Praktijkonderzoek
In de rubriek praktijkonderzoek presenteren onderzoekers uit de hbo-lectoraten, docenten of studenten hun onderzoeksresultaten. De resultaten leveren een bijdrage aan innovatie van de zorg- en onderwijspraktijk en dragen bij aan verbetering
van de beroeps- en onderwijsontwikkeling van docenten en zorgverleners.

Naar school in het voetbalstadion: een voltreffer?
Docenten van de verzorgende en verpleegkundige opleidingen worden geconfronteerd met jongeren die voortijdig de opleiding
verlaten. Alle ROC’s hebben een preventief en curatief beleid ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. In dit praktijkonderzoek wordt een deel van het ontwerponderzoek beschreven waaraan door vier ROC’s wordt deelgenomen. Kansen voor
niveau 1 en 2 opleidingen.
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Inleiding
Schoolgaande jeugd die tijdens de opleiding
besluit te stoppen: een probleem dat nog
vaak voorkomt in het middelbaar beroepsonderwijs. Het betreft voortijdig schoolverlaters
(vsv) afkomstig uit alle beroepsopleidingen.
Deze ongekwalificeerde jongeren komen niet
alleen moeilijker aan betaald werk (Van Elk,
Lanser, & Gerritsen, 2012) maar lopen ook
meer risico op een slechte gezondheidssituatie en in het uiterste geval zelfs crimineel gedrag. (Oreopoulos, 2007; Webbink, Koning,
Vujic, & Martin, 2012). Daarmee is vsv niet alleen een probleem voor de jongere zelf, maar
ook een maatschappelijk probleem. Niet voor
niets is de aanpak ‘aanval op de schooluitval’ een belangrijk thema voor de minister
van OCW. De roep om deze jongeren binnen boord te houden wordt steeds luider. Het
mbo heeft de kwetsbaarste groep leerlingen
in huis. Zij vallen vaker uit in vergelijking met
andere beroepsopleidingen. Begrijpelijk en terecht wordt binnen ROC’s aandacht gegeven
aan preventieve en curatieve maatregelen om
schooluitval tegen te gaan.
In vier ROC’s in Nederland (ROC van Twente,
ROC Landstede, ROC Scalda en ROC Noorderpoort) wordt op dit moment een leerarrangement ontworpen voor leerlingen die de
opleiding dreigen te verlaten. Deze leerarrangementen vinden plaats in een non-schoolse
setting waarbij gekozen is voor de sport-omgeving. De leeromgeving in de sport heeft
een motiverende en inspirerende uitstraling
(Moos, 2002; Maguire 2009) en het idee
om deze jongeren binnen de context van de

sport op te vangen lijkt een voltreffer.
De beslissing te stoppen met hun opleiding is voor de meeste leerlingen het eindstadium van negatieve ervaringen met de opleiding,
met docenten of de eigen prestatie; schooluitval kan dus worden gezien als een proces dat in de tijd cumuleert (Rumberger, 2011). Er is
nog weinig bekend over onderwijsarrangementen in de sportcontext,
daarom is een vooronderzoek gestart. Doel van dit vooronderzoek is
de kernelementen te onderscheiden van de non-schoolse leerarrangementen die binnen vier ROC’s worden aangeboden.

De praktijk
In april 2012 is gestart met een vooronderzoek naar de vier regionale projecten. Per regio is één cohort leerlingen bevraagd op o.a.
hun achtergrond, leeftijd, geslacht, financiële situatie, gezondheid en
woonsituatie. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met leerlingen, docenten en projectleiding.
Opvallend is het enthousiasme bij zowel deelnemers als docenten en
projectleiding. De unieke combinatie van non-schoolse opvang met
sport en stage geeft bij jongeren het gevoel niet op school te zitten, maar wel aan hun toekomst te werken. De projecten werken samen met Betaalde Voetbal Organisaties (in twee regio’s vindt het arrangement ook plaats in het voetbalstadion!), of met topsportteams
zoals topvolleybal of topbasketbal. De jongeren krijgen sportclinics
aangeboden en komen in contact met de topsporters. Het is belangrijk erachter te komen waarom de jongere is afgehaakt en hoe dit in
de toekomst voorkomen kan worden. Elke leerling gaat aan de slag
met persoonlijke doelen, daarnaast wordt gebruik gemaakt van het
groepsproces.
‘De groep was op een bepaald moment zo hecht dat ze elkaar feedback
gingen geven, dat was een mooi moment en het werkte ook goed.’ (docent Almelo)
Het werken in een aansprekende omgeving met een inspirerend lesprogramma dat betekenisvol is lijkt voor de deelnemers een flinke
stap in de goede richting. Een deelnemer van Landstede verwoordde
dit simpel maar doeltreffend: ‘Het was gewoon echt cool, we deden leuke dingen en ik heb geleerd over mezelf’.
Naast topsporters proberen docenten ook rolmodellen uit het ‘gewo-
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• Uit welke kenmerken bestaat succes en
hoe vaak ervaren leerlingen succes?
Naast literatuurstudie vindt in de regio’s een
context- en behoefteanalyse plaats waaruit
een set ontwerpcriteria worden gedestilleerd.
Vanaf september 2013 worden ongeveer 190
leerlingen (in vier cohorten) gevolgd en voorafgaand aan het leerarrangement bevraagd
op hun persoonlijke situatie, achtergrond en
de houding ten opzichte van school. Na afloop van de periode worden de leerlingen
opnieuw bevraagd. De docentenontwerpteams evalueren hun arrangement na afloop
van de periode, overleggen en passen het arrangement aan. Daarna volgt opnieuw een
periode van uitproberen.

Conclusie
ne’ leven te gebruiken.
‘Soms kan een topsporter ook heel ver van de jongeren afstaan, zij hebben niet zoveel talent of denken dat het onhaalbaar is om zo goed te
worden. Mensen die in de goot hebben gelegen en zichzelf hebben gemotiveerd om er wat van te maken kunnen een veel beter voorbeeld zijn.
Zij staan veel dichter bij de situatie waarin de jongere zich bevindt.’
(docent Scalda).
Tussen de regio’s bestaan enorme verschillen met betrekking tot het
curriculum, begeleiding en de rol van stage. Docenten en projectleiding laten ook kritische geluiden horen. Zo is het programma nog
niet altijd samenhangend, is de inbedding in het ROC nauwelijks aanwezig en liggen er nog kansen in de samenwerking tussen topsport
en onderwijs.
‘Alleen het voetbalstadion is ongeveer twee weken inspirerend, daarna
gaat het erom of je een mooi aansprekend programma hebt en of je de
juiste docenten hebt die de klik met de leerlingen kunnen maken. (Projectleider Groningen).’
Binnen de ROC’s leeft de vraag of deze opvang van vsv-leerlingen effectief is en zo ja wat de kernelementen van dit succes zijn.

Vraagstelling en methode
Na het vooronderzoek is besloten om samen met de regio’s een ontwerponderzoek te starten. Ontwerponderzoek kan gebruikt worden
als middel om een onderwijsprobleem systematisch te benaderen,
gericht op verbetering van de onderwijspraktijk (Van den Berg &Kouwenhoven 2008; McKenney & Reeves 2012). Dit onderzoek maakt
gebruik van regionale ontwerpteams, waarbij de uitvoerende docenten ingeschakeld worden om creatief en innovatief hun onderwijsaanbod vorm te geven.
Voor het ontwerponderzoek zijn de volgende drie onderzoeksvragen
geformuleerd:
• Uit welke kenmerken bestaat de leeromgevingen binnen de betaalde voetbalorganisatie (of sportcontext) en hoe wordt deze ingezet voor leerlingen?
• Hoe dragen de docentenontwerpteams voor deze groep leerlingen bij aan een betere leeromgeving en daarmee aan preventie en
curatie van vsv door implementatie van het onderwijsaanbod in
hun ROC?

Inmiddels is gebleken dat alle betrokkenen
kansen zien in de leerarrangementen. Door
het systematisch verbeteren van de arrangementen wordt getracht een duurzaam en
krachtig instrument te ontwikkelen om uitval
in het MBO tegen te gaan.
December 2014 is het moment waarop de
ROC’s zonder steun van subsidies moeten
besluiten de trajecten door te zetten of te
stoppen. Dan zullen de arrangementen in de
regio hun waarde bewezen moeten hebben.
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