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Vanuit mijn rol als stagiaire bij het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland ben ik uitgenodigd om de 
Lectorale rede van Louise Elffers op 6 september 2016 bij te wonen. Omdat ik zelf student ben aan een  
Hogeschool en de overgang van het mbo naar het hbo ervaren heb, was dit voor mij een zeer interessante rede. 
Hieronder zal ik een korte samenvatting geven van de onderwerpen die voor mij interessant zijn. 

Zie de volgende link voor de digitale versie (pdf) en de video-registratie van de rede: http://www.hva.nl/over-
de-hva/nieuws-en-agenda/agenda/content/oraties/2016/09/louise-elffers/louise-elffers/cpitem-2/link/louise-
elffers.html  
 
In haar lectorale rede gaat Louise Elffers in op het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Het 
aantal studenten dat deelneemt aan het hbo is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Daarbij brengt zij de 
processen in kaart die schuilgaan achter de uitvalcijfers. Zij geeft een beschrijving van de verschillende 
onderwijsroutes die leiden naar het hbo en hun mate van aansluiting op het hbo. Uit een onderzoek van de 
Vereniging Hogescholen (2015) blijkt dat onder de doorstromers van het mbo naar het hbo 49% binnen 5 jaar een 
diploma behaalt, waar dit voorheen 60% was. Uit een onderzoek van Bormans (2015) blijkt dat studenten met een 
niet-westerse achtergrond aanzienlijk minder vaak binnen vijf jaar een diploma halen.  

 

Verschillen in leerkansen tussen opleidingen  

Door in het voorgezet onderwijs leerlingen van elkaar te scheiden en verschillende onderwijsniveaus aan te 
bieden, worden verschillen tussen leerlingen vergroot en nieuwe verschillen gecreëerd. Op het vmbo krijgen 
leerlingen geen lesstof aangeboden op havo of vwo niveau en volgen zij een curriculum waarin de nadruk ligt op 
andere  kennis en vaardigheden. Het zou ideaal zijn als het curriculum aansluit bij de capaciteiten en interesses van 
de leerling en als de leerling zich aan de hand van dit onderwijsaanbod optimaal kan ontwikkelen (Louise Elffers).  

Het blijft echter onduidelijk in hoeverre prestatieverschillen tussen groepen leerlingen te herleiden zijn tot 
verschillen in aanleg, of tot verschillen in de mogelijkheden die het onderwijs biedt om bepaalde kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen.  

 

 

Impressie lectorale rede Louise Elffers – 6 september, Amsterdam. 

Lectoraat Studiesucces, Fatima el Allaoui 



      
 

 

Lectoraat Studiesucces 

 

2 

Ondersteuning bij de overgang naar het hbo 

Louise bespreekt de soms moeizame- inhoudelijke aansluiting tussen verschillende vooropleidingen en het hbo. Er 
kunnen grote verschillen bestaan tussen het hbo en de vooropleiding wat betreft de inhoudelijke oriëntatie en de 
manier van werken. Het voorbereiden van studenten op dergelijke inhoudelijke verschillen kan de overgang 
versoepelen.  

 

Ondersteuning van eerste generatie studenten. 

Uit onderzoeken in het mbo (Elffers,2011) en het hbo (Crul, 2000; Meeuwissse, 2012) blijkt dat studenten met een 
niet-westerse achtergrond meer moeite hebben om hun weg te vinden in de nieuwe onderwijsomgeving na de 
overgang van het mbo naar het hbo. In beide sectoren blijkt een belangrijke verklaring hiervoor te zijn dat deze 
studenten minder toegang hebben tot hulpbronnen in hun thuisomgeving, die hen ondersteunen in de 
schoolloopbaan. Met hulpbronnen wordt bedoeld: de mensen die bekend zijn met het type onderwijs, die kunnen 
praten over hun ervaringen en die kunnen meedenken en adviseren als dat nodig is (Elffers,2016). Uit haar 
onderzoek naar de overgang van het vmbo-mbo bleek dergelijke ondersteuning studenten te beschermen tegen 
uitval in de eerste maanden na de overgang naar het mbo. Studenten met laag opgeleide ouders, met name veel 
niet- westerse allochtonen, gaven aan minder toegang te hebben tot deze hulpbronnen (Elffers,2012). Crul (2002) 
geeft in zijn onderzoek een soortgelijke verklaring voor het studiesucces van Turkse en Marokkaanse studenten in 
het hbo. Eerste-generatie studenten kunnen extra geholpen worden bij de overgang naar het hbo door ze toegang 
te geven tot aanvullende ondersteuning, bijvoorbeeld met coaching of peer tutoring.  

De eerste maanden van de studie zijn belangrijk voor de doorstroom. In haar rede gebruikte Louise de mooie 
quote van Tinto (2008): “Access without support is not opportunity”. Vanuit mijn ervaring kon ik mij helemaal 
vinden in wat Louise Elffers vertelde tijdens haar rede. Zelf heb ik altijd al geloofd dat de kloof tussen mbo en hbo 
groot is en dacht ik dat ik als niet westerse allochtoon het moeilijker zou hebben dan autochtone studenten. In 
mijn omgeving zie ik jongens en meiden worstelen met de vraag of ze de stap moeten zetten om na het mbo door 
te studeren. Ik sprak kort geleden een buurmeisje die haar laatste jaar mbo af gaat ronden. Zij vertelde mij dat ze 
twijfelt of ze naar het hbo wilt gaan. Ze verwacht dat het hbo te moeilijk is en is daarom ook bang dat als ze het 
niet haalt er een schuld aan overhoudt.  Ook wist zij niet op wie er eventueel een beroep gedaan kon worden voor 
hulp/begeleiding.  
 

 

 

‘Access without support is not opportunity’ Tinto.  
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Eigen ervaring  

Ik heb als tweede generatie niet- westerse allochtoonse- student de overgang van het mbo naar het hbo vooral op 
het gebied van conceptuele vakken als moeilijk ervaren. Op het mbo heb ik nauwelijks toetsen gehad waarvoor ik 
bijvoorbeeld veel stof uit mijn hoofd moest leren. Wat o.a. moeilijk was vond ik de hoeveelheid werk en het gebrek 
aan planningsvaardigheden. Ik had meer tijd nodig om de stof eigen te maken en had moeite met het inschatten 
van de tijd die dit kostte. Hulp vanuit huis kon ik niet op rekenen, omdat mijn ouders niet over de juiste ervaring, 
kennis of vaardigheden beschikken die nodig zijn om deze hulp te bieden. Ook sloot de begeleiding die ik kreeg op 
het mbo niet aan op de begeleiding die er vanuit het hbo wordt aangeboden. Zelf was ik vastberaden toen ik 
besloten had een hbo studie te doen en had ik ook besloten dat ik deze studie koste wat het kost gewoon zou gaan 
halen.  

 

Gezien de gemaakte punten in deze lectorale rede en mijn eigen ervaring, zie ik dat er nog veel winst te behalen 
valt in het onderwijs. Ik denk dat het aanbieden van extra modules en het aanbieden van coaching, goede 
manieren kunnen zijn om de overgang te versoepelen. Wat ik zelf handig had gevonden is wanneer er op het mbo 
speciale lessen aangeboden zouden worden, bijvoorbeeld in het laatste jaar, die gericht zijn op de voorbereiding 
op het hbo. In deze lessen zouden bijvoorbeeld opdrachten gegeven kunnen worden voor het schrijven van een 
soort thesis over een bepaald onderwerp. Maar ook misschien een project groep waarin studenten bijvoorbeeld 
zelf een laagdrempelig onderzoek gaan doen naar hoe zij hun eigen studiesucces kunnen verbeteren. Ik denk dat 
dit goed zal zijn omdat studenten zich hierdoor bewust worden van de stap die zij maken, maar ook alvast kennis 
maken met de manier van werken op het hbo.   
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