ook vaak voor
een betere verbinding met dat beroepenveld in het curriculum. Het contact met het werkveld
moet meer gezocht worden en aspecten die centraal zijn voor het goed functioneren in het
toekomstig beroep moeten meer benadrukt worden.
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Oplossing: kennismaken met het beroepenveld
Veel ‘brede studies’ hebben volgens docenten te maken met studenten die ‘niet weten
waarvoor ze studeren’. Deze studenten zouden daardoor een lage motivatie hebben.
Oplossingen hiervoor zijn in verschillende teams in de praktijk gebracht door de
opbouw van het curriculum te veranderen. In het eerste halfjaar komen studenten in
aanraking met de beroepspraktijk, waardoor ze een helderder beroepsbeeld krijgen.
Studenten worden daardoor gemotiveerder, of realiseren zich op tijd dat deze studie
niets voor hen is en kunnen overstappen.

De discussie wordt moeilijk wanneer docenten in één team verschillen in opvatting over wat
een goede beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen. Docenten kunnen bovendien, zoals
we zagen, van mening verschillen over de vraag of het huidige beroepenveld de norm is,
of dat je als opleiding ook aan het beroepenveld en toekomstige beroepsbeoefenaars wil
laten zien dat de toekomst er anders uit kan zien. Het ontwikkelen en uitdragen van een
gezamenlijke visie op dit gebied wordt als belangrijk gezien, maar lijkt vooral als gevolg van
tijdsdruk lastig te realiseren:
Wanneer spreken wij nou als team, als collega, als opleiding, van dat iemand dus een bepaald
niveau heeft gehaald? Ik weet zeker dat als wij daarover gaan discussiëren hier, dat wij daar
allemaal verschillende meningen hebben.
Wat kunnen we concluderen over de invloed die docenten zichzelf toedichten rond
studiesucces? Het valt op dat docenten een toegenomen omvang en complexiteit van
hun werk ervaren, maar slechts in beperkte mate in staat lijken om een antwoord te
formuleren op de hieruit voortvloeiende uitdagingen. Uit de discussies komen vooral een
gefragmenteerd beeld en een willekeur aan oplossingen naar voren. We zagen dat docenten
problemen ervaren met het huidige curriculum, maar dat de aard van die problemen uiteen
liep. Dat komt vooral door de verschillende opvattingen over de eisen die het toekomstig
beroepenveld stelt aan de opleiding. Ook de mogelijkheden die docenten zien lopen uiteen:
meer maatwerk, meer individueel beoordelen, meer samenhang tussen de vakken in het
curriculum, meer aandacht voor taal- of studievaardigheid, het schetsen van een duidelijker
beeld van de studie in het eerste jaar, minder tentamens en herkansingen aanbieden en meer
gebruik maken van sociale media. Docenten weten met andere woorden het antwoord ook
niet. Ze bedenken deeloplossingen voor problemen in de eigen lespraktijk, waar ze naar eigen
inzicht en op basis van eigen ervaring invulling aan geven. De constatering uit de literatuur
dat docenten solistisch opereren en niet tot gezamenlijke standaarden van kwaliteit komen,
wordt bevestigd na analyse van de gevoerde teamgesprekken. We zien dus een zekere
onmacht om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor dilemma’s en problemen rond
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studiesucces. Docenten formuleren wel oplossingen, maar geven aan geen tijd te hebben om
deze te verwezenlijken, niet genoeg kennis te hebben over de effectiviteit van die oplossingen
en niet genoeg ruimte te hebben om die kennis op te doen. Docenten ervaren kortom een
gebrek aan professionele ruimte. Voor een belangrijk deel wijten zij dit aan omstandigheden
en maatregelen waar zij geen invloed op hebben. Zij wijzen, anders gezegd, naar de
instelling.
Instellingsniveau
Het instellingsniveau beïnvloedt vooral de (on)mogelijkheden die docenten ervaren om
het studiesucces van studenten te verbeteren; het stelt met andere woorden de kaders
waarbinnen studiesucces wordt bepaald. Dat gebeurt via directe maatregelen gericht op de
student en indirect via het bieden van professionele ruimte aan docenten.
Indirecte maatregelen hebben vooral te maken met de ervaren werkdruk van docenten.
Werkdruk wordt in alle deelnemende teams opgevoerd als een belemmering van de
mogelijkheden om studiesucces te faciliteren. Een voorbeeld is het onvermogen iets te doen
aan de gebrekkige onderlinge afstemming in sommige teams. Er worden verschillende
oorzaken van werkdruk genoemd. Zo worden de administratieve taken die naast het geven
van onderwijs worden uitgevoerd ervaren als werkdrukverhogend, zonder dat deze bijdragen
aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast wordt tijdsdruk ervaren als gevolg van
onderwijsfragmentatie; een te breed aanbod aan vakken kan ertoe leiden dat docenten op
teveel vlakken tegelijk bezig zijn. Ook hier wordt de link met onderwijskwaliteit gelegd. Door
de veelheid in vakken kan bij sommige onderwerpen niet de juiste diepgang worden bereikt;
ook voelen docenten zich soms genoodzaakt vakken te geven die ze niet volledig beheersen.
Naast werkdruk kan ook het leiderschap vanuit de instelling de professionele ruimte van
docenten vergroten of juist verkleinen. Dat geldt zowel voor leiderschap op instellingsniveau
als op team- of opleidingsniveau. Opvallend vaak ervaren teams problemen door het hoge
aantal wisselingen in het teammanagement. Dit leidt er toe dat docenten niet weten waar
ze aan toe zijn en dat een consistente lange termijn aanpak rond studiesucces nauwelijks
mogelijk is.
Docenten leggen de nadruk op directe beïnvloeding van studiesucces vanuit het
instellingsniveau wanneer ze een gebrek aan professionele ruimte ervaren. Zij kunnen de
ondersteuning die nodig is om het studiesucces van studenten te verbeteren niet bieden.
Een van die directe maatregelen zou een wijziging in het toelatingsbeleid van studenten
zijn. Voortkomend uit de invulling die ze geven aan studiesucces vinden docenten dat de
instelling ‘moet accepteren dat niet iedereen een hbo-opleiding kan voltooien’. Het wordt
als een bijna onmogelijke taak gezien om het niveau van studenten voldoende omhoog te
krijgen binnen de beschikbare middelen en tijd. In de meeste gesprekken wordt selectie aan
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de poort dan ook opgevoerd als ‘oplossing’ voor problemen rond studiesucces. Een logische
wens, gezien het feit dat docenten de vergrote instroom van studenten als de belangrijkste
oorzaak aanwijzen voor de door hen ervaren problemen. Deze docenten zien binnen het
huidige systeem selectie vooraf als meest effectieve oplossing voor die problemen. Een
andere directe maatregel die docenten aandragen is het ‘bijspijkeren’ van studenten via
centraal geregelde cursussen buiten de opleiding om. Het is ‘de andere kant van selectie aan
de poort’, studenten die aan de opleiding (mogen) beginnen moeten goed begeleid worden.
Bijspijkeren gebeurt al, maar wordt als onvoldoende omvangrijk en diepgaand ervaren. Zowel
docenten als studenten zijn daarnaast onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden rond
ondersteuning.

We zien verschil tussen de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam
in de mate waarin directe maatregelen werden toegepast rond studiesucces.
In Rotterdam werd in het studiesuccesprogramma gekozen voor een meer
centraal aangestuurde aanpak, waarbij het programma ‘uitgerold’ werd naar
de docententeams. In Amsterdam werd voor een aanpak gekozen waarbij de
maatregelen op het niveau van de opleiding of het domein werden bepaald. De
maatregelen in Amsterdam vonden hierdoor ook vaker plaats op opleidingsniveau,
waar dat in Rotterdam vaker hogeschoolbreed gebeurde. In Rotterdam wordt
bijvoorbeeld meer dan in Amsterdam ingezet op extracurriculaire cursussen voor
zorgstudenten, terwijl in Amsterdam vaker gebruik gemaakt wordt van taalkundige
ondersteuning binnen het curriculum.

In opvallend veel teams zagen docenten geen mogelijkheid om zelf (deel)oplossingen voor
problemen te formuleren. Ook kwamen we in teams waar docenten de verantwoordelijkheid
voor oplossingen niet wilden of konden pakken. Docenten in deze teams verwijzen naar
het instellingsniveau voor uitwegen uit problemen of dilemma’s rond studiesucces en
verbinden deze niet met het eigen handelen. Deze docenten lijken in de rol van uitvoerder
van beleid terecht te komen in plaats van die van autonoom professional. Maar er waren ook
docenten(teams) die wel mogelijkheden en oplossingen zagen en daarin hun eigen handelen
centraal stelden. In die teams werd met open vizier gepraat over de problemen, werden
ervaringen uitgewisseld en gingen docenten samen op zoek naar oplossingen.
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3.5	Conclusie en reflectie
We begonnen dit hoofdstuk met de invulling die docenten gaven aan studiesucces. Daaruit
bleek dat docenten studiesucces primair koppelen aan het toekomstig beroepenveld en in
mindere mate aan de persoonlijke ontwikkeling van de student. In ieder geval is studiesucces
voor docenten meer dan alleen rendement. Sterker nog, de vrees leeft dat een te grote focus
op rendement leidt tot een verlaging van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Docenten
vinden een verlaging van de eisen die aan studenten gesteld (kunnen) worden onacceptabel.
Dilemma’s en problemen die docenten ervaren raken vaak direct of indirect aan de kwaliteit
van het onderwijs. Docenten zien de student als de eindverantwoordelijke om studiesucces
te realiseren en ervaren dilemma’s op het studentniveau dan ook het sterkst. Een deel van
de studenten bereikt geen studiesucces omdat ze ‘niet kunnen’ of ‘niet willen’. Tegelijkertijd
geven docenten aan dat ze mogelijkheden kunnen scheppen om de student in staat te
stellen dat studiesucces (toch) te realiseren. Ze lijken daarmee de potentieel grote invloed
van de docent die naar voren komt uit de meta-analyse van Marzano te onderschrijven.
Dilemma’s en problemen op docentniveau richten zich vooral op de vraag hoe een docent
studenten zo effectief mogelijk kan helpen in hun pogingen studiesucces te bereiken.
Maar docenten voelen zich beperkt in die potentiële invloed als gevolg van belemmeringen
op instellingsniveau. Dat uit zich in de relatief beperkte mogelijkheden die ze zien om
oplossingen te formuleren en in de praktijk te brengen. Daar waar wel oplossingen worden
geformuleerd, gaat het vaak om oplossingen voor deelproblemen waarvan docenten het
gevoel hebben dat ze binnen de eigen invloedssfeer vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om oplossingen die binnen de eigen lessen kunnen worden gerealiseerd. Wij denken dat
aan docenten de professionele ruimte moet worden geboden om die cirkel van invloed te
vergroten.
Centraal bij de vraag of de dilemma’s en problemen rond studiesucces kunnen worden
opgelost staan dus de mate van professionele ruimte en de mogelijkheden tot invulling
hiervan. De taak van docenten is immers groot. Docenten hebben het gevoel dat ze de
verwachting om een steeds groeiend aantal studenten succesvol voor te bereiden voor
de arbeidsmarkt – zoals docenten studiesucces primair zien – niet of nauwelijks kunnen
waarmaken. In ieder geval niet met de middelen die hun nu ter beschikking staan. Aan beide
hogescholen en onafhankelijk van opleiding of achtergrond ervaren docenten onvoldoende
tijd en ruimte om aan die opdracht invulling te geven op een manier die de kwaliteit van het
onderwijs niet in gevaar brengt. Zij zien de wens tot garanties op resultaten (rendementen)
daarbij als een beperking van hun professionele ruimte. De docent wordt dan uitvoerder in
plaats van een professional die in overleg met collega’s invulling geeft aan kwaliteit. Hierin
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schuilt een gevaar: wanneer de docent zich als uitvoerder in plaats van als professional gaat
gedragen, kan dit uiteindelijk leiden tot conformering aan rendementsnormen, niet door
een extra kwaliteitsimpuls, maar door de standaarden te verlagen. We kunnen gelukkig
vaststellen dat zoiets op dit moment niet of zeer beperkt gebeurt, maar docenten voelen
wel de druk ‘van boven’ om aan die rendementsnormen te voldoen. De neiging om de
verantwoordelijkheid voor problemen bij de instelling te leggen zou er op kunnen wijzen dat
een deel van de docenten de rol van uitvoerder al ten dele heeft geïnternaliseerd. Of anders
gezegd: deze docenten hebben, gefrustreerd door de voortdurende beperking van hun
professionele ruimte, zich neergelegd bij een rol als uitvoerder en voelen zich daarom ook niet
meer verantwoordelijk voor problemen die buiten hun directe invloedssfeer liggen.
Docenten onderscheiden studenten die niet kunnen en studenten die niet willen. Enigszins
generaliserend is deze indeling volgens ons echter ook van toepassing op docenten. Docenten
die niet willen, zien het niet als hun taak om alle studenten tot studiesucces te brengen.
Ze zijn het zodanig oneens met de doelstellingen van de instelling dat ze zich hiervoor niet
willen inspannen. Docenten die niet kunnen, willen het studiesucces van studenten wel
verbeteren, maar door de hoge ervaren werkdruk of door gebrek aan kennis zijn ze niet in
staat om die wens te realiseren.
Hoe zorgen we ervoor dat docenten wel kunnen en willen? Dat kan allereerst worden
gestimuleerd door de instelling. Voor docenten die niet willen is de mogelijkheid tot
structureel overleg binnen het docententeam van belang. De ruimte hiervoor staat op dit
moment onder druk en is in sommige teams verdwenen. Een herwaardering en waar nodig
herinvoering van het overleg is nodig. Dat structureel overleg moet niet alleen gaan over
praktische zaken als roostering of voortgang van studenten. Er moet ook ruimte zijn om
meer inhoudelijke zaken als doelstellingen van de opleiding, het daaruit afgeleide curriculum
en de didactiek te bespreken. Docenten hebben behoefte om met elkaar over essentiële
onderdelen van hun werk te spreken. Ten tweede moet blijvende professionalisering een
onderdeel zijn van het beroep van een docent. Het lijkt erop dat er nu soms van uit wordt
gegaan dat docenten die ervaring hebben in het beroepenveld automatisch goede docenten
zijn. Voor de didactische kant van het docentschap is minder aandacht. Alhoewel de ruimte
voor professionalisering ‘op papier’ bestaat wordt er in de praktijk maar zeer beperkt gebruik
van gemaakt. In zijn inaugurele rede stelt lector Marcel van den Klink (2012, p. 28) dat ‘de
hbo-docent lijkt op de schoenmaker die voor de hele buurt de schoenen repareert, maar
daardoor vergeet zijn eigen schoenen op tijd onder handen te nemen.’ Docenten(teams)
moeten daarbij zelf het voortouw nemen en professionaliseren op die gebieden die ze zelf als
essentieel zien. Dat professionaliseren begint al in het team zelf. Het uitwisselen en leren van
elkaars ervaringen wordt als nuttig ervaren en zou meer structureel moeten gebeuren.
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Wanneer we kijken naar docenten die niet willen is het allereerst van belang dat docenten de
ruimte hebben om zich als autonome professional op stellen, ook als dat betekent dat ze zich
dan niet of slechts ten dele zullen schikken in de doelstellingen van de instelling. Docenten
moeten betrokken worden bij die doelstelling en er in teamverband zeggenschap over
hebben.
Maar we moeten ook kijken naar de rol van de docenten zelf. De eindverantwoordelijkheid
voor studiesucces mag dan bij de student liggen, docenten zijn eindverantwoordelijk voor
hun eigen professionaliteit. We zien dat zij problemen soms wellicht te eenvoudig aan de
tekortkomingen van studenten toeschrijven. Zonder iets af te doen aan de ernst van sommige
problemen, vragen wij ons af in hoeverre docenten hiermee niet de verantwoordelijkheid
voor studiesucces, die vanuit management en hogeschoolbestuur bij de docenten wordt
neergelegd, naar ‘beneden doorgeven’. Dat doorschuiven lijkt een bureaucratische oplossing
voor een fundamenteel probleem. Docenten opereren vaak solistisch en voeren onvoldoende
de dialoog over het beroep. Ze kunnen hierin ook zelf verandering brengen, door de ruimte
op te eisen om de dialoog over onderwijskwaliteit onderling aan te gaan; door als docenten
de standaard te zetten voor kwaliteit van onderwijs, deze uit te spreken en te koppelen aan
eisen aan het vak en professionalisering. Docenten die deze ruimte niet willen opeisen, niet
willen werken aan de eigen professionalisering en niet willen nadenken over het verbeteren
van het studiesucces van studenten, horen volgens ons niet voor de klas. Via werving
en selectie moeten juist die docenten worden aangetrokken die de eigen professionele
ontwikkeling als onmisbaar onderdeel van het eigen vakmanschap zien.
We eindigen met een positieve noot. Want ondanks de problemen en belemmeringen zien
we in verschillende teams dat docenten de ruimte krijgen en/of creëren om over dilemma’s
en problemen na te denken en oplossingen te formuleren. En om die in de praktijk brengen
teneinde die problemen op te lossen. Het is aan docenten om hun rol op te eisen als
professional die in staat is om een student te faciliteren in diens streven naar studiesucces. Het
is aan de hogeschool om die ruimte te bieden.
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4
Diversiteit en
studiesucces

In dit hoofdstuk kijken we naar de relatie tussen diversiteit en studiesucces. Heeft diversiteit
invloed op het studiesucces van studenten? We kijken naar de literatuur op dit gebied maar
zijn vooral geïnteresseerd in de opvattingen van docenten. We brengen in kaart of docenten
diversiteit onder studenten ‘zien’ en zo ja hoe. Tot slot kijken we of docenten rekening
houden met diversiteit in hun werk.

4.1	Verschil maken tussen studenten
We vroegen docenten met behulp van een vragenlijst of ze verschil maken tussen
normstudenten en risico- of zorgstudenten. We gebruiken de term risico- en zorgstudenten
omdat deze termen worden gehanteerd in de studiesuccesplannen van de hogescholen van
Amsterdam en Rotterdam. Normstudenten zijn studenten die op een ‘normale’ manier het
studieprogramma volgen en positieve resultaten halen. Risico- of zorgstudenten lopen de
kans om niet binnen de gestelde tijd af te studeren, of hebben extra zorg nodig om binnen
die termijn af te studeren. Het verschil in de gehanteerde term kan invloed hebben op de
manier waarop met studenten wordt omgegaan. De term zorgstudenten zien we als een
sociale kwalificatie. Het betreft studenten met minder goede resultaten, die zorg nodig
hebben. Risico is een meer economische kwalificatie, waarbij de lage cijfers een risico vormen;
een risico voor het studiesucces van de student, maar wellicht ook voor het rendement van de
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opleiding zelf. Ondanks dit verschil in terminologie zullen we in het vervolg van dit hoofdstuk
voor de leesbaarheid steeds de term risicostudenten hanteren.
59% van de docenten maakt verschil. Dat betekent dat bijna vier op de tien docenten geen
verschil maakt tussen norm- en risicostudenten. Overigens maken vrouwelijke docenten
significant vaker verschil dan mannelijke docenten (63 om 58%). Ook maken docenten van de
Hogeschool van Amsterdam (68%) significant vaker verschil tussen norm- en risicostudenten
dan hun collega’s van de Hogeschool Rotterdam (48%). We weten niet waardoor dit laatste
verschil wordt veroorzaakt. Het kan wellicht deels veroorzaakt worden door het verschil
in terminologie dat gehanteerd wordt (risico- en zorgstudenten). Leeftijd, aantal jaren
onderwijservaring, beroepservaring en in deeltijd actief zijn in de beroepspraktijk hebben
geen significant effect op het maken van onderscheid tussen norm- en risicostudenten.
We vroegen de docenten die wel onderscheid maken waaraan ze risicostudenten herkennen.
Ze konden daarbij maximaal drie zaken noemen. De antwoorden konden we samenvatten in
acht ‘karakteristieken’ van risicostudenten:
1. Gebrek aan motivatie
2.	Persoonlijke problemen
3. Gebrekkige taalvaardigheid
4.	Ontoereikende studievaardigheden
5.	Tekort aan behaalde studiepunten
6.	Te lage intelligentie
7.	Culturele en etnische verschillen
8.	Te laag startniveau
De karakteristieken zijn gesorteerd in volgorde van het aantal keren dat ze genoemd
zijn. Motivatie steekt er met kop en schouders bovenuit en werd ongeveer 2,5 keer vaker
genoemd dan persoonlijke problemen. Motivatie, persoonlijke problemen, taalvaardigheid en
studievaardigheden vormen samen meer dan twee derde van de antwoorden. Culturele en
etnische verschillen en startniveau vormen samen minder dan 5% van de antwoorden.
Overigens kennen docenten uit de verschillende studierichtingen verschillende kenmerken
toe aan risicostudenten. Opvallend is vooral dat persoonlijke problemen in de sociale
opleidingen als belangrijkste kenmerk van risicostudenten gezien wordt, terwijl dat bij
de andere studierichtingen motivatie is. De kans dat docenten uit de sociale opleidingen
persoonlijke problemen benoemen als kenmerk voor risicostudenten is zes keer groter dan
dat respondenten uit de opleidingen op het gebied van techniek, gezondheid of economie en
management dat doen.
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Het lijkt erop dat docenten die verschil maken dat vooral doen op basis van de
tekortkomingen zoals we die in het vorige hoofdstuk beschreven: studenten die niet kunnen
of niet willen. Toen we de docenten hiermee in de gesprekken confronteerden, kwam er
echter een meer genuanceerd beeld naar voren. Docenten geven dan aan dat bepaalde
problemen rond motivatie of studievaardigheden sterker van toepassing zijn op bepaalde
groepen studenten. Een voorbeeld daarvan zijn de taalproblemen van studenten. Deze
worden door docenten vaker gesignaleerd bij studenten die uit het mbo doorstromen en bij
studenten met een niet-westerse allochtone achtergrond. Ook problemen met studiesucces
die voortkomen uit gebrekkige studievaardigheden komen volgens docenten vaker voor bij
niet-westerse allochtone studenten. Problemen met studiesucces als gevolg van persoonlijke
problemen worden zeer specifiek in verband gebracht met studenten van de Nederlandse
Antillen, die te maken zouden hebben met heimwee en sociaal isolement.
Ondanks deze nuancering is duidelijk dat de 60% van de docenten die onderscheid maakt
tussen studenten, vooral algemeen geldige tekortkomingen van studenten signaleren, die
volgens hen leiden tot achterblijvend studiesucces. Ze maken maar in beperkte mate verschil
op basis van etnische of sociale kenmerken, gender of onderwijsachtergrond. Maar welke
groepen studenten zijn te onderscheiden in het onderwijs en waarom zouden docenten daar
oog voor moeten hebben? We kijken naar de literatuur en eerder onderzoek van het lectoraat
om een antwoord te vinden op die vraag.

4.2	Diversiteit en onderwijs
Diversiteit onder studenten is een feit. Studenten hebben een diverse vooropleiding, een
unieke thuissituatie en een verschillend beeld van hun toekomstige baan. Docenten worden
‘vanzelf’ geconfronteerd met deze diversiteit onder studenten. Door de jaren heen zijn
er steeds weer nieuwe groepen studenten het hbo ‘binnengekomen’. In de zeventiger
jaren van de vorige eeuw waren dat voornamelijk meisjes en de eerste generatie uit de
‘arbeidersklasse’. Daarna werden de doorstroommogelijkheden voor mbo-ers verbeterd
waardoor ‘lagere sociaal-economische klassen’ en studenten van niet-Nederlandse afkomst
naar het hoger beroepsonderwijs konden doorstromen.
Het is mogelijk verschil te maken tussen groepen studenten op basis van demografische
kenmerken zoals sociaal-economische achtergrond, gender, etniciteit of vooropleiding.
Maar er kan ook verschil worden gemaakt op basis van individuele eigenschappen van de
student, zoals motivatie en intelligentie. De meeste docenten hebben oog voor die individuele
eigenschappen, op basis waarvan ze groepen reguliere, excellente en risicostudenten
onderscheiden. Hoewel het bestaan van deze verschillen onderkend wordt, zeggen veel
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docenten tegelijkertijd dat ze hun studenten op eenzelfde wijze tegemoet treden (Meerman
et al. 2009). Die uniforme benadering komt voort uit de meritocratische basisgedachte, die
inhoudt dat posities verdeeld worden op grond van de eigenschappen van individuen, en
niet op basis van bijvoorbeeld klasse of sociale status in de maatschappij. Wanneer we die
gedachte vertalen naar het onderwijs lijkt het alsof alle studenten dezelfde kansen geboden
worden, en dat het eigenschappen als motivatie, inzet en intelligentie van studenten zelf
zijn die studiesucces bepalen. De meritocratische gedachte gaat echter voorbij aan het feit
dat talent en motivatie op een complexe manier met een context verweven zijn. Talent,
inzet en motivatie zijn sterker sociaal bepaald dan menigeen denkt. Door verschillen in
de sociale en economische context hebben studenten vaak een ongelijke start van de
studieloopbaan in het hoger onderwijs. Van den Broek (2009) laat zien dat een eenduidige
benadering van studenten de verschillen die voortkomen uit demografische diversiteit
ironisch genoeg juist versterkt. De sociologen Pierre Bourdieu en Jean-Claude Passeron
(1970) stelden al vast dat het onderwijs verschillen tussen groepen vaak bestendigt in
plaats van verkleint. Een aanzienlijk deel van de studenten die vanuit het mbo doorstromen
naar het hbo betreft bijvoorbeeld de eersten in hun familie die deelnemen aan het hoger
onderwijs. In tegenstelling tot de studenten die uit families komen waar studeren de norm is,
kennen deze studenten vaak de ‘spelregels’ en ‘de taal’ van het onderwijs niet. Gebrekkige
studievaardigheden kunnen ertoe leiden dat ze gezien worden als studenten die ‘niet kunnen’
of ‘niet willen’. Natuurlijk kunnen studenten ook eigenschappen hebben die juist zorgen dat
ze binnen de kaders van het meritocratisch systeem beter functioneren dan de normstudent.
Het gaat dan om excellente studenten. We kunnen hier denken aan Duitse studenten, aan
wie een hoge motivatie wordt toegekend omdat ze meer gericht zijn op het halen van hoge
cijfers. Wanneer de meritocratische basisgedachte wordt gehanteerd, gaat het altijd om
verdiensten die in het huidige onderwijssysteem en/of de kenniseconomie gewaardeerd
worden.
Hoe kunnen docenten in hun dagelijkse praktijk rekening houden met de verschillende
startposities van groepen? Dat kan allereerst via het geven van extra ondersteuning. Docenten
die dat doen, vinden dat alle studenten gelijke kansen moeten hebben. Op hogeschoolniveau
wordt deze ondersteuning geboden via studiesuccesprogramma’s en ondersteuningstrajecten.
Uitgangspunt in deze benadering blijft echter de normstudent. Docenten kunnen ook
rekening houden met de verschillende startposities, zonder één type student als norm te
beschouwen. We vinden daarvoor aanknopingspunten in de mogelijkhedenbenadering
van Martha Nussbaum (2011) en Amartya Sen (Nussbaum & Sen 1993). In deze benadering
vormen mogelijkheden de basisvoorwaarden voor ontwikkeling. Aan studenten worden de
mogelijkheden geboden het diploma te behalen. Docenten bieden die mogelijkheden via
het gegeven onderwijs, waarbij de geboden mogelijkheden worden bepaald door didactiek,
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pedagogisch handelen en de inrichting van het curriculum. De verantwoordelijkheid om van
die mogelijkheden gebruik te maken ligt bij de student.
Nussbaum benadrukt het bestaan van ‘gecombineerde’ mogelijkheden waarbij de
onderwijskundige, sociale en politieke omstandigheden gecombineerd worden met de
‘inwendige’ mogelijkheden van de studenten: aangeleerde of ontwikkelde eigenschappen
en vaardigheden van de student. Het is aan de docent en de onderwijsinstelling om hierop
in te spelen door omstandigheden te creëren waarbij de verschillende eigenschappen
en vaardigheden van studenten worden gezien en begrepen. In de benadering van
Nussbaum worden er dus mogelijkheden gecreëerd voor studenten die ‘niet kunnen’ om de
vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben en worden er manieren gezocht om de
studenten die ‘niet willen’ te inspireren en te motiveren. Belangrijk daarbij is dat er niet één
juiste manier is om tot het gewenste eindniveau te komen, maar verschillende manieren die
aansluiten bij de mogelijkheden van de student. Wanneer docenten rekening houden met
deze gecombineerde mogelijkheden heeft dat dus implicaties voor de didactische aanpak, het
pedagogisch handelen en het gehanteerde curriculum.
Het onderwijs wordt vaak een emancipatoire rol voor bepaalde groepen in de
samenleving toegedicht en vanuit dat perspectief staat het voor de opgave om een diverse
studentenpopulatie tot studiesucces te brengen. Tegelijkertijd is het hoger onderwijs gericht
op meetbare prestaties (rendement) en het opleiden van ‘capabele’ arbeidskrachten voor het
bestaande beroepenveld. Vanuit dat oogpunt volstaat het meritocratisch uitgangspunt dat
op dit moment leidend is in het hoger onderwijs, waarin de verschillende startposities van
studenten er minder toe doen. We kunnen daarom stellen dat de hbo-docent in een spagaat
zit tussen de meritocratische basisgedachte en de vraag om op een passende manier rekening
te houden met of gebruik te maken van diversiteit onder studenten. In de volgende paragraaf
kijken we naar de verschillende manieren waarop docenten hiermee omgaan.

4.3	Opvattingen van diversiteit
Het onderwijs staat niet alleen in het dilemma hoe om te gaan met diversiteit. Om inzicht
te krijgen in de houding van docenten tegenover de spagaat tussen de meritocratische
basisgedachte en rekening houden met diversiteit, kijken we daarom hoe hier in een ander
maatschappelijk veld mee omgegaan wordt. Taylor Cox (2001) schetst een fasering van de
omgang met diversiteit zoals die te vinden is in het bedrijfsleven. Cox maakt onderscheid
tussen drie faseringen/ toestanden. De verschillende faseringen zeggen iets over de wijze
waarop men tegen diversiteit aankijkt en/of hoe men diversiteit gebruikt, in ons geval in het
onderwijs:
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–

geen diversiteit zien

–

erkenning van diversiteit

–

begrip van diversiteit

Geen diversiteit zien
Docenten die geen diversiteit zien of erkennen, doen dit vaak vanuit het uitgangspunt van
gelijkheid. Iedereen moet gelijk behandeld worden en krijgt op die manier dezelfde kansen
om tot studiesucces te komen. We zagen al dat een aanzienlijk deel (40%) van de docenten
geen verschil maakt tussen studenten. Een groot deel van de docenten die wel verschil
maken, doet dit uitsluitend op basis van eigenschappen als motivatie en intelligentie. Dit
grote aandeel is opmerkelijk, ook omdat we het traject uitvoerden in teams die – in meer of
mindere mate – interesse toonden in deelname aan een teamgesprek over diversiteit. Het lijkt
aannemelijk dat het aandeel docenten dat geen verschil ziet dus gemiddeld nog hoger ligt in
teams die deze interesse niet aan de dag leggen.
Uit eerder onderzoek concludeerden we al dat interculturele ontmoetingen alleen niet altijd
leiden tot het maken van verschil door docenten. De conclusie uit ‘Een ontwikkeling in kleur’
was dat waar docenten geen verschil zien, het opmerken van verschil geassocieerd wordt met
kwaliteitsverlies, het ter discussie stellen van de westerse verworvenheden en stigmatisering
(Meerman et al. 2009). Dit beeld komt ook naar voren uit de gesprekken die we voerden met
de 25 teams. Ondanks het feit dat we met het traject het onderwerp bewust op de agenda
zetten, was er een zekere terughoudendheid om verschillen in studieresultaten en uitval te
benoemen in termen van diversiteit. Discussies over dit onderwerp waren soms erg beladen.
Een voorbeeld hiervan zien we terug in één van de gesprekken die we hielden bij een
technische opleiding. Diversiteit stond tijdens het gesprek centraal, maar pas tien minuten
voor het einde van een twee uur durend teamgesprek kwam een van de docenten met de
constatering dat de meeste allochtone studenten uitvallen, waarna de discussie direct door
een collega werd afgekapt:
Docent 1: Het is heel erg, maar ik kan al zo aan de lijst van inschrijvingen zien, wie wel of niet
blijft. En dat gaat gewoon op allochtone achternaam. (...) Je kan van 9 van de 10 zeggen dat
ze niet zullen komen, of uit zullen vallen.
Docent 2: Ik denk dat het iets is, wat wij als opleiding niet kunnen veranderen. (...)
We proberen ze welkom te laten voelen, ik denk niet dat we bevooroordeeld zijn. Maar zulke
mensen zullen we altijd blijven houden.
Een deel van de docenten maakt bewust geen verschil en hanteert daarbij verschillende
redeneringen. Ten eerste zijn er docenten die bewust geen verschil maken tussen studenten
omdat dit voor hen gelijk staat aan positieve en/of negatieve discriminatie en stereotypering.
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De nadruk in de redenering ligt op de gelijke kansen die geboden worden aan alle studenten.
De inhoud van de module of de opleiding staat voor deze docenten vast en elke student heeft
evenveel kans om zich die inhoud eigen te maken. Deze docenten gaan impliciet uit van de
meritocratische basisgedachte en gaan daarmee dus voorbij aan de verschillende startposities
van studenten. Ze benadrukken niet alleen de gelijkwaardigheid van studenten, maar stellen
deze gelijkwaardigheid ook synoniem aan een gelijke behandeling:
Ik vind dat we ergens ook een beetje discrimineren, allemaal te veel aan het kijken naar
allochtoon of autochtoon. De ene is gesloten, de ander heeft een grote bek (…). En of ze nou
allochtoon of autochtoon zijn, het zal me worst wezen (…). Maar ik ga niet kijken ga ik ze zus
aanpakken. Nee je bent gewoon stil of niet stil. En we hebben hier onze normen en waarden.
Je bent hier, je moet je aanpassen. En dat is het verhaal.
Ten tweede zijn er docenten die geen verschil maken op basis van hun visie op het onderwijs
en de rol van de docent daarin. Zij zien het niet als hun taak om rekening te houden met
verschillen tussen studenten en maken daarom geen verschil. Deze docenten hebben meestal
een vastomlijnd, statisch beeld van het beroep – er is één manier om het beroep goed uit te
voeren en studenten moeten die manier leren op de opleiding. Het is daarom niet nodig of
wenselijk om verschil te maken onder studenten. Studenten die zich deze manier niet eigen
kunnen maken, horen volgens deze docenten niet op de opleiding thuis.
Ten derde zijn er docenten die geen verschil maken op basis van praktische overwegingen.
Zij erkennen de verschillende startposities van studenten en zouden extra ondersteuning
willen bieden aan deze studenten om ze op het ‘gewenste niveau’ te krijgen. Maar rekening
houden met verschillen in het onderwijs kost volgens deze docenten tijd en vereist kennis
en vaardigheden. Het is geen intrinsiek onderdeel van het onderwijs, maar iets extra’s wat
gedaan moet worden, naast de reguliere activiteiten die je als docent al moet uitvoeren.
Wanneer docenten van diversiteit ‘geen verstand hebben’ en er veel werk te verzetten valt, is
het simpelweg eenvoudiger om geen verschil te maken:
We hebben niet de mogelijkheid om te zeggen van ‘deze mensen zijn zwak en die geven we
apart les’ of ‘die mensen leren op die manier en die bieden we dat aan’. Daar is geen ruimte
voor.
De gehanteerde redenering heeft invloed op de reikwijdte van de ontkenning van diversiteit.
Opvallend is bijvoorbeeld dat de ‘discriminatieredenering’ bijna uitsluitend van toepassing is
op etnische en culturele diversiteit. Verschillen gebaseerd op gender of vooropleiding waren
vaak wel bespreekbaar voor docenten die deze redenering volgden. Het aanpassen van de
didactische aanpak of het pedagogisch handelen op basis van verschillen tussen mannelijke
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en vrouwelijke studenten kwamen we weliswaar niet vaak tegen in de praktijk, maar op het
bespreken ervan bestaat geen taboe. Bij één opleiding, waar de studentenpopulatie vooral uit
meisjes bestond, werd het curriculum zodanig aangepast dat het aantrekkelijker werd voor
jongens. Wanneer docenten diversiteit niet erkennen op basis van de visie op het onderwijs
of om praktische redenen, geldt dit voor alle vormen van diversiteit. Een ervaren gebrek aan
tijd in combinatie met de perceptie dat op de goede manier omgaan met diversiteit een extra
tijdsinspanning kost, geldt voor alle verschillen tussen groepen studenten.
Docenten die diversiteit niet erkennen, hebben geen behoefte aan een aanpak van diversiteit
en ervaren geen dilemma’s die eraan gerelateerd zijn. Zij handelen juist vanuit de wens om
geen diversiteit te zien. Als er een probleem is, is het een probleem van de student of vanuit
rendementsoogpunt een probleem van de instelling. Studenten die het niveau niet halen,
vallen volgens deze docenten terecht uit, of zouden via selectie aan de poort helemaal geen
toegang moeten krijgen tot het hoger onderwijs.
Diversiteit erkennen
De meeste docenten erkennen de diversiteit onder studenten wel. We zagen eerder dat circa
zes op de tien docenten verschil erkennen tussen norm- en risicostudenten. Wanneer het
echter blijft bij erkenning, wordt er meestal onderscheid gemaakt op basis van algemene
problemen of tekortkomingen van studenten. Slechts een deel van de docenten koppelt
die problemen aan bepaalde groepen studenten. De mogelijke positieve invloed van
verschillen kwam niet naar voren. We zien de erkenning van diversiteit vaak in teams waar de
samenstelling van de studentenpopulatie is veranderd. Doordat de populatie meer divers is
geworden, verandert de context waarin docenten lesgeven – zij merken deze veranderingen
op en zoeken naar manieren om met de veranderende studentenpopulatie om te gaan.
Docenten die diversiteit erkennen, relateren de hiermee samenhangende problemen aan
drie groepen in het onderwijs: jongens, allochtonen en mbo-ers. Incidenteel onderscheiden
docenten daarnaast andere groepen studenten die een lager studiesucces zouden hebben,
zoals ‘Wassenaarse jongens’ die motivatie- en concentratieproblemen zouden hebben of
christelijke studenten uit de ‘randgemeenten’. Onduidelijk blijft in hoeverre dit echt een
probleem is binnen de genoemde opleidingen – vaak worden deze groepen genoemd ter
nuancering van de problemen rond studiesucces van allochtone studenten. Het zou daarom
vooral een manier kunnen zijn om te benadrukken dat een (te grote) nadruk op de problemen
van een bepaalde groep studenten onterecht is.
De problemen die docenten relateren aan gender-, etnische en opleidingsdiversiteit zijn
verschillend van aard en vragen een eigen oplossing. Zo ervaren docenten meer problemen
rond studiesucces bij jongens. Een deel van de docenten ziet hen als een aparte risicogroep:
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Risicostudenten? Dat zijn jongens. Die zijn lui, laks en hebben moeite met deadlines.
Het sluit aan bij het bredere maatschappelijke debat over achterblijvende onderwijsprestaties
van jongens. Docenten zien gebrekkige motivatie en moeite met planning als voornaamste
oorzaken van achterblijvend studiesucces van jongens. Als verklaring wordt regelmatig
verwezen naar de verschillende ontwikkeling van het brein van jongens en meisjes; het brein
van jongens zou nog niet klaar zijn voor studeren, en dat van meisjes wel. Overigens ervaren
docenten binnen een aantal studies rond gender een heel ander probleem. De opleiding
wordt gekenmerkt als een ‘typische jongensstudie’ of juist een ‘typische meisjesstudie’.
De vraag is daar vooral hoe meer meisjes dan wel jongens gestimuleerd kunnen worden om
voor de studie te kiezen. Men probeert ervoor te zorgen dat de minderheid aan jongens en
meisjes niet uitvalt. Diversiteit wordt hier gezien als nastrevenswaardig; een toename van
het aantal studenten van de nu ondervertegenwoordigde groep zou een positieve invloed
hebben op zowel de opleiding als het toekomstig beroepenveld.
De achterblijvende studieresultaten van jongens zijn niet los te zien van andere
groepsindelingen die gemaakt worden. Regelmatig worden met name de achterblijvende
studieresultaten van allochtone jongens benoemd. In het algemeen komt de groep nietwesterse allochtone studenten (jongens en meisjes) het meest aan bod in de discussies over
diversiteit. Tijdens de gesprekken bleek dat docenten de problemen in deze groep als het
meest ernstig zien. Een gebrek aan studiesucces blijkt tijdens het gesprek dan niet gekoppeld
te zijn aan jongens, maar specifiek aan niet-westerse allochtone jongens. Soms worden al
deze studenten als ‘risicostudenten’ bestempeld, maar meestal wordt er een onderscheid
gemaakt, bijvoorbeeld tussen Marokkaanse, Turkse of Antilliaanse studenten. Deze studenten
zouden zowel niet kunnen als niet willen. Rond niet kunnen wordt vooral het taalniveau
van niet-westerse allochtone studenten als te laag ervaren. Daarnaast worden ook de
studievaardigheden van deze studenten lager ingeschat. Met name het niet kunnen omgaan
met feedback wordt daarbij veel genoemd. De oorzaak wordt vooral gezocht in het feit dat
deze studenten ‘eerste generatie studenten’ zijn die niet weten hoe ze moeten studeren
doordat ze dit niet van huis uit meekrijgen. Wat betreft niet willen worden deze studenten
regelmatig getypeerd als minder gemotiveerd dan de autochtone studenten. ‘Houding en
hoe je overkomt op de andere studenten’ wordt volgens een docent aan een economische
opleiding als belangrijker gezien dan wat de docent te vertellen heeft. De oorzaak wordt
vooral gezocht in extrinsieke motivatie van deze studenten:
De [allochtone] studenten vertonen ander gedrag dan wat we gewend zijn: ze zijn minder
direct, ze kleden zich niet correct, ze leveren hun huiswerk niet op tijd in en willen hier dan
over onderhandelen. (...) De Hollandse directheid is ver te zoeken.
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De laatste groep die docenten onderscheiden zijn de mbo-ers. De problemen die aan
deze groep worden toegeschreven, tonen grote overeenkomsten met die van allochtone
studenten. In verschillende gesprekken wordt ook benadrukt dat er overlap is tussen deze
groepen. Veel studenten met een niet-westerse allochtone achtergrond hebben eerst een
studie in het mbo gevolgd voordat ze aan de hbo-studie begonnen. Bij deze groep zijn de
problemen rond studiesucces wat sterker gericht op niet kunnen en minder op niet willen.
Dat is een gevolg van de inrichting van het mbo volgens docenten; de vooropleiding bereidt
deze studenten niet goed genoeg voor op een studie in het hbo. Alhoewel sommige
docenten aangeven dat mbo-ers ook kunnen profiteren van hun meer praktische ‘hands-on’
aanpak, overheersen de problemen die voortkomen als gevolg van de mbo-achtergrond. Een
docent aan een opleiding economie geeft aan dat de havo de ‘koninklijke route’ is waarop de
studie is ingericht. In termen van Bourdieu kunnen we stellen dat de studenten die via havo
of vwo binnenkomen behoren tot de dominante groep die goed in het onderwijssysteem
past, de mbo-studenten tot de minderheidsgroep die moeite heeft zich aan te passen aan het
systeem.
Docenten die diversiteit erkennen, zien dat de hierboven genoemde groepen te maken
hebben met achterblijvend studiesucces, maar zien daarbij slechts de tekortkomingen
van deze studenten rond inzet en motivatie. Ze begrijpen de achterliggende redenen van
problemen van groepen studenten niet en zien de mogelijkheden die diversiteit biedt
ook niet. Deze docenten zoeken oplossingen van problemen in het bijspijkeren – het
aanpassen van de risicostudent aan de norm. De tekortkomingen van studenten moeten
‘gerepareerd’ worden, door acties van de docent of het docententeam zelf, door acties op
hogeschoolniveau of door individuele inspanningen van de student zelf buiten de opleiding
om. Het leidt vaak tot een generieke aanpak waarbij de gedachte is dat studenten met
achterstanden hiervan kunnen profiteren. In het eigen handelen van docenten ligt de nadruk
vaak op het stellen van eisen en regels om ‘ongewenst gedrag’ te corrigeren. Op deze
mogelijkheden en methoden van aanpak zijn we in het vorige hoofdstuk al uitgebreid
ingegaan.
Diversiteit begrijpen
De docenten die diversiteit niet alleen erkennen maar ook begrijpen, hebben inzicht in de
invloed die gecombineerde mogelijkheden van studenten kunnen hebben op studiesucces.
Ze hebben oog voor problemen, maar ook voor kansen van bepaalde groepen studenten,
zonder dat ze vervallen in stereotyperingen. Deze docenten benadrukken dat aandacht voor
diversiteit iets anders is dan het bevoordelen van bepaalde groepen. Het gaat om culturele
sensitiviteit, bewustzijn van verschillen in bijvoorbeeld thuissituatie en leerstijl, zonder dit tot
dogma te verheffen. Deze docenten zien diversiteit niet als iets extra’s, maar als intrinsiek
onderdeel van hun werk. Door met diversiteit rekening te houden, geef je studenten de
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mogelijkheid studiesucces te bereiken. Studiesucces kan via verschillende wegen bereikt
worden, afhankelijk van de eigenschappen en talenten van studenten en zonder dat dit
afbreuk doet aan het niveau van de studie of de waarde van het diploma:
Je eindnormen blijven hetzelfde, en alles wat we ze leren is hetzelfde. Maar mensen met
verschillende achtergronden zal je misschien op andere manieren naar diezelfde eindnormen
moeten begeleiden.
Docenten die diversiteit begrijpen, doorgronden de achterliggende oorzaken achter algemene
‘tekortkomingen’ van studenten. Ze zien bijvoorbeeld in dat een schijnbaar gebrek aan
motivatie van een groep Marokkaanse jongens andere, dieperliggende oorzaken kan hebben.
Achter een ogenschijnlijk gebrek aan motivatie kan onzekerheid over hoe te studeren en een
laag zelfvertrouwen schuilgaan. Om niet ‘af te gaan’ in de klas maskeren studenten dit door
een ongemotiveerde houding.
Zulke docenten hebben zeker oog voor problemen rond studiesucces, maar zien ook de
toegevoegde waarde van diversiteit. Studenten die niet voldoen aan de norm, hebben
niet minder talent of motivatie, maar hebben andere talenten of halen hun motivatie uit
andere zaken. Verschillen tussen studenten kunnen de leerervaring verrijken. Door aandacht
te hebben voor diversiteit is er bijvoorbeeld meer sociale binding en interesse in elkaar.
Diversiteit kan voor deze docenten ook een meerwaarde zijn voor het toekomstig beroep en
kan aanleiding zijn om kritisch naar het bestaande curriculum te kijken.
De docenten die diversiteit begrijpen waren zelf ook divers. Het waren mannen en
vrouwen, we kwamen ze tegen in verschillende teams en ze hadden verschillende etnische
achtergronden. Wat ze gemeen hebben is dat ze in termen van Nussbaum (2011) inzicht
hebben in de invloed van gecombineerde mogelijkheden van studenten op studiesucces.
Het zijn deze docenten die nadenken over een aanpak waarin elke student individueel kan
worden benaderd, maar met gebruik van de kennis van de achtergrond van studenten en de
kenmerken van bepaalde groepen. Diversiteit kan daarbij een startpunt zijn om van elkaar
te leren, er bestaan meerdere manieren om tot studiesucces te komen. Wanneer een docent
de invloed van diversiteit op studiesucces begrijpt, kan deze docent de aanjager zijn van
aandacht voor diversiteit in een team of een opleiding. Diversiteit onder studenten kan dan
leiden tot nieuwe inzichten in didactiek, pedagogiek en inhoud van het curriculum.
Deze docenten zijn in de minderheid. In geen enkel van de 25 teams konden we vaststellen
dat alle docenten diversiteit begrepen. Begrip van diversiteit hoeft echter ook niet perse
bij alle teamleden aanwezig te zijn. Docenten die diversiteit begrijpen kunnen in een goed
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functionerend team door collega’s bevraagd worden op hun expertise. Hierop gaan we in het
volgende hoofdstuk uitgebreid in.

4.4

Barrières

We concluderen dat de meeste docenten diversiteit in de onderwijspraktijk niet begrijpen,
maar deze hooguit erkennen of helemaal geen verschil zien. In de discussies over mogelijke
wijzen van aanpak rond diversiteit kwamen daardoor vaak vooral belemmeringen voor het
toepassen van zo’n aanpak aan bod. Kijkend naar en reflecterend op die belemmeringen
kunnen we een aantal barrières onderscheiden die docenten ervan weerhouden met
diversiteit rekening te houden.
Een deel van de docenten wil niet met diversiteit rekening houden. We stelden eerder al vast
dat dit voortkomt uit het meritocratisch onderwijsideaal, vaak gecombineerd met een statisch
beroepsbeeld. Een pleidooi voor een aanpassing van het curriculum wordt dan bijvoorbeeld
afgedaan met de ‘constatering’ dat de inhoud van de opleiding niet cultuurafhankelijk is.
Deze docenten willen niet als rolmodel fungeren of voelen zich niet de aangewezen persoon
om studenten met achterstanden of problemen verder te helpen. Ook zijn er docenten
die niet kunnen. Ze erkennen wel de invloed van diversiteit op studiesucces, maar geven
aan dat ze niet weten hoe ze hier als docent op een goede manier mee om kunnen gaan.
Ze missen bijvoorbeeld de benodigde didactische vaardigheden om te differentiëren in de
klas of ze geven aan niet te weten wanneer een student extra begeleiding nodig heeft. Bij de
samenstelling van ‘groepjes’ in de les geven docenten aan dat ze worstelen met de vraag of
het wenselijk is om studenten te mixen en wat het effect daarvan is op studiesucces. Leren
studenten het meest effectief in de eigen veilige leeromgeving van bekenden of juist van de
uitdagingen van het onbekende? Het door docenten geformuleerde antwoord op die vraag
wisselt per teamgesprek. De kennis wanneer gemengde studentengroepen wel en wanneer
niet effectief zijn ontbreekt. We zagen regelmatig terug dat een aantal docenten het ‘mixen’
van studenten voorstond, terwijl andere docenten ervan overtuigd waren dat het voor het
studiesucces beter is om studenten juist in de ‘eigen groep’ te laten functioneren – docenten
zouden dan ook beter kunnen inspelen op de specifieke kenmerken of problemen van die
groep.
Docenten ‘kunnen’ soms ook niet omdat ze niet de professionele ruimte ervaren om aandacht
te besteden aan diversiteit, of niet de ruimte voelen om op zoek te gaan naar de kennis die
nodig is om op een effectieve manier diversiteit te gebruiken de lessen. De omvang van
die professionele ruimte wordt bepaald in het docententeam, maar is ook een gevolg van
instellings- of overheidsbeleid. Naast de ervaren werkdruk is visie en steun vanuit de instelling
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belangrijk, vanuit de teammanager of het hoger management. Voorbeelden van de invloed
van een gebrek aan professionele ruimte zien we bijvoorbeeld terug rond het gebruik van
een gedifferentieerde aanpak. Docenten zien de meerwaarde, maar stellen dat dit wel extra
tijdsinvestering vraagt, waarvoor geen ruimte is. Hetzelfde gaat op voor extra begeleiding van
studenten die – om uiteenlopende redenen – achterblijven qua studiesucces. In de meeste
gesprekken worden de grenzen benadrukt van wat je binnen de bestaande tijd en kennis
kunt doen als docent:
Nou, als je aan mij vraagt wat ik nou het allerbelangrijkste vind wat er hier moet gebeuren
als ik het over SoS projecten heb, dan zou ik bij wijze van spreken zeggen, voor allochtone
studenten. Geef mij maar meer uren om ze meer les te geven. (…) Meer uren. Meer
individuele begeleiding.
Een beperkte professionele ruimte maakt aandacht voor diversiteit niet onmogelijk. Ook dan
kan een docent aandacht voor diversiteit in het team stimuleren en in de praktijk toepassen.
Maar deze aandacht blijft dan kwetsbaar en wordt vaak niet structureel ingebed in opleiding
en instelling.

4.5

Aanpak rond diversiteit en studiesucces

We hebben nu een antwoord op de vraag of docenten verschil maken tussen groepen
studenten. Ook weten we welke groepen ze onderscheiden en welke kenmerken en


problemen rond studiesucces ze met deze groepen verbinden. We weten welke barrières
er bestaan die er voor zorgen dat een groot deel van de docenten diversiteit niet erkent
of begrijpt. Maar welke concrete aanpak staan sommige docenten nu wel voor? Hanteren
docenten die diversiteit erkennen een andere aanpak dan docenten die diversiteit begrijpen?
En welke invloed hebben maatregelen op hogeschoolniveau op die aanpak?
Op individueel niveau gaat het vooral om de gehanteerde didactische aanpak en het
pedagogisch handelen van docenten. Op het gebied van didactiek wordt vooral het belang
van een gedifferentieerde aanpak benadrukt. Door te differentiëren kunnen studenten met
verschillende capaciteiten tot studiesucces komen. Docenten maken daarbij ook bewust
gebruik van de aanwezige diversiteit onder studenten in de klas. Met betrekking tot
pedagogiek wordt het creëren van binding van studenten met de opleiding en het stimuleren
van de onderlinge sociale cohesie door middel van activiteiten benoemd. Studenten
kunnen daarbij kennis maken met elkaars achtergrond en cultuur. Dat gebeurt bijvoorbeeld
via activiteiten in een introductie of aan het einde van een onderwijsperiode. Docenten
benadrukken het belang van het leren kennen van elkaars achtergronden en verbinden dit
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met het belang van diversiteit voor de beroepsbeoefenaar. Ook zien ze het leren kennen van
‘de Ander’ als maatschappelijke noodzaak. Maar ook het feit dat studenten verschillende
sterke en zwakke punten hebben en van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken
wordt genoemd. Daarnaast maakt men gebruik van rolmodellen. Voor niet-westerse
allochtone studenten, maar ook voor jongens of meisjes kan dit van belang zijn. Diversiteit in
het docententeam en de interculturele competenties van docenten zijn daarom van belang.
Maar rolmodellen kunnen ook ‘van buiten gehaald’ worden. Succesvolle niet-westerse
allochtone ondernemers kunnen bij het onderwijs betrokken worden; ook ouderejaars
kunnen hierin een rol spelen.
Op teamniveau zien we vooral aanpassingen in het curriculum van de opleiding terug.
Rond het curriculum zien we bijvoorbeeld dat een aantal docenten het eigen referentiekader
en de uitgangspunten ter discussie stelde in het teamgesprek. Ook gaven docenten aan dat
het opleiden van studenten met verschillende culturele achtergronden een meerwaarde
heeft in relatie tot het toekomstige beroep. Deze docenten pleiten voor meer aandacht in het
curriculum voor verschillende invalshoeken vanuit verschillende culturen, waarbij niet alleen
de ‘westerse’ benadering van het beroep centraal zou moeten staan. Ook zou meer aandacht
voor interculturele communicatie uiteindelijk zorgen voor een betere voorbereiding voor het
toekomstige beroep. Docenten stellen ook voor om bepaalde groepen studenten zelf meer te
betrekken bij oplossingen voor problemen. Waar lopen zij tegenaan? Wat voor oplossingen
zien zij? Hoe zou je volgens hen meer rekening kunnen houden met andere culturele
normen en waarden? Een antwoord op deze vragen van de studenten kan de docenten
aanknopingspunten bieden om het curriculum vorm te geven op een manier die leidt tot
meer studiesucces van deze groepen.
Ten slotte is er de rol van het institutioneel niveau. De hogeschool heeft vooral invloed
op de (on)mogelijkheden die docenten ervaren om rekening te houden met diversiteit
onder studenten. We zagen dat beperkingen in de professionele ruimte van docenten hun
mogelijkheden om aandacht te besteden aan diversiteit beperken. Tegelijkertijd leiden de
studiesuccesprogramma’s van de hogescholen tot het ontstaan van professionaliserings
trajecten op het gebied van diversiteit. Het traject dat we in het kader van dit onderzoek
doorliepen is slechts een van de vele initiatieven die op dit gebied gestart zijn. Daarnaast kan
de instelling via directe maatregelen aandacht besteden aan de diversiteit onder studenten.
Dit gebeurt in de vorm van ‘bijspijkertrajecten’, maar ook de doelgroepmentoraten aan de
hogescholen zijn een mooi voorbeeld van het bieden van mogelijkheden aan verschillende
groepen studenten.
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4.6	Conclusie en reflectie
De docent zit in een spagaat tussen enerzijds het meritocratische ideaal dat uitgaat van
gelijkheid in benadering van studenten en beloning op basis van eigen verdiensten en
anderzijds de wens en noodzaak om een diverse studentenpopulatie de mogelijkheden
te bieden studiesucces te bereiken. We zagen in dit hoofdstuk dat dit dilemma leidt tot
verschillende manieren om naar diversiteit te kijken en er mee om te gaan. Ook bij docenten
kunnen we dus onderscheid maken tussen hen die ‘niet kunnen’ en hen die ‘niet willen’.
Docenten die niet willen, zien geen diversiteit en ervaren dan ook geen dilemma rond dit
thema. Ze maken uit principe geen verschil. Docenten die niet kunnen, ervaren verschillende
barrières om aan diversiteit aandacht te besteden. Veel van deze docenten zien alleen
verschillen tussen studenten op basis van motivatie en intelligentie. Groepen studenten die
hierin achterblijven voldoen niet aan het beeld van de normstudent. Docenten die diversiteit
begrijpen en dit in de praktijk brengen, bieden via didactiek, pedagogiek en curriculum alle
studenten mogelijkheden om studiesucces te bereiken. Zij hebben oog voor problemen rond
studiesucces, maar zien ook de toegevoegde waarde van diversiteit. Zij zijn de aanjagers van
een benadering van studenten die recht doet aan diversiteit. Het is de moeilijkste weg. Het
aanpassen van de bestaande schoolcultuur, het openstaan voor nieuwe en andere manieren
van denken en daarnaar handelen vraagt niet alleen wat van studenten maar ook van
docenten. Maar het aandeel van deze docenten is beperkt en aandacht voor diversiteit zonder
brede acceptatie onder docenten is kwetsbaar. Wat moet er veranderen om te komen tot een
aanpak van studiesucces die rekening houdt met diversiteit?
Erkenning en begrip van diversiteit moeten gestimuleerd worden onder docenten.
Het overdragen en aanleren van kennis en vaardigheden aan alle studenten vraagt van
docenten kennis van en inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen studenten. Wanneer
docenten diversiteit erkennen en begrijpen, kunnen ze dit vertalen naar hun didactische
aanpak, pedagogisch handelen en het curriculum. Om dat te bewerkstelligen moet de
discussie over diversiteit en mogelijke maatregelen om studiesucces te bevorderen gevoerd
worden op basis van feiten. Docenten hebben nu vaak geen of zeer beperkt inzicht in
diversiteit onder studenten, ze hebben geen informatie over verschillen in studiesucces
tussen groepen studenten en hebben niet de beschikking over studies met betrekking tot de
effectiviteit van maatregelen om studiesucces van bepaalde groepen studenten te verbeteren.
Meer inzicht in ervaringen van collega’s en kennis van wetenschappelijk onderzoek op dit
gebied kan leiden tot onderbouwde keuzes en een meer effectieve aanpak. Docenten kunnen
daarnaast over diversiteit van elkaar leren. In twee teams geven docenten bijvoorbeeld zelf
een training aan hun collega’s, rond het geven van feedback aan Marokkaanse studenten en
door het delen van best practices.

Diversiteit en studiesucces | 63

Goed onderwijs.indd 63

28-1-2014 14:11:50

In de gesprekken werd duidelijk dat binnen de docententeams zelf de houding ten opzichte
van diversiteit sterk kan verschillen. Ook in teams waar slechts enkele docenten diversiteit
begrepen, vonden we interessante voorbeelden van een effectieve aanpak met betrekking
tot diversiteit. De samenstelling van de teams en de manier waarop docenten in die teams
samenwerken bepaalt in sterke mate of de kennis van docenten rond diversiteit wordt
gebruikt om het onderwijs van de gehele opleiding te versterken, of dat de expertise van de
docent alleen in de eigen lespraktijk wordt toegepast. In het volgende hoofdstuk richten we
ons daarom op de diversiteit in het docententeam zelf.

Verder lezen
Cox, Taylor (2001), Creating the Multicultural Organization. San Francisco: Jossey-Bas.
Nussbaum, Martha C. (2011), Creating Capabilities: The Human Development Approach, Harvard
University Press.
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5
Diversiteit in
het docenten
team en de
relatie met
studiesucces

It has sometimes been held that merely by assembling people without regard for race,
color, religion or national origin, we can thereby destroy stereotypes and develop friendly
attitudes. The case is not so simple.
Gordon Allport (1954)
In dit hoofdstuk kijken we naar diversiteit onder docenten zelf, in de docententeams.
Hoe divers zijn die teams, welke vormen van diversiteit zien we terug en in hoeverre maken
de teams gebruik van deze diversiteit? Want uit de bekende, hierboven aangehaalde
uitspraak van Gordon Allport wordt duidelijk dat de aanwezigheid van diversiteit op zichzelf
niet automatisch leidt tot meer contact of betere samenwerking tussen groepen. We kijken
eerst naar de rol en verantwoordelijkheden van docententeams, waarna we ingaan op de
bestaande diversiteit in teams en de invloed van die diversiteit op het gegeven onderwijs en
uiteindelijk op het studiesucces van studenten.

5.1	Docententeams
In de vorige hoofdstukken zagen we al dat de beroepssituatie van de docent verandert.
De hoeveelheid en complexiteit aan eisen die aan het beroep van docent worden gesteld
zijn toegenomen. Dat is het gevolg van processen van schaalvergroting en bureaucratisering
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en de introductie van nieuwe onderwijsconcepten. De huidige docent is tegelijkertijd vak
specialist, instructeur, beoordelaar, coach, ontwerper, teamspeler en mentor (Van Veldhuizen
2011). De individuele docent kan steeds minder de regie voeren over al die taken. Taken
en expertiserollen zijn niet altijd meer verenigd in één persoon, maar verdeeld over het
onderwijsteam (Zijlstra et al. 2011). Gevolg daarvan is dat studiesucces niet enkel toe te
schrijven is aan de relatie tussen een docent en een student, maar steeds meer afhankelijk
is van de groep docenten die in een opleiding verantwoordelijk is voor onderwijs. Dat
vraagt om een effectieve samenwerking tussen docenten en een goede ondersteuning
en aansturing vanuit het midden- en hoger management. Hbo-instellingen streven naar
‘zelfsturende’ of resultaatverantwoordelijke teams. Die zijn meestal georganiseerd per
opleiding met een eindverantwoordelijke opleidingsmanager. Een enkele opleiding heeft
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie gelegd. Zowel aan de
Hogeschool van Amsterdam als aan de Hogeschool Rotterdam kennen de meeste opleidingen
docententeams die g
 eorganiseerd zijn op basis van het ‘jaar’ waarin lesgegeven wordt. Soms
zijn er parallel aan deze teamindeling minder formele vaksecties of andere organisatorische
verbanden aanwezig. Slecht in een enkel geval kwamen we een opleiding tegen waar geen
onderverdeling in onderwijsteams te zien was.
In het proefschrift ‘Werkend leren, lerend werken’ van Bert van Veldhuizen komt naar voren
dat het werken in onderwijsteams in potentie bijdraagt aan de professionaliteit van docenten.
Door te functioneren in teams zijn docenten meer betrokken bij de doelstellingen van de
organisatie en kan er in het team gezamenlijk kennis worden ontwikkeld. Daarnaast kan
het werk effectiever worden verdeeld waardoor een vermindering van de werkdruk kan
ontstaan. Uit onderzoek blijkt ook dat scholen of teams die functioneren als een professionele
gemeenschap, een positieve invloed hebben op de leerprestaties van hun leerlingen
(Wiley 2001). Tegelijkertijd wordt duidelijk dat docenten niet erg tevreden zijn over de manier
waarop teams nu functioneren en de mate waarin van elkaar wordt geleerd (Van Veldhuizen
2011).
Pogingen om tot meer studiesucces of een betere omgang met diversiteit te komen, kunnen
dus niet of slechts deels slagen als geen aandacht besteed wordt aan het functioneren van
docententeams. Het team is de plaats waar docenten met elkaar tot overeenstemming komen
over de doelen van de opleiding en de invulling daarvan in de context van de kaders die de
onderwijsinstelling stelt. We kijken daarom eerst hoe de teams waarmee we het gesprek
voerden, functioneren.
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5.2

Hechte teams, subgroepen en losse individuen

De manier waarop en mate waarin docenten samenwerken in teams, verschilt. Die verschillen
beïnvloeden de mate waarin het team verantwoordelijkheid neemt voor het studiesucces van
studenten en het oplossen van problemen en dilemma’s. Het heeft daarmee ook invloed op
de manier waarop diversiteit in het team ingezet wordt om het studiesucces van studenten
te verbeteren. Ook beïnvloedt de mate van samenwerking het gebruik van diversiteit in het
team. We maken onderscheid tussen hechte teams, teams die bestaan uit subgroepen en
teams die bestaan uit losse individuen.
Hechte teams streven een gezamenlijk doel na en leggen de verantwoordelijkheid
voor het gegeven onderwijs primair bij het team en niet bij het management of bij de
individuele docent. Deze teams gaan het meest proactief op zoek naar oplossingen voor
de problemen rond studiesucces en diversiteit zoals we die in de vorige twee hoofdstukken
signaleerden. Er is een zeker mate van consensus in deze teams over de definitie van en de
oplossingsrichting voor problemen. Het team voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het onderwijs.
De meeste teams zijn echter niet hecht, maar kenmerken zich door het bestaan van informele
subgroepen. Deze zijn meestal georganiseerd op basis van het eigen kennen of kunnen van
docenten: een bepaalde professie, vakgebied of onderwijsopvatting. Ze kunnen echter ook
gebaseerd zijn op leeftijd of het aantal jaren dat docenten in het team actief zijn, waarbij
‘beginnende’ en ‘ervaren’ docenten kunnen worden onderscheiden. Consensus over de
definitie van en oplossingsrichting voor problemen bestaat op het niveau van de subgroep,
niet op het niveau van het team. Deze teams leggen de verantwoordelijkheid voor het
gegeven onderwijs en voor studiesucces eerder neer bij het management dan bij het team of
de individuele docent. Problemen rond studiesucces moeten volgens docenten in deze teams
primair opgelost worden op instellingsniveau. De eigen verantwoordelijkheid en de eigen
bijdrage aan studiesucces worden als beperkt gezien. ‘Kleinere’ problemen op het niveau van
de individuele student of binnen een bepaald vak kunnen worden opgelost door de docenten
zelf. De grotere problemen met betrekking tot bijvoorbeeld bepaalde groepen studenten of
rond het studieprogramma worden dat niet.
In teams die bestaan uit losse individuen voelen docenten zich voornamelijk verantwoordelijk
voor het onderwijs dat zij zelf geven en voor de studenten aan wie ze lesgeven. We
zien hier de docent als solist terug, die zijn of haar eigen ‘koninkrijkje’ bestuurt en geen
verantwoording aflegt aan collega’s. Er is geen consensus over de definitie en aanpak van
problemen en over de oplossingsrichting daarvoor. De verantwoordelijkheid voor de aanpak
van dilemma’s of problemen ligt bij het hoger management, want deze problemen zijn te
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groot om als individuele docent op te lossen, zo luidt de redenering. De docenten stellen
als ‘voorwaarde’ voor oplossingen op instellingsniveau wel vaak dat deze zo min mogelijk
de autonomie van de docent beïnvloeden. ‘Oplossingen’ voor problemen rond studiesucces
worden vaak gezien in maatregelen als selectie aan de poort.
De mate van samenwerking in het team en de verantwoordelijkheid die teams nemen op
het gebied van studiesucces zijn dus met elkaar verbonden. Samenwerking beïnvloedt ook
de mogelijkheden om diversiteit in het team in te zetten om het studiesucces van studenten
te verbeteren. In hechte teams kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van diversiteit en
kunnen docenten van elkaar leren over multiculturele kwesties. Ook in een team van losse
individuen kan gebruik worden gemaakt van diversiteit in het team. Dat gebeurt dan vaak
alleen als er een probleem wordt ervaren dat moet worden opgelost. Bij problemen met
allochtone studenten kan dan bijvoorbeeld worden verwezen naar de allochtone collega. Dat
kan uiteraard in alle gevallen alleen als de diversiteit in het team ook daadwerkelijk aanwezig
is. We kijken in het vervolg van dit hoofdstuk hoe divers de teams die we spraken zijn en hoe
ze die diversiteit inzetten.

5.3	Diversiteit in docententeams en de relatie met studiesucces
Gezien de veelheid aan rollen van de docent kan alleen in teamverband op de meest
effectieve wijze bepaald worden hoe een diversiteit aan studenten de mogelijkheden worden
geboden om studiesucces te bereiken. Docenten kunnen daarbij gebruik maken van elkaars
kennis en kunde. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen functionele verschillen
op basis van kennis en kunde en demografische verschillen op basis van achtergrond, gender
of leeftijd.
Docenten kunnen verschillen in kennis en vaardigheden in relatie tot het toekomstig
beroepenveld van de student. Ze kunnen ook verschillen met betrekking tot didactische en
pedagogische kennis en vaardigheden. Opvattingen over en perspectieven op het gegeven
onderwijs zijn daar vaak nauw mee verbonden. Functioneel diverse teams beschikken over
een breed palet aan relevante kennis en vaardigheden, wat de kwaliteit van het onderwijs
ten goede komt. Docenten verschillen ook in demografisch opzicht. Met de schaalvergroting
van het hoger onderwijs zijn niet alleen ‘nieuwe’ groepen studenten maar ook ‘nieuwe’
groepen docenten de sector binnengekomen. Docententeams zijn zeker geen afspiegeling
van de studentenpopulatie, maar kennen wel een zekere mate van demografische diversiteit
op basis van achtergrond, gender of leeftijd. Deze demografische verschillen kunnen leiden
tot verschillende invalshoeken en perspectieven met betrekking tot onderwijs, de rol van
de docent en de omgang met studenten. Demografische verschillen kunnen ook leiden
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tot verschillen in kennis, vaardigheden en contacten in het beroepenveld waarvoor wordt
opgeleid.
Via werving en selectie wordt nauwelijks gestuurd op het binnenhalen van nieuwe groepen
docenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat de
demografische diversiteit in teams in het hbo niet groot is. Dat geldt vooral voor de etnische
of culturele diversiteit: teams bestaan voor het overgrote deel uit autochtone docenten. In
teams die meewerkten aan een onderzoek in opdracht van Zestor (het arbeidsmarkt- en
opleidingsfonds van hogescholen) komt het percentage niet-westerse allochtone docenten
niet boven de 10% (Meerman & Gründemann 2013). Dat beeld komt ook naar voren in de
teams die wij spraken. In de meeste teams is slechts een enkel teamlid van niet-westerse
allochtone afkomst, ook wanneer de studentenpopulatie voor meer dan de helft uit nietwesterse allochtone studenten bestaat. De docententeams die wij spraken zijn wat etniciteit
betreft dan ook geen afspiegeling van de studentenpopulatie. Alleen bij de internationale
opleiding in Rotterdam kwamen we een team tegen dat in meerderheid bestond uit
allochtone docenten.
Diversiteit werd in de gesprekken meer in functionele termen dan in demografische termen
geduid. In de teams benoemen de teamleden de onderlinge verschillen op het gebied van
kennis, vaardigheden en visie. Functionele diversiteit is in alle teams aanwezig, maar van die
diversiteit wordt vaak maar in beperkte mate gebruik gemaakt.
Invloed op studiesucces
Er is dus sprake van zowel demografische als functionele diversiteit in docententeams.
Maar zorgt diversiteit onder docenten voor meer studiesucces van studenten? Uit onderzoek
in onderwijs en bedrijfsleven komen twee schijnbaar conflicterende opvattingen naar voren.
De eerste opvatting gaat uit van kwaliteits- of productieverlies als gevolg van (demografische)
diversiteit. Verschillen in teams zorgen voor minder effectieve samenwerking als gevolg
van moeizame communicatie of een conflicterende taakopvatting (Herring 2009, Millikens
& Martin 1996). Dat pleit voor een streven naar een ‘ons-kent-ons’ team of een team van
losse individuen waar iedereen zijn eigen gang gaat. De tweede opvatting gaat uit van de
toegevoegde waarde van diversiteit. Diversiteit verbetert de kwaliteit door de inbreng van
verschillende perspectieven en oplossingen voor problemen (McLeod & Lobel 1992). Voor het
onderwijs kunnen we daar de positieve invloed op studiesucces aan toevoegen als gevolg van
de aanwezigheid van rolmodellen en het spiegelen van de samenstelling van de bevolking
of studentenpopulatie (Berger & Bokdam 2009, De Vries et al. 2013). Wij denken dat er niet
louter sprake is van positieve of negatieve effecten als gevolg van diversiteit, beide effecten
kunnen optreden. Er is vooral sprake van een meerwaarde wanneer een team tijd investeert
en een inspanning levert om diversiteit in het team te waarderen en te gebruiken.
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Potentiële invloed op studiesucces
Diversiteit in het team heeft dus de potentie om de prestaties van teams te vergroten en
daarmee ook de invloed op studiesucces. Of de aanwezige diversiteit gebruikt wordt, is
afhankelijk van de individuele docenten in het team, de manier waarop het team opereert,
de samenstelling van de studentenpopulatie en de manier waarop het hoger onderwijs is
georganiseerd.
Of diversiteit gebruikt wordt, is allereerst afhankelijk van individuele docenten. Uit ons
onderzoek blijkt dat niet alle docenten verschil zien of maken. Het overgrote deel van de
40% van de docenten die bewust geen verschil maken tussen studenten, maakt ook bewust
geen verschil tussen docenten. Maar ook als het negeren van verschil geen bewuste keuze
is, hebben veel docenten moeite met het benoemen van de functionele diversiteit. Niet elke
docent is zich bewust van de potentiële toegevoegde waarde van de eigen inbreng en die
van collega’s. Deze werd in teams vaak pas benoemd wanneer wij hier in de teamgesprekken
expliciet naar vroegen. Individuele kwaliteiten worden vaak niet benoemd, men conformeert
zich aan de heersende norm over de ‘ideale docent’ binnen het team. Dit zou een erfenis
kunnen zijn van de het feit dat die ideale docent (in het verleden) multi-inzetbaar moe(s)t zijn
en alle taken die behoren bij het docentenberoep zou moeten beheersen. Het komt daarnaast
vermoedelijk voort uit het solistische karakter van het beroep, waardoor er geen directe
aanleiding is voor docenten om van de kennis en vaardigheden van anderen gebruik te maken.
Docenten geven weliswaar (meestal) les in hun eigen vak, waardoor deels gebruik gemaakt
wordt van verschillen in kennis en vaardigheden, maar ze maken in hun lessen weinig gebruik
van de kennis en vaardigheden van collega’s. Op het gebied van demografische diversiteit
worden vooral de etnische en culturele verschillen tussen teamleden benoemd. Deze wordt
vooral ‘gebruikt’ in relatie tot de diversiteit in de studentenpopulatie. Sommige docenten
geven aan hun eigen – van de rest van het team afwijkende – achtergrond te gebruiken in
de begeleiding van studenten. Ze vervullen een functie als rolmodel voor bepaalde groepen
studenten. Slechts in een enkel team wordt ook door de andere teamleden van de expertise
van deze teamleden gebruik gemaakt. De demografische diversiteit wordt tegelijkertijd soms
getypeerd als negatief voor de ‘kwaliteit’ van het team, bijvoorbeeld waar het om leeftijd gaat:
De ouderen verlaten de organisatie en nu komen de jonkies en dan begint de ellende. Zij zijn
veel meer op uren draaien gericht en zien alleen hun eigen ervaring als onderwijservaring.
Ook de manier waarop het team opereert bepaalt het gebruik van diversiteit in het team.
Veiligheid en vertrouwen moeten aanwezig zijn om kennis en expertise in te brengen, en
afwijkende gezichtspunten of perspectieven te waarderen (Van de Bossche 2006, Fischer
2007). Daarnaast bepaalt de ‘ouderdom’ van een team mede de ruimte om gebruik te kunnen
maken van de diversiteit onder teamleden. In onze teams zagen we verschillende stadia
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van teamontwikkeling. Een vaste teamleider speelt in deze ontwikkeling een grote rol. Een
steeds wisselende samenstelling van teams of wisselend management maken het moeilijk
om structurele verbeteringen door te voeren, ook waar het gaat om het gebruik maken van
diversiteit in het docententeam. We zagen vooral bij de teams in de economische sector
vele wisselende teamleiders, wat zorgde voor onzekerheid. Omgaan met en gebruik maken
van diversiteit vraagt tijd en stabiliteit (Katzenbach & Smith 1993). Het team kan ook hiaten
constateren in de mogelijkheden die de zittende docenten te bieden hebben wat betreft
kennis en vaardigheden. Werving, selectie en professionalisering van docenten vallen onder
de taak van het team. Teams en teammanagers die de meerwaarde van diversiteit in het team
erkennen, kunnen via bewust beleid sturen op een divers team.
De samenstelling van de studentenpopulatie beïnvloedt niet alleen de ervaren noodzaak
om aan diversiteit aandacht te besteden (Sarizbeyek et al. 2010), maar bepaalt ook mede de
potentiële invloed van diversiteit in het docententeam (Pitts 2005). In teams die opereerden
binnen opleidingen waar een groot deel van de studenten van allochtone afkomst was,
werden docenten elke dag geconfronteerd met diversiteit onder studenten. In de zoektocht
naar een manier om zich daartoe te verhouden werd sneller gebruik gemaakt van de
diversiteit onder collega’s dan in teams die aan een meer uniforme studentenpopulatie
lesgaven.
Ook de manier waarop het hoger onderwijs is ingericht speelt een rol bij het functioneren
van teams. De inrichting beïnvloedt de kaders waarbinnen teams al dan niet aandacht
aan diversiteit kunnen besteden. We zien dat aan beide hogescholen gestuurd wordt
op zelfstandig opererende teams, wat de teamvorming en daarmee de mogelijkheden
om tot oplossingen rond studiesucces te komen, kan vergroten. Zoals we eerder zagen
beperkt anderzijds de toegenomen standaardisering in het hbo de professionele ruimte van
docententeams om naar eigen inzicht invulling te geven aan een aanpak rond studiesucces
en diversiteit. En signaleren docenten aan beide instellingen dat uit efficiëntieoverwegingen
de mogelijkheden voor overleg en afstemming lijken te worden beperkt. In veel teams is
de ruimte afgenomen om met elkaar in overleg te gaan over de voortgang van studenten,
over de kwaliteit van het onderwijs en over studiesucces. Om gebruik te kunnen maken van
de aanwezige diversiteit in een team is een regelmatige onderlinge gedachtewisseling over
het onderwijs noodzakelijk. Slechts wanneer in een team op hoofdlijnen overeenstemming
bestaat over doelstellingen en wanneer de verschillende kwaliteiten van collega’s erkend
en gewaardeerd worden, kan hiervan op effectieve manier gebruik worden gemaakt.
Tot slot maken ook de vele wisselingen in het docentenkorps en in het teammanagement
de ontwikkeling van een hecht docententeam problematisch. Vanuit bedrijfseconomisch
oogpunt wordt getracht een ‘flexibele schil’ van docenten te creëren. Dit komt echter de
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stabiliteit van het team en daarmee de mogelijkheden om van de in het team aanwezige
diversiteit gebruik te maken niet ten goede.
We concluderen dat de meeste teams in beperkte mate of helemaal geen gebruik maken van
diversiteit in het team. Een aantal teams doet dat expliciet wel met als doel het studiesucces
van studenten te verbeteren. Andere teams erkennen wel de noodzaak hiervan, maar doen
dit om uiteenlopende redenen op dit moment niet. We geven hieronder twee voorbeelden
van teams die proberen op een zo goed mogelijke manier met diversiteit van het team om te
gaan. In lijn met het citaat van Allport blijkt dit niet altijd eenvoudig te zijn. Een uitgebreidere
beschrijving van deze teams is ook terug te lezen in een recente publicatie rond etnische
diversiteit in docententeams (Meerman & Gründemann 2013). Hier gaan we vooral in op
de vraag wat er nu voor zorgt dat het team wel of geen gebruik maakt van de aanwezige
diversiteit. We hanteren daarbij de fases van omgang met diversiteit van Cox (2001) zoals we
die in het vorige hoofdstuk introduceerden.

5.4	Casus 1: Erkenning van diversiteit
In het team ‘deeltijd’ van een sociale opleiding erkennen de meeste docenten dat aandacht
voor diversiteit nodig is. Die noodzaak komt vooral voort uit de eisen die het toekomstige
beroep stelt, en niet zozeer uit het feit dat een veranderende studentenpopulatie daarom
vraagt. De studenten die de opleiding volgen hebben, in vergelijking met de opleidingen waar
veel van de andere teams functioneren, relatief vaak een autochtone achtergrond. Daarnaast
volgen relatief veel meisjes deze sociale opleiding. De meeste docenten in het team zouden
graag een meer diverse studentenpopulatie zien, maar weten niet hoe dit te realiseren.
Diversiteit in het team
In het team werken tien docenten, van wie er één in Iran geboren is. In vergelijking met de
voltijdteams van dezelfde opleiding kent het team een wat hogere gemiddelde leeftijd. De
verdeling tussen mannen en vrouwen is ongeveer gelijk. Kenmerkend voor dit team is het
gebrek aan functionele diversiteit. Er is geen taakverdeling op basis van competenties. Grosso
modo geldt dat alle docenten alle vakken moeten kunnen geven. Daardoor worden specifieke
competenties van bijvoorbeeld de allochtone docent minder (h)erkend. In het gesprek met
het team wordt duidelijk dat de docenten uitgaan van ‘de ideale docent’ (Meerman 2005).
Zij hebben een duidelijk beeld en een bijpassende norm over de ideale deeltijd docent
waaraan iedereen moet voldoen, ongeacht gender of etniciteit. Ook wanneer bijvoorbeeld uit
studentevaluaties blijkt dat de allochtone docent goed functioneert, wordt hem toch de maat
genomen aan de hand van dit ideaalbeeld. In gesprek met het team kwamen de docenten tot
onderstaande beschrijving van ‘de ideale docent’:
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Het lesgeven in de deeltijd vraagt van mensen veel kwaliteiten en competenties De deeltijd
docent heeft de nodige levenservaring en overwicht tegenover de oudere student. Zij/ hij
wekt vertrouwen en ziet verschil tussen individuele studenten. (...) Omdat de studenten
verschillen is het heel moeilijk om met regels te werken. Bij de deeltijd werken daarom vaak
mensen van boven de 40/50 jaar (...). Deeltijddocenten moeten met beide benen op de grond
staan en zelf het een en ander hebben meegemaakt omdat studenten kritische en gerichte
vragen stellen (...). Een deeltijd docent is een duizendpoot, met extra hart voor de zaak.
Bij het wervingsbeleid wordt formeel gestreefd naar een meer diverse samenstelling van het
personeel, maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht. Het team zegt een voorkeur
te hebben voor docenten uit het beroepenveld. Omdat dat beroepenveld ‘wit’ is, zorgt dit
ervoor dat er maar weinig niet-westerse docenten binnenkomen. Allochtone docenten die
wel komen, vertrekken meestal weer snel. Volgens de teammanager en de allochtone docent
komt dat, behalve door het gehanteerde beeld van de ideale docent, ook doordat allochtone
docenten extra kritisch worden beoordeeld in vergelijking met autochtone collega’s. Het
voorbeeld van taal wordt gegeven: waar de niet-westerse allochtone docent door collega’s en
studenten op fouten wordt afgerekend, heeft een autochtone docent met dyslexie hier niet
mee te maken.
Ondanks bovenstaande constateringen hebben docenten in het team oog voor diversiteit
omdat het omgaan met een diversiteit aan cliënten voor het toekomstig beroep van belang
is. Er wordt daarom actief ingezet op het ontwikkelen van multiculturele competenties
van de docenten. Docentprofessionalisering rond diversiteit is het meest fundamentele en
tegelijkertijd meest complexe onderwerp van professionalisering, aldus de teammanager.
Niet alle docenten hebben daar behoefte aan, een aanzienlijk deel van de docenten wil alle
studenten gelijk behandelen en ziet dus geen verschil. Andere docenten erkennen het belang
wel, maar weten niet precies hoe ze hier invulling aan moeten geven. De Iranese docent
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de module ‘communicatie en diversiteit’ en
functioneert als rolmodel voor studenten. Hij wordt door zijn collega’s echter niet gezien
als een bron van kennis voor vragen in de omgang met diversiteit. Hij stelt dat sommige
docenten het belang van diversiteit slechts met de mond belijden:
Docenten zeggen standaard vaak dat ze er iets mee doen. Op de opleiding hebben docenten
wel een theoretisch kader, weten soms veel, maar in de praktijk gebeurt er niets. Men
reageert sociaal wenselijk en zegt open te staan voor diversiteit maar liever willen ze geen
diversiteit. Het begrip en de betekenis van openstaan en respect voor mensen die anders zijn
dan jij, ontbreekt vaak.
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Voorwaarden
Wat zorgt er nu voor dat in dit team al dan niet gebruik gemaakt wordt van diversiteit?
Individuele docenten erkennen het belang van diversiteit voor de toekomstige beroepspraktijk
en erkennen daarom dat studenten hiermee kennis moeten maken. Het belang van
multiculturele competenties wordt daardoor ingezien. De demografische diversiteit in het
team is echter beperkt en van de kennis en kunde van de niet-westerse allochtone docent
wordt maar zeer beperkt gebruik gemaakt. Het nastreven van een divers docententeam lijkt
minder van belang te worden geacht. Diversiteit staat bij de opleiding wel centraal in een
van de onderwijsmodules. Dit kan gunstig zijn: een speciale module leidt tot systematische
bestudering van het belang van diversiteit in het toekomstig beroep. Anderzijds kan zo’n
aparte, losse module ervoor zorgen dat diversiteit geen intrinsiek onderdeel is in het gehele
curriculum. De module wordt overigens gegeven door de Iranees-Nederlandse docent,
die ook fungeert als rolmodel voor de allochtone studenten op de opleiding. Hoewel het
deeltijdteam een redelijk hecht team is, voelt het voor de Iraanse docent niet altijd veilig,
vooral niet als er over diversiteit wordt gesproken. Dat onderwerp gaat vaak over hem en lijkt
niet te worden gevoerd met hem. Hij voelt zich door zijn collega’s niet altijd serieus genomen.
De teammanager heeft wel oog voor diversiteit en wil de aandacht hiervoor in het team
versterken. Hij stelde bijvoorbeeld voor om bij elkaar in de klas te kijken om te zien op welke
manier collega’s het onderwerp integreren in hun eigen lessen. Door de hoge werkdruk die
hijzelf en de docenten in het team ervaren zijn de mogelijkheden echter beperkt. Verlaging
van de werkdruk zou het voor de teammanager mogelijk maken om moeilijk beleid, zoals
diversiteitsbeleid, nieuw leven in te blazen en in de praktijk vorm te geven. In het team wordt
actief geprobeerd aandacht aan diversiteit te geven, maar dit lukt slechts ten dele. De meeste
docenten in het team zijn ervan overtuigd dat kennis over de multiculturele samenleving
onderdeel is van het vak. De studentenpopulatie is echter relatief ‘wit’ en een diversiteit in de
omgang met studenten is geen noodzaak. De diversiteit in het docententeam wordt mede
daardoor maar in zeer beperkte mate benut.
Interessant aan dit team is dat de docenten goed doordrongen zijn van het feit dat zij niet om
het gesprek over diversiteit heen kunnen. Ze erkennen het belang voor de studenten, voor het
beroepenveld en ook voor zichzelf. Zij weten dat diversiteit erkennen iets anders is dan het
begrijpen en er ook iets mee doen. Diversiteit staat hoog op de agenda, het team wilde graag
meedoen met ons onderzoek. Maar van de al beperkte diversiteit in het team wordt maar
sporadisch gebruik gemaakt, omdat toch geoordeeld wordt vanuit de eigen maatstaven van
de ideale docent en student.
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5.5	Casus 2: Begrip van diversiteit
In twee eerstejaarsteams van een economische opleiding is veel aandacht voor de relatief
grote etnische diversiteit onder de studentenpopulatie en voor de vraag hoe te komen tot
studiesucces voor al die studenten. Aandacht voor diversiteit kan er volgens de docenten in
deze teams voor zorgen dat studenten succesvoller de studie doorlopen. Dat is volgens deze
teams iets anders dan het bevoordelen van bepaalde groepen. In de gesprekken over de
etnische diversiteit onder de studenten gaat het om zaken als de eigen culturele sensitiviteit,
het zich bewust zijn van verschillen in achtergrond zoals thuissituatie en leerstijl. Docenten
benadrukken daarbij dat de verschillen niet moeten leiden tot stereotypen van groepen
studenten en ‘standaardoplossingen’ – aandacht voor de individuele situatie van een student
is belangrijk. De aandacht voor diversiteit heeft volgens de docenten een positief effect op
de studenten. Zij zouden zich in tegenstelling tot vroeger beter op hun gemak voelen. De
onderlinge verhoudingen zijn beter en er zijn minder ordeproblemen.
Diversiteit in het team
Er werken 27 docenten in de twee teams. De samenstelling ervan is geen afspiegeling van
de studentenpopulatie, maar demografische diversiteit is wel aanwezig. Er zijn iets meer
vrouwen dan mannen, waarbij de mannen meer de ‘inhoudsvakken’ geven en de vrouwen
oververtegenwoordigd zijn in de ‘coachingsvakken’. In het team geven twee mannelijke
docenten met een Marokkaanse achtergrond les, daarnaast werkt er een vrouwelijke docent
met een Chileense, een mannelijke docent met een Surinaamse en een eveneens mannelijke
docent met een Indische achtergrond. Een van de Marokkaanse docenten is de coördinator
van het eerstejaarsteam.
De docenten hebben specifiek aandacht voor de rol die diversiteit in het team kan spelen
met betrekking tot studiesucces van de diverse studentenpopulatie. De docenten met
een Marokkaanse achtergrond functioneren bijvoorbeeld als rolmodel voor mannelijke
Marokkaanse studenten. Veel teamleden erkennen daarnaast de expertise die deze docenten
hebben aangaande deze groep studenten. Wanneer collega’s problemen ervaren of vragen
hebben met betrekking tot deze groep, worden de docenten met een Marokkaanse
achtergrond gevraagd hun mening te geven en mee te denken over een oplossing. Hun
expertise wordt door collega’s actief ingezet om studenten verder te helpen:
De aanwezigheid van biculturele docenten in een team kan zeker belangrijk zijn. Ze hebben
bepaalde competenties die ten goede komen aan het onderwijs. Ze kunnen laten zien dat
je niet in of de ene of de andere groep ‘moet’ horen, maar tussen twee culturen zit, en
onderdeel kan zijn van beide groepen.
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Maar een goede omgang met een diverse studentenpopulatie blijft niet beperkt tot de
docenten met een biculturele achtergrond. Ook de autochtone docenten hebben hun
multiculturele competenties ontwikkeld. Een niet-westerse allochtone achtergrond is niet altijd
nodig en ook geen garantie voor multiculturele competenties, benadrukt de teammanager.
Voorwaarden
Wat zorgt er nu voor dat in dit team, in tegenstelling tot veel andere teams die we spraken,
gebruik gemaakt wordt van diversiteit?
Ten eerste begrijpen individuele docenten de diversiteit in het team en maken ze daar waar
nodig gebruik van. We zagen bijvoorbeeld dat de Marokkaanse docenten om advies worden
gevraagd wanneer er specifieke problemen met Marokkaanse jongens zijn. Maar ook de
functionele diversiteit wordt gezien en benut. Vakdocenten en coaches werken in duo’s met
een groep studenten en kunnen zo elkaar aanvullen. Docenten kijken bij elkaar mee in de klas
en wisselen tips en ervaringen uit. De huidige aandacht voor diversiteit is deels het gevolg van
de inzet van enkele bevlogen docenten die niet alleen in de eigen lessen oog hebben voor
diversiteit, maar zich inspannen ook hun collega’s zover te krijgen.
Ten tweede is er sprake van een redelijk hecht team. Er kan veilig gediscussieerd worden
over studiesucces en diversiteit. Het team probeert zelf tot oplossingen te komen voor
problemen en legt die niet neer bij de student of de hogeschool. Gedurende het traject zagen
we echter wel dat niet iedereen ‘mee’ gaat in de erkenning van het belang van diversiteit.
Door ontwikkelingen op hogeschoolniveau staat in dit team de ruimte om met elkaar te
discussiëren en van elkaar te leren onder druk, waardoor het team minder hecht dreigt te
worden.
Ten derde heeft de ruimte die vanuit de instelling werd geboden eraan bijgedragen dat
diversiteit op de agenda van het team staat. De subsidiegelden uit het SoS programma
creëerden mogelijkheden om de al aanwezige aandacht voor diversiteit te versterken.
Zo konden uren van docenten worden vrijgemaakt en werd – door de financiële middelen
die via subsidie beschikbaar kwamen – een training of traject mogelijk om de multiculturele
competenties van docenten te vergroten. In het programma van de opleiding werd
specifiek gestuurd op het studiesucces van allochtone studenten en het verzorgen van
professionalisering van docenten op dit gebied. Ook werd in het verleden bewust gestuurd
op een divers personeelsbestand door de toenmalige opleidingsmanager. Bij gelijke
geschiktheid werd gekozen voor een biculturele docent. Dit heeft bijgedragen aan de huidige
demografische diversiteit in het team.
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Paradoxaal genoeg staan de mogelijkheden van het team om aandacht te besteden
aan en gebruik te maken van diversiteit nu juist onder druk. Door veranderingen in het
management wordt bij werving en selectie van nieuwe docenten geen aandacht meer
besteed aan culturele diversiteit. Daarnaast ervaren teamleden een afgenomen waardering of
ondersteuning op het gebied van diversiteit op hoger managementniveau. Het beleid wordt
echter niet consistent uitgedragen door de hogeschool en heeft weinig directe invloed op
de werkzaamheden op de werkvloer. Het gevoel bestaat bij de teammanager dat de steun
vanuit het hoger management op dit gebied eerder af- dan toegenomen is de afgelopen tijd.
Hij stelt dat door het invoeren van nieuwe organisatieconcepten (‘zelfsturende’ teams) en
toegenomen werkdruk zijn docenten soms meer bezig zijn met overleven. De vrees is dat de
aandacht voor diversiteit weer zal afnemen. Het onderwerp moet op de agenda blijven, maar
dat vraagt ruimte en tijd. Het is ook een voorwaarde voor de ontwikkeling van een hecht en
resultaatverantwoordelijk team.

5.6	Conclusie en reflectie
Docenten hebben een sterke invloed op het studiesucces van studenten. De veelheid aan
en complexiteit van eisen die aan het huidige docentschap worden gesteld, hebben geleid
tot een grotere nadruk op het belang van het docententeam in het hbo. Pogingen om het
studiesucces van studenten te verbeteren kunnen daarom niet slagen wanneer geen aandacht
en tijd besteed wordt aan de invloed en ontwikkeling van het docententeam.
Tijdens de gesprekken kwamen we drie typen teams tegen: hechte teams, teams die bestaan
uit subgroepen en teams die bestaan uit losse individuen. De hechte teams nemen in grotere
mate verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs en het studiesucces
van studenten. Deze teams formuleren oplossingen die binnen de cirkel van invloed liggen
van het team en zoeken de oorzaak en oplossing van problemen veel minder bij student,
hogeschool of maatschappij. We concluderen echter ook dat de meeste teams niet als hecht
te typeren zijn. De meeste teams bestaan uit subgroepen of uit losse individuen, waar de
docent zich voornamelijk verantwoordelijk voelt voor het onderwijs dat hij of zij zelf verzorgt
en de studenten aan wie hij of zij lesgeeft. Oplossingen voor problemen rond studiesucces
worden door deze docenten slechts geboden op ‘microniveau’, dus alleen als de problemen
binnen de eigen cirkel van invloed liggen. Bij structurele problemen wordt verwezen naar de
hogeschool, of een probleem wordt vanwege de samenstelling van studentenpopulatie, focus
van beleid of ontwikkelingen in de maatschappij als ‘onoplosbaar gezien’.
De meerwaarde van het werken in teams ligt in de aanwezige diversiteit onder de docenten.
Hierdoor kunnen docenten beter voldoen aan de veelheid aan eisen die aan hen gesteld

Diversiteit in het docentent eam en de relatie met studiesucces | 79

Goed onderwijs.indd 79

28-1-2014 14:11:52

worden en aan de complexiteit van het beroep dat zij uitoefenen. Deze diversiteit komt zowel
terug in functionele verschillen op basis van kennis en kunde als in demografische verschillen
op basis van achtergrond, gender en leeftijd. Divers samengestelde teams kunnen daarmee
de kwaliteit van het onderwijs vergroten en het studiesucces van studenten verbeteren. Of die
potentiële positieve invloed van diversiteit ook wordt benut is afhankelijk van vier factoren.
Ten eerste moeten individuele teamleden in staat zijn en de wil hebben om gebruik te maken
van zowel de eigen functionele en demografische kenmerken als van die van collega’s. Ten
tweede hebben de aanwezigheid van vertrouwen en de ‘ouderdom’ van het team hierop
invloed. Ten derde bepaalt de onderwijscontext waarin het team opereert mede het gebruik
van diversiteit. Wanneer de studentenpopulatie divers is, is er een grotere noodzaak om
gebruik te maken van diversiteit in het team. Ten vierde is de manier waarop het hoger
onderwijs is ingericht en waarop een instelling aandacht voor diversiteit ondersteunt of
juist belemmert van invloed op de mogelijkheden die bestaan om gebruik te maken van de
aanwezige diversiteit in een team.
Wanneer we naar de 25 teams kijken, moeten we allereerst concluderen dat de aanwezige
demografische diversiteit daarin beperkt is, vooral daar waar het gaat om etnische en
culturele diversiteit. Het ‘iedereen is gelijk’ adagium dat door veel docenten wordt gehanteerd
in de benadering van vakgenoten, lijkt ook te gelden in het aannamebeleid van docenten op
hogescholen. In het voorbeeld van de twee teams binnen de economische opleiding zagen
we dat actief sturen via personeelsbeleid de demografische diversiteit kan versterken. In
het team dat opereerde binnen de sociale opleiding zagen we echter dat docenten met een
niet-westerse allochtone afkomst ook snel weer vertrekken. Alleen sturen op diversiteit via
werving en selectie is dus niet genoeg. Teams moeten de meerwaarde van demografische
diversiteit binnen het eigen team niet alleen erkennen, maar ook begrijpen en de noodzaak
ervaren om deze diversiteit in te zetten voor didactische en pedagogische doelen.
Functionele diversiteit is sterker in de teams aanwezig. We zien echter dat van die diversiteit
maar weinig gebruik wordt gemaakt. Docenten zijn gewend om grotendeels solistisch te
opereren en ook de organisatie gaat nog vaak uit van een ideale, generalistische en overal
inzetbare docent. Een deel van de docenten ziet de nieuwe ontwikkelingen naar meer
teamgericht werk als ‘de zoveelste onderwijsvernieuwing’. Diverse teams hebben de potentie
om aan de kwaliteit van het onderwijs en daarmee aan het studiesucces van studenten bij
te dragen. Die potentie wordt op dit moment echter maar in beperkte mate verwezenlijkt.
Het vraagt om een cultuuromslag in het onderwijs om van de aanwezige diversiteit in teams
een functioneel en relationeel gebruik te maken.
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6
Het gesprek
gaat verder

In de voorgaande hoofdstukken keken we naar de manier waarop docenten zich verhouden
tot studiesucces en diversiteit. In dit afsluitende hoofdstuk bekijken we wat we hebben
geleerd van de gesprekken met docenten en stellen we de implicaties daarvan ter discussie.
Uit de vele gesprekken blijkt dat docenten niet primair denken in termen van studiesucces
of rendement. Het zijn begrippen die niet vanuit de praktijk van de docent komen, maar uit
programma’s en verbeteragenda’s van overheid en hogeschool. De opvatting van docenten
ten opzichte van studiesucces is daardoor ambivalent. De ene keer stellen zij studiesucces
gelijk aan studierendement. De focus ligt dan op dilemma’s, problemen en oplossingen van
kwantitatieve aard zoals het omgaan met het toegenomen aantal studenten en maatregelen
als selectie aan de poort. Op andere momenten wordt studiesucces veel meer inhoudelijk
opgevat en gekoppeld aan kwaliteit en goed onderwijs. In deze conclusie gaan wij vooral
in op deze laatste opvatting van studiesucces. Als een rode draad door de conclusies loopt
daarom de vraag wat ‘kwaliteit’ in de praktijk inhoudt in het hoger onderwijs en welke rol
docenten daarbij spelen.
Doelstellingen van het hbo
Docenten hanteren vier verschillende opvattingen van studiesucces:
1.	Rendement
2.	Opleiden voor het toekomstige beroepenveld
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3.	Opleiden voor de maatschappij
4. Werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de student
De opvattingen twee, drie en vier komen voort uit de doelstellingen van het hoger
beroepsonderwijs. Daarnaast wordt ook een kwantitatieve invulling in de vorm van het
streven naar studierendement gehanteerd. Rendement is echter niet direct verbonden
aan een doelstelling van het hbo, en daarom een vreemde in het rijtje. Het is eerder een
randvoorwaarde om de continuïteit van het hoger beroepsonderwijs te kunnen garanderen.
Doordat het debat over studiesucces echter vaak wordt gevoerd zonder de doelstellingen van
het hbo daarbij te betrekken, lijkt rendement soms te verworden van randvoorwaarde tot
doel op zichzelf.
De drie doelstellingen van het hbo en de randvoorwaarde rendement sluiten elkaar niet
uit, maar vullen elkaar idealiter juist aan. Een te grote focus op één van de doelstellingen
beperkt volgens ons de positieve maatschappelijke invloed van het hoger beroepsonderwijs.
Het antwoord op de vraag waarvoor het hbo opleidt, bepaalt hoe ‘kwaliteit’ van het
hoger onderwijs wordt ingevuld. In de ogen van docenten ligt de focus nu te sterk op de
‘rendementsdoelstelling’ van het hbo, waardoor het opleiden van studenten tot capabele
beginnende professionals voor het werkveld in gevaar komt. Kwaliteit komt bij een te grote
focus op rendement tot uiting in een ‘afrekencultuur’ met grote nadruk op meetbaarheid
in de vorm van cijfers en papierwerk, waarbij de docent verwordt van professional tot
uitvoerder. Maar een te grote focus is niet alleen onwenselijk waar het rendement betreft.
Een te grote gerichtheid op het beroepenveld kan in onze ogen net zozeer ongewenste
effecten opleveren. Niet voor niets wordt steeds vaker gewaarschuwd voor een verschraling
van het onderwijs als een gevolg van een te sterke nadruk op het beroepenveld en wordt er
gepleit voor een herwaardering van het belang van persoonlijke ontwikkeling van studenten
en het opleiden van een breed toekomstig maatschappelijk kader. Er is niet één optimale
manier om te zorgen voor hoogwaardig beroepsonderwijs. Een goede balans tussen de vier
doelstellingen is niet te ‘benchmarken’, want deze is afhankelijk van de aard van de opleiding,
de samenstelling van de studentenpopulatie en de ontwikkelingen in het beroepenveld en
de maatschappij. Het gaat om de combinatie van doelstellingen in de specifieke context van
de opleiding. De docenten zijn degenen die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen in
balans blijven.
Studiesucces
De potentiële invloed van docenten op het studiesucces van studenten is groot. Door middel
van didactiek, pedagogisch handelen en de inrichting van het curriculum geven docenten
gestalte aan bovengenoemde doelstellingen. Ze kunnen daarmee dus niet alleen studenten in
staat stellen om studiesucces te bereiken, ze bepalen voor een aanzienlijk deel ook – bewust
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of onbewust – wat dat studiesucces inhoudt. Het is daarom zorgelijk om vast te moeten
stellen dat veel docenten zich beperkt voelen in het uitoefenen van die invloed. Zij voelen zich
niet in staat om alle studenten effectief en succesvol te begeleiden.
Op basis van de gesprekken die we voerden, moeten we vaststellen dat de meeste docenten
in de 25 teams op dit moment niet uitgaan van de gedachte dat alle studenten in staat zijn
om studiesucces te bereiken. Zij onderscheiden twee hoofdoorzaken waarom studenten
geen studiesucces behalen: er zijn studenten die ‘niet kunnen’ en studenten die ‘niet willen’.
Wij zijn echter van mening dat het (mede) aan de docent is om studenten in staat te stellen
wel te kunnen en/of te willen. Een deel van de docenten doet dit niet of maar ten dele omdat
zij dat zelf niet kunnen of niet willen.
Docenten die niet kunnen, zijn door hoge werkdruk of gebrek aan kennis of vaardigheden
niet in staat om studenten de mogelijkheden te bieden studiesucces te behalen. We nemen
waar dat pogingen om te komen tot verbetering van het hoger beroepsonderwijs zich vaak
richten op aanpassingen in het curriculum. Gelet op het gevoelde onvermogen van een deel
van de hbo-docenten om studenten tot studiesucces te brengen, lijkt een kritische reflectie op
de gehanteerde didactische en pedagogische aanpak zinvol.
Docenten die niet willen, zien het niet als hun taak om studenten tot studiesucces te brengen
die in hun ogen het niveau niet aankunnen of die onvoldoende gemotiveerd zijn. Ze komen
tot dit standpunt omdat ze vrezen dat dit leidt tot een verlaging van het niveau van het
onderwijs. Ook zetten ze vraagtekens bij het nut en de noodzaak van het opleiden van een
steeds groter aantal mensen via het hoger onderwijs. Docenten die niet willen, hebben echter
een eendimensionaal beeld van kwaliteit. Wanneer we ervan uitgaan dat het hoger onderwijs
niet alleen opleidt voor het beroepenveld, maar ook belangrijk is voor de persoonlijke
ontwikkeling van studenten en bijdraagt aan een beter functionerende maatschappij, is
de groei van het aantal studenten dat kwalitatief goed hoger onderwijs volgt wel degelijk
wenselijk.
Er zijn gelukkig ook veel docenten die erkennen dat studenten beschikken over verschillende
capaciteiten en daaruit voortvloeiende mogelijkheden. Inspelen op en rekening houden met
die verschillen is mogelijk zonder dat daarmee het niveau van het hoger beroepsonderwijs in
het geding komt.
Diversiteit onder studenten
Diversiteit onder studenten is een feit, maar op de vraag of je daar als docent rekening
mee moet houden, bestaan verschillende antwoorden. Ook is duidelijk dat verschillen in
studiesucces hardnekkig zijn; de verschillen tussen autochtone en niet-westerse allochtone
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studenten lijken zelfs eerder toe dan af te nemen. Dat betekent echter niet dat simpelweg
aandacht besteden aan diversiteit deze verschillen zal verkleinen. Om de kwaliteit van
het onderwijs te verhogen, moeten eerst de randvoorwaarden worden geschapen
waarbinnen iedereen optimaal kan functioneren. Zolang dit niet gerealiseerd wordt, lijkt
zinvol diversiteitsbeleid moeilijk te realiseren. Diversiteitsbeleid gaat dan over problemen en
achterstanden in plaats van over uitdagingen en nieuwe perspectieven.
In onze gesprekken kwamen we veel docenten tegen die bewust geen verschil maken tussen
diverse studenten. Zij treden alle studenten op eenzelfde wijze tegemoet, omdat ze uitgaan
van de meritocratische basisgedachte. Andere docenten zien wel verschillen tussen studenten,
maar gaan uit van een ideaalbeeld van een student. Studenten die afwijken van dat
ideaalbeeld moeten worden ‘bijgespijkerd’ zodat ze het gewenste niveau halen. Een relatief
kleine groep docenten ten slotte, stelt de verschillende capaciteiten van studenten – die
voortkomen uit verschillende startposities wanneer ze instromen in het hbo – voorop. Deze
verschillen in capaciteiten zorgen ervoor dat studenten verschillende mogelijkheden moeten
worden geboden om studiesucces te kunnen bereiken. Dat betekent niet dat het niveau van
een opleiding naar beneden wordt bijgesteld, maar wel dat de weg naar dat eindniveau er
anders uitziet. Het aantal docenten dat deze laatste benadering voorstaat is echter beperkt.
De vraag is: waarom is dit het geval, terwijl in de onderwijskundige literatuur het belang van
diversiteit breed wordt erkend en een lange reeks van initiatieven de aandacht voor diversiteit
probeert te bevorderen?
Het antwoord op die vraag moet beginnen met de constatering dat de discussie over
diversiteit ideologisch geladen is. De wens om geen verschil te maken komt meestal voort
uit een gelijkheidsideaal, waarbij gelijkwaardigheid en een gelijke benadering door elkaar
worden gehaald. Door voorbij te gaan aan de verschillen tussen studenten wordt bestaande
ongelijkheid in stand gehouden. De ideologische lading bemoeilijkt echter het debat over de
vraag of je met diversiteit rekening moet houden als docent. We zagen dat waar docenten
tegenovergestelde overtuigingen hebben op dit vlak, de discussies moeizaam verliepen en
er geen overeenstemming bereikt kon worden. De discussie verzandt in zo’n geval al snel in
een emotionele variant van ‘welles-nietes’, waarbij men niet snel geneigd is van standpunt te
veranderen op basis van ervaringen of kennis van collega’s. Dat effect wordt versterkt door
het feit dat docenten maar zeer beperkt de beschikking hebben over cijfers met betrekking
tot de prestaties van (groepen) studenten. Mede door deze ideologische discussie is aandacht
besteden aan diversiteit onder studenten voor de meeste hbo-docenten geen noodzaak.
Een docent zal er niet snel op worden afgerekend door collega’s of leidinggevenden. Het
ontbreken van die noodzaak is dan ook de tweede reden voor de beperkte aandacht voor
diversiteit onder studenten. Zelden zien we deze noodzaak helder geformuleerd terug in
docententeams. Pas wanneer de diversiteit onder studenten zo groot is dat docenten er
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‘iets mee moeten’, ontstaat een gedeeld gevoel van urgentie om hier als docententeam een
effectieve aanpak voor te formuleren.
Diversiteit onder docenten
Studiesucces is steeds minder afhankelijk van individuele docenten. De professionele
omgeving waarin een docent functioneert en de onderlinge samenwerking tussen docenten
is daarentegen van groot belang. Pogingen om tot meer studiesucces of een betere
omgang met diversiteit te komen, kunnen dus alleen slagen als gekeken wordt naar het
docententeam. Hogescholen streven dan ook in toenemende mate naar de ontwikkeling
van zelfsturende en/of resultaatverantwoordelijke teams. De teams waarmee we het gesprek
voerden, bleken echter lang niet altijd als zodanig te functioneren. We kwamen een aantal
hechte teams tegen, maar meestal was er sprake van samenwerking op basis van subgroepen
of bestond het team uit losse individuen. In de hechte teams leken docenten zich sterker
verantwoordelijk te voelen voor het studiesucces van studenten en de kwaliteit van het
onderwijs van de opleiding als geheel dan in de teams die bestonden uit subgroepen of losse
individuen.
Werken in teams heeft ook een meerwaarde door de aanwezige diversiteit onder docenten.
Teams kunnen gebruik maken van de verschillen tussen docenten om een diversiteit aan
studenten tot studiesucces te brengen. We maakten onderscheid tussen functionele
verschillen op basis van kennis en kunde, en demografische verschillen op basis van
achtergrond, gender of leeftijd. We concludeerden dat de aanwezige demografische
diversiteit beperkt is, vooral daar waar het gaat om etnische of culturele diversiteit. Wanneer
deze diversiteit wel aanwezig is, wordt er maar beperkt gebruik van gemaakt. Hetzelfde zien
we terug bij functionele diversiteit. Alhoewel deze sterker in de teams aanwezig is, wordt ook
hiervan maar beperkt gebruik gemaakt. Dit lijkt voort te komen uit het solistische karakter
dat het beroep van docent lange tijd heeft gekenmerkt. Werken in teams lijkt dus nog slechts
deels te zijn doorgevoerd, in de ‘cultuur’ van docenten is het concept van teamwerk nog niet
in voldoende mate doorgedrongen. Een dergelijke cultuurverandering is niet mogelijk zonder
docenten zelf daar actief bij te betrekken en ze daar medezeggenschap over te geven.
De docent: ruimte geven en ruimte nemen
De onderwijssocioloog Andy Hargreaves stelde tijdens een congres voor schoolleiders in
Amsterdam in oktober 2013 dat ‘docenten gevrijwaard moeten zijn van bureaucratie en
management, maar niet van elkaar’ en vat daarmee in een notendop onze belangrijkste
aanbeveling samen. Docenten moet meer dan nu de ruimte worden geboden om invulling te
geven aan het onderwijs. Tegelijkertijd mag van docenten geëist worden dat ze die geboden
ruimte ook nemen en dat de beroepsgroep zichzelf de maat neemt.
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Ruimte geven is nodig om docenten die nu niet kunnen, in staat te stellen hun potentiële
positieve invloed op het studiesucces van studenten te realiseren. We zagen dat docenten
verschillende doelstellingen hanteren, wat leidt tot verschillen in de invulling van studiesucces
en de omgang met diversiteit. Daar komt bovenop dat docenten geconfronteerd worden
met van bovenaf opgelegde doelstellingen die weer afwijken van de doelstellingen die ze
zelf hanteren. Door het solistische karakter van het docentenberoep aan de ene kant en
de vermindering van de ruimte voor overleg aan de andere kant blijven deze verschillende
doelstellingen meestal onuitgesproken. Er kan dan hard gewerkt worden aan het verbeteren
van studiesucces, maar omdat het doel van die inspanningen niet eenduidig is, is de
effectiviteit ervan betwistbaar. Docenten moeten de ruimte krijgen om over die doelstellingen
onderling te discussiëren en deze te verbinden met de onderzoekspraktijk. We zagen dat
er geen ‘benchmark’ is, wat het onmogelijk maakt om een definitie van studiesucces van
hogerhand op te leggen. Alleen wanneer docenten zelf (mee)beslissen over de invulling van
studiesucces, vertalen ze deze doelstellingen naar het eigen handelen. Docenten moeten niet
verworden tot uitvoerders van beleid. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs in het hbo
zou weer sterker moeten komen te liggen bij de docent. De eerste stap daarin is om docenten
de ruimte te bieden met elkaar in debat te gaan over wat kwaliteit van onderwijs inhoudt
en hoe de uitkomst van dat debat binnen de eigen opleiding moet worden vormgegeven.
De vertaling van de doelstellingen van het hoger onderwijs zoals docenten die vaststellen
moet zich vervolgens vertalen in het handelen van docenten, het programma en de toetsing
van de opleiding.
Maar alleen ruimte geven is niet genoeg, docenten moeten deze ruimte ook nemen.
Een hogeschool mag van docenten eisen dat ze constant werken aan hun professionaliteit.
Het nemen van verantwoordelijkheid is met name nodig bij de groep docenten die niet willen.
Dat begint met kritisch kijken naar de eigen rol en invloed als docent. Docenten die uitblijvend
studiesucces afdoen met de constatering dat dit ofwel door de student wordt veroorzaakt
ofwel door de manier waarop hogeschool of maatschappij in elkaar steekt, ontkennen
bewust of onbewust de eigen invloed. Pogingen om deze docenten ‘mee te krijgen’ door
ze in teamverband medeverantwoordelijkheid te geven voor de kwaliteit van het onderwijs,
zijn belangrijk. Er ligt echter ook een verantwoordelijkheid bij de docent zelf. Docenten die
niet willen werken aan de eigen professionalisering en die niet willen nadenken over het
verbeteren van het studiesucces van studenten, horen in het hoger onderwijs eigenlijk niet
thuis. We zijn ervan overtuigd dat deze laatste groep docenten een kleine minderheid vormt.
Bijna alle docenten die we spraken, zijn docent geworden vanuit interesse en betrokkenheid
bij studenten. Via het bieden van goed onderwijs willen ze studenten voorbereiden op hun
toekomst. Wanneer docenten de ruimte wordt geboden om aan die kwaliteit invulling te
geven, zullen zij naar onze overtuiging deze uitdaging geïnspireerd oppakken. Laten we met
alle betrokken partijen op basis daarvan het gesprek over studiesucces verder voeren.
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alleen sprake van een getalsmatige groei, ook de diversiteit van de studentenpopulatie
neemt toe. Het succes van een opleiding of hogeschool lijkt daarnaast in toenemende
mate te worden afgemeten aan het rendement – het aantal geslaagde studenten.
Wat is de invloed hiervan op het onderwijs en hoe gaan docenten hiermee om?
Beoordelen zij studiesucces ook in kwantitatieve termen of hanteren zij een andere
opvatting? En in hoeverre vergt een diverse studentenpopulatie een gedifferentieerde
onderwijsbenadering?
Om antwoord te vinden op deze vragen spraken Daniël van Middelkoop en
Martha Meerman met docenten uit vijfentwintig teams. In Studiesucces en diversiteit –
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