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Voor de pioniers die - soms tegen de verwachtingen in de onderwijsladder zijn opgeklommen.
Voor de leraren, mentoren en andere onderwijsprofessionals
die deuren voor hen openden.
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Voorwoord
Soms moet je gewoon beginnen. Dat is misschien wel de belangrijkste les die wij het afgelopen
jaar hebben opgedaan met de ontwikkeling van HvA Tune In, het zomerbrugprogramma voor
eerstegeneratiestudenten dat in 2019 voor het eerst aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)
werd georganiseerd. Met dat programma wilden we eerstegeneratiestudenten, die de eersten in
hun gezin zijn die de stap naar het hoger onderwijs maken, een extra zetje geven bij de overgang
naar het hbo.
Als Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad hebben we de afgelopen jaren
specifieker in kaart gebracht tegen welke specifieke obstakels deze ‘pioniersstudenten’ op hun weg
naar en door het hbo kunnen aanlopen. We raakten geïnspireerd door enkele
zomerbrugprogramma’s die veel Amerikaanse, maar ook enkele Nederlandse universiteiten voor
de doelgroep organiseerden. Zou zoiets niet bij uitstek passen bij een hogeschool die hecht aan de
emancipatoire functie van het hbo in de grote stad? Samen met de Dienst Studentzaken schreven
we een subsidie-aanvraag voor het onderzoeksspeerpunt Urban Education van de HvA, om de
interventie als pilot te mogen ontwikkelen. En voor we het wisten zaten we met een enthousiast
team ontwikkelaars om tafel en was HvA Tune In een feit.
We hebben in korte tijd een mooi programma uit de grond gestampt, heel veel gedaan, nog meer
geleerd en natuurlijk ook af en toe onze neus gestoten. Spil en grote gangmaker in het hele proces
was inhoudelijk projectleider en hoofdonderzoeker Fiona Veraa, die HvA Tune In inmiddels in haar
vezels heeft zitten. Zij neemt u in dit rapport mee in de achtergrond, opzet en de eerste
opbrengsten van het project. Er is – onder meer – een voor- en nameting onder deelnemers
uitgevoerd, en de studenten hebben in focusgroepen gereflecteerd op hun ervaringen met het
programma. Het rapport biedt een rijke bron van informatie over het wat, hoe en waartoe van HvA
Tune In. Zowel (toekomstige) betrokkenen bij het programma als andere geïnteresseerden kunnen
het rapport gebruiken om na te denken over de ontwikkeling van interventies die
eerstegeneratiestudenten een vliegende start bieden in het hbo.
De Hogeschool van Amsterdam vormde niet enkel de context waar Tune In toevallig plaatsvond.
Als trotse drager van het programma toonde de HvA zichzelf ook een pionier, als eerste
hogeschool in Nederland die een zomerbrugprogramma voor eerstegeneratiestudenten aanbiedt.
We zijn er trots op dat we een gevalideerde interventie
hebben ontwikkeld om eerstegeneratiestudenten beter
op weg te helpen op de HvA. We hopen van harte dat
het delen van de eerste ervaringen en opbrengsten in
dit rapport bijdragen aan het zorgen voor een zachte
landing voor eerstegeneratiestudenten in het hbo.

Louise Elffers
Lector ‘Kansrijke Schoolloopbanen in een
Diverse Stad’, Hogeschool van Amsterdam
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Samenvatting
Tune In voor eerstegeneratiestudenten – in het kort
Wie zijn eerstegeneratiestudenten?
Eerstegeneratiestudenten zijn studenten van wie de ouders niet hebben deelgenomen aan
het hoger onderwijs. Zo’n 40% van de hbo-studenten is eerstegeneratiestudent. Het verloop
van de studieloopbaan van deze studenten kan op een aantal kenmerken verschillen van
niet-eerstegeneratiestudenten:
De instroom in het hbo onder formeel toelaatbare eerstegeneratiestudenten ligt lager dan
onder studenten met hoogopgeleide ouders.
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Niet-eerstegeneratiestudenten volgen
anderhalf keer zo vaak hoger onderwijs
binnen vijf jaar na het behalen van hun vmbogt diploma als eerstegeneratiestudenten.
Studenten met hoogopgeleide ouders halen
ook vaker hun hbo-diploma dan
eerstegeneratiestudenten.

eer·ste·ge·ne·ra·tie·stu·dent
(de; m,v; meervoud: eerstegeneratiestudenten) iem. die studeert aan een universiteit of
hogeschool van wie de ouders niet hebben
deelgenomen aan het hoger onderwijs.

Eerstegeneratiestudenten vallen vaker uit en
switchen vaker in het eerste hbo-jaar.
Mede afhankelijk van de genoten vooropleiding kan het uitvalspercentage in het eerste hbojaar tot 5% hoger uitpakken voor eerstegeneratiestudenten.
Hoewel eerstegeneratiestudenten in het hbo afkomstig kunnen zijn uit zowel mbo, havo als
vwo, en studenten kunnen zijn met of zonder migratieachtergrond, lijkt er onder deze
studenten een grotere vertegenwoordiging te zijn van mbo-doorstromers en studenten met
een niet-westerse migratieachtergrond. Andersom geldt dat ook: onder de instromers vanuit
het mbo zijn aanzienlijk meer eerstegeneratiestudenten te vinden dan onder de instromers
uit havo en vwo.
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Uitdagende transitie naar het hbo
De transitie naar het hbo blijkt voor eerstegeneratiestudenten -waaronder mbodoorstromers en studenten met een niet westerse migratieachtergrond- vaak lastiger te
verlopen. Maar waar elke groep met zijn eigen belemmeringen te maken kan krijgen, blijkt
met name het opleidingsniveau van de ouders een sterke voorspeller te zijn van
studiesucces in het hbo.
Een obstakel bij de start in het hbo ligt voor eerstegeneratiestudenten onder andere in hun
onbekendheid met de formele en informele regels op het hbo en de sociale codes. In de
thuisomgeving van eerstegeneratiestudenten is doorgaans minder kennis over en ervaring
met hoger onderwijs aanwezig, waardoor deze studenten minder ondersteuning kunnen
vinden om wegwijs te raken in het hbo, en ze meer moeite hebben om de soms impliciete
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verwachtingen te doorgronden. Eerstegeneratiestudenten geven aan dat ze soms pas
achteraf zien voor welke zaken ze hulp hadden kunnen en moeten inschakelen. Om deze
transitie soepeler te maken richt de interventie HvA Tune In zich specifiek op
eerstegeneratiestudenten.

Wat is Tune In?
Het doel van Tune In is om studenten met een empowermentprogramma te helpen zich
thuis te voelen op het hbo, vertrouwd te raken met de manier van werken op het hbo en om
er makkelijker hun weg te vinden. Het is een evidence-informed interventie die deels
gebaseerd is op de Pedagogiek van de Excellentie: hoge verwachtingen, hoge inzet en veel
ondersteuning gericht op de behoefte van de student. Concreet kreeg het de invulling van
een driedaags zomerbrugprogramma.
De workshops of keynotes van Tune In gingen niet in op aspecten die bij specifieke
opleidingen horen. Het programma is HvA-breed en erop gericht studenten welkom te heten
op het hbo, hen een zachte landing te geven en hen de kans te geven om hun verwachtingen
van het hbo te verhelderen. De ondersteuning van de studenten was niet gericht op het
wegwerken van mogelijke deficiënties, maar op het versterken van hun competenties en
talenten, evenals het versterken van hun ondersteunend netwerk binnen het hbo.
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Zo zag het Tune In programma eruit
Op 19, 20 en 21 augustus 2019 verwelkomde HvA Tune In 65 studenten uit 26 opleidingen.
Zij werden, in groepjes van vier à vijf, ondersteund door studentcoaches – studenten die wat
verder zijn met hun HvA-studie. De studentcoaches namen deelnemers onder hun hoede,
zowel tijdens Tune In als daarna, in een (online) peer-to-peer natraject gedurende ‘de eerste
100 dagen’. Tijdens Tune In namen zij samen deel aan verschillende workshops, zoals ‘Wat
verwacht het hbo van mij?’ of ‘Effectief hulp- & informatie zoeken.’ Tijdens aanvullende
dialoogsessies kregen de studenten een breed repertoire aan kennis en strategieën
aangeboden waarmee ze hun eigen kracht, zelfredzaamheid en handelend vermogen
kunnen benutten en versterken.

De interventie bestond uit de volgende leerdoelen:
Studenten bouwen een sterk netwerk van ‘peers.’
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Studenten bouwen een relatie op met docenten, onderwijsprofessionals en studentcoaches.
Studenten raken vertrouwd met de hbo-cultuur, de campus, haar hulpbronnen.
Studenten begrijpen wat de verwachtingen zijn van hbo-docenten over hun eigen rol als hbostudent en krijgen grip op vaardigheden en strategieën om aan die verwachtingen te
beantwoorden.
Studenten reflecteren op hun identiteit en op hun roots en zien deze als hun kracht. Zij leren
hoe ze volop betrokken kunnen zijn in het hbo, met behoud van hun eigen identiteit en
achtergrond.
Studenten ervaren een thuisgevoel op de HvA door een community-gevoel te ervaren binnen
de kleinschalige opzet van Tune In.
Studenten trainen praktische hbo-vaardigheden, zoals strategieën om barrières te
overwinnen, en om hun zogenaamde academisch kapitaal te ontwikkelen.
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Acht programmalijnen
Om de leerdoelen werden acht programmalijnen gevormd. Dit overzicht toont deze
programmalijnen en de bijbehorende workshops zoals ze aan de deelnemers werden
aangeboden:

Thema 1
Hbo-kennis en vaardigheden (Workshop snellezen en Workshop Tone of voice)
Bij dit thema ga je aan de slag met vaardigheden die jij nodig hebt in het hbo, zoals
schrijfvaardigheid en leesstrategieën. Schrijven is meer dan grammatica en spelling. De
juiste tone of voice is ook belangrijk. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de lezer zich
aangesproken voelt? Iedere doelgroep vraagt om een andere aanpak.
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Tijdens je studie is lezen essentieel. Hoe doe je dat op een slimme en snelle manier, zodat je
de belangrijkste informatie onthoudt? Je leert het bij het thema hbo-kennis en
vaardigheden.

Thema 2

Thema 3

Samenwerken (Escape room)

Plannen en organiseren (Workshop
studieplanning & ‘Studeren is
topsport’)

Op het hbo werk je veel samen in
groepsverband. Jullie gaan een Escape
room-challenge doen om te testen of
jullie team creatief, snel en tactisch
genoeg is. Lukt het jullie om de escape
room binnen één uur te verlaten?

Leren studeren betekent leren plannen.
Studeren is meer dan alleen colleges
volgen en vraagt ook om het succesvol
afstemmen en combineren van rollen en
verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld
bijbaan). In dit thema leer je o.a. om
prioriteiten te stellen en om een
weekplanning te maken.
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Samenvatting

10

Thema 4

Thema 5

Effectief informatie en hulp zoeken
(workshop)

Mijn sociale netwerk (workshop en
netwerklunch)

Tijdens je studie kun je soms tegen
barrières aanlopen. Hoe ga je daarmee
om en wanneer en bij wie kun je hulp
zoeken? Bij dit thema neemt een
studentendecaan je mee in het hbolandschap en leer jij welke hulpbronnen er
binnen de HvA zijn om jou te
ondersteunen.

Een ondersteunend netwerk is tijdens je
studie erg waardevol. Tijdens dit thema
leer jij een netwerk op te zetten en/of te
vergroten.

Thema 6

Thema 7

Diversiteit (Workshop
Caleidoscopia)

Wederzijdse verwachtingen
(Workshop ‘Wat verwacht het hbo
van mij?’ en dialoogsessie ‘Sociale
stijgers’)

Inclusie en diversiteit zijn binnen de HvA
belangrijke speerpunten. Een divers
samengestelde gemeenschap van
studenten en docenten draagt bij aan een
inspirerende en uitdagende
leeromgeving. Tijdens dit thema besteden
we aandacht aan elkaar en elkaars
verhaal.

Thema 8
Empowerment (inspirationeel
spreker, 100% Thijs)
Tijdens dit thema is er aandacht voor
reflectie en persoonlijke ontwikkeling.
Door de verhalen van Thijs word je
geïnspireerd om vanuit jouw eigen kracht
aan de slag te willen met jouw eigen
dromen en doelen.

Tijdens dit thema is er aandacht voor de
eisen en verwachtingen op het hbo. Vaak
blijkt namelijk dat verwachtingen en
opvattingen over en weer (tussen
docenten en studenten) niet altijd
overeenkomen of niet helemaal duidelijk
zijn.
Door middel van storytelling en de
ervaringsdeskundigheid van sprekers
hoor je hoe verschillende rolmodellen
zich hebben leren verhouden tot de
nieuwe sociale omgeving van het hbo. Zij
hebben hun weg weten te vinden, ook al
kenden zij deze omgeving niet ‘van huis
uit’.
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Wat leverde Tune In op?
Tune In is geëvalueerd en getoetst onder deelnemende studenten aan de hand van
Academic Capital Formation (Winkler & Sriram, 2015). Academisch kapitaal betreft de kennis
van de manier van werken in het hoger onderwijs en de mogelijkheid om hulpbronnen te
identificeren en benutten ten bate van de eigen schoolloopbaan. Middels een mixedmethode aanpak is zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin onder deelnemers geëvalueerd
wat de ervaringen en opbrengsten zijn van HvA Tune In. Bovendien is er gebruik gemaakt
van focusgroepinterviews in het najaar om data te verzamelen bij de studentcoaches,
uitvoerders en organisatoren van het programma.

Ontwikkeling van academisch kapitaal
De resultaten van de evaluatie onder Tune In deelnemers laten zien dat een meerderheid
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een ontwikkeling ervaart in academisch kapitaal. Deelnemers van Tune In laten een
significant verschil zien in de zelfrapportage op de schalen van academisch kapitaal
(Navigeren van het systeem, Betrouwbare informatie, Te overwinnen barrières en Hbo-kennis en vaardigheden). De kwalitatieve analyses van de focusgroepen met deelnemers na de eerste
100 dagen bevestigen dit beeld en geven in het bijzonder inzicht in de versterkende rol van
studentcoaches in deze ontwikkeling, en de positieve invloed van Tune In op de mate waarin
deelnemers zich thuis voelen. Op de schaal Ondersteunende Netwerken werd geen tot weinig
verschil gerapporteerd na afloop van de driedaagse interventie op basis van het
kwantitatieve onderzoek, maar tijdens de focusgroepen rapporteren de Tune In deelnemers
juist wel dat ze steun ervaren, onder andere binnen hun Tune In groepje en van hun
studentcoach.
Studenten ervaren een sterke studiestart door Tune In en zij ervaren dat ze door deelname
aan het programma makkelijker hun draai vinden op de HvA. Dankzij Tune In hebben
deelnemers beter grip gekregen op de overgang naar het hbo en zij stonden sterker in hun
schoenen na de interventie. De meerderheid van de studenten ervaart dat ze door hun
participatie aan Tune In beter begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Tevens geven zij aan
dat ze ook meer zelfregie ervaren of handelend vermogen om zelf vorm te geven aan hun
studie.

Stigmatiserend of taboedoorbrekend?
De kwalitatieve data van de procesevaluatie geven inzicht in de daadwerkelijke vertaling van
de Tune In-projectdoelstellingen in de praktijk. De data van de focusgroep met
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organisatoren en uitvoerders laten zien dat onder sommige betrokkenen binnen de HvA van
tevoren angst bestond voor stigmatisering door het benaderen van
eerstegeneratiestudenten als doelgroep. In het verleden speelde er al eerder dilemma’s
binnen de HvA over generiek versus specifiek beleid (doelgroepenbeleid) en de (mogelijk
gegronde) zorgen studentgroepen te stigmatiseren met welgemeende
ondersteuningsprogramma’s. Ook al zijn er in de afgelopen jaren succesvolle
diversiteitsinitiatieven ontplooid binnen de HvA voor specifieke groepen, toch was de
benadering van Tune In -met de focus op eerstegeneratiestudenten- heel nieuw. De
onbekendheid met en misconcepties over het begrip eerstegeneratiestudent bleken een rol
te spelen in de ervaren handelingsverlegenheid het programma vanaf de start van het
project te positioneren conform de projectdoelstellingen. Op operationeel niveau werd
gezocht naar een communicatieboodschap, naar taal die recht deed aan de essentie van het

Samenvatting

Tune In programma.
Tune In maakte dat bepaalde routines, of ‘vanzelfsprekendheden’ die verankerd waren in
bepaalde gebruiken, werden bevraagd. Door het ontbreken van overkoepelend
diversiteitsbeleid en een institutionele verankering op centraal niveau konden betrokken
HvA-medewerkers zich ook niet verhouden tot een bepaald ijkpunt, bijvoorbeeld in het
instellingsplan, waardoor iedereen zijn eigen opvattingen had over wat inclusief was met
betrekking tot het Tune In project, en wat niet.
Volgens uitvoerders en organisatoren heeft Tune In na een succesvolle lancering een impuls
gegeven om taboes te doorbreken. Zij ervaren dat verschillen nu gemakkelijker
bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Zij beschouwen Tune In als een ‘versnellingsmotor’
of ‘breekijzertje’ voor een inclusieve leeromgeving op de HvA. Dit komt mede doordat
duidelijk werd dat het programma zich niet richtte op mogelijke deficiënties van
deelnemende studenten, maar dat de aanpak talentgericht en ‘eigen kracht gericht’ was. Het
project, met al haar uitdagingen en uiteindelijke succes, heeft uitgemond in een duidelijker
begrip hoe er omgegaan kan worden met diversiteit en hoe diversiteit kan worden benut in
een lerende omgeving.

Voor herhaling vatbaar
De resultaten laten zien dat studenten zich door Tune In in hun kracht gezet voelen. Want
waar de doelgroep van eerstegeneratiestudenten als zodanig is benoemd in het Tune In
project, heeft dat bij deelnemende studenten niet de indruk gewekt dat dit vanuit een
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deficiëntiebenadering gebeurde. Uit het onderzoek blijkt dat eerder het beeld beklijft van
eerstegeneratiestudenten als wegbereiders, sociale stijgers die van de gebaande paden
afwijken, iets waar je trots op kunt zijn. In die zin heeft de competentiebenadering, die van
hoge verwachtingen, positief uitgepakt.
Tune In heeft laten zien hoe divers HvA-studenten zijn en hoe rijk hun verhalen zijn. Bij Tune
In werden verschillen besproken en gewaardeerd, er was ruimte voor diverse perspectieven
en er was ruimte voor kwetsbaarheid en voor empowerment. Tune In was een platform om
de kwaliteiten en talenten van eerstegeneratiestudenten te benadrukken, zoals hun
veerkracht of hun doorzettingsvermogen, maar ook de nieuwe perspectieven te waarderen
die zij naar de HvA Campus brengen en daarmee de HvA verrijken. Al met al is het
programma zowel door deelnemers als de HvA zelf positief geëvalueerd. Om die reden
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wordt Tune In in 2020 verder ontwikkeld en opnieuw uitgevoerd.
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Opbouw van dit rapport
Het is verleidelijk om direct de opbrengsten van het empirisch onderzoek in te duiken in
hoofdstuk zeven, om te zien in hoeverre studenten daadwerkelijk een vliegende start
hebben ervaren door deelname aan Tune In. Als lezer ben je toch nieuwsgierig naar de
doeltreffendheid van het zomerbrugprogramma. Het doel van Tune In is immers
eerstegeneratiestudenten een sterke studiestart geven. Dit rapport wil echter ook inzicht
geven in de wijze waarop de Tune In projectleden deze doelen hebben gerealiseerd. Hoe de
ontwikkeling en implementatie van het programma is verlopen en wat daarbij goed ging, en
wat nog beter kan. Daarom geeft dit rapport inzicht in de resultaten van zowel een procesals opbrengstenevaluatie.

Deel I van het rapport ‘Op weg naar Tune In en een inclusievere hogeschool’
Deel I van het rapport gaat in op het proces naar de interventie Tune In, van de ontwikkeling
en implementatie van Tune In tot de opbrengsten van de interventie. Deel I start met de
rapportage van het evaluatieonderzoek en interpreteert de inspanningen en uitdagingen
waar uitvoerders en organisatoren zich mee geconfronteerd zagen in de aanloop naar de
lancering van Tune In. Het geeft een beeld van wat het behelst om met een interdisciplinair
team een hogeschool-breed zomerbrugprogramma voor eerstegeneratiestudenten van de
grond te krijgen. De geleerde lessen komen aan bod, evenals een reflectie op de werkwijze
en het proces door betrokkenen die in een paar maanden tijd ervoor gezorgd hebben dat
Tune In gerealiseerd werd. Dit is zeker ook interessant voor andere hogescholen en
universiteiten omdat deze evaluerende beschrijving zorgt voor overdraagbaarheid door een
transparante weergave van het gehele proces, de uitdagingen en successen.
Hiertoe wordt het zogenaamde context-input-proces-output (CIPO) evaluatiemodel
gehanteerd (Scheerens, 2016). Dit CIPO-evaluatiemodel bestaat uit het systematisch kijken
naar de organisatie (zowel de HvA als de Tune In-projectgroep), de middelen en het proces
om uiteindelijk de output en opbrengsten van de pilot Tune In te kunnen duiden. Figuur 1
laat zien dat volgens het CIPO-model zowel input, proces als output beïnvloed wordt door de
context (Veen, 2015).
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Context
Input

Proces

Output

Figuur 1: CIPO - model (Scheerens, 2016)
Zoals te zien is in figuur 1 hangen de componenten van het CIPO-model onderling met
elkaar samen. Het voordeel van deze benadering is dat zeer verschillende gegevens worden
samengebracht.

Deel II van het rapport ‘Een vliegende start voor eerstegeneratiestudenten’
In deel II van het rapport wordt specifiek ingegaan op de opbrengsten van het empirische
deel van het onderzoek dat in het kader van het Tune In project is uitgevoerd onder
deelnemende Tune In studenten. Het gaat over de ontwikkeling die studenten rapporteren
na deelname aan Tune In. In deel II wordt duidelijk welke theorie ten grondslag ligt aan de
Tune In interventie en wat het de deelnemers in hun perceptie heeft opgeleverd. Hoofdstuk
vijf is het begin van deel II en gaat in op de theoretische inkadering van Tune In en gaat met
name in op het begrip ‘academisch kapitaal’. Dit is niet alleen een interessant hoofdstuk voor
onderzoekers, maar voor iedereen, van docent, beleidsmedewerker, tot
eerstejaarscoördinator die antwoord wil hebben op de vraag: ‘Wat kenmerkt de behoeften
en studie-ervaringen van eerstegeneratiestudenten?’

Leeswijzer
Hoofdstuk één beschrijft de aanleiding van Tune In: Waarom heeft de HvA de stap
genomen om een zomerbrugprogramma voor eerstegeneratiestudenten te ontwikkelen?
Het tweede hoofdstuk gaat in op de contextuele aspecten die van invloed zijn op de
ontwikkeling en organisatie van het zomerbrugprogramma aan de Hogeschool van
Amsterdam. Hoofdstuk drie geeft een overzicht van de menselijke en materiële middelen
die als input fungeerden voor de interventie.
Het vierde hoofdstuk beschrijft het proces van de ontwikkeling, implementatie en
uitvoering van Tune In, zoals onder andere het ontwerpproces, het implementatieproces,
maar ook de verdere aanpak zoals de uitvoering en vormgeving van Tune In, waaronder de
pedagogische en didactische aanpak van het programma. Een procesevaluatie onder
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betrokken uitvoerders, studentcoaches en organisatoren door middel focusgroepen maakt
ook deel uit van dit hoofdstuk.
Tenslotte volgt in hoofdstuk vijf de output aan de hand van een beschrijving van de
ervaringen en opbrengsten door organisatoren en uitvoerders. Zij formuleren de
opbrengsten en impact die zij ervaren van Tune In op de HvA als geheel.
In hoofdstuk zes wordt het theoretisch vertrekpunt van het Tune In onderzoeksproject
besproken: de Academic Capital theorie (St. John, Hu & Fischer, 2011; Winkler & Sriram,
2015). Hoofdstuk zes start met een beschrijving van de literatuur over
eerstegeneratiestudenten. Dit conceptueel kader schetst de verschillende factoren in de
studieomgeving die bijdragen aan de integratie en binding van eerstegeneratiestudenten in
het eerste jaar van het hbo. Het geeft inzicht in de verschillen tussen
eerstegeneratiestudenten en niet-eerstegeneratiestudenten in kapitaal, behoeftes en
ervaringen bij de start in het hbo (in relatie tot de kansen en knelpunten in de
schoolloopbaan). Het hoofdstuk gaat in het bijzonder in op de theoretische onderbouwing
van het begrip ‘academisch kapitaal’ aangezien het een belangrijk construct is in het
empirisch onderzoek.
Hoofdstuk zeven gaat in op de opbrengsten van het zomerbrugprogramma in de perceptie
van studenten die deel hebben genomen aan Tune In. Na een uiteenzetting van de
onderzoeksopzet bespreekt dit hoofdstuk de resultaten van de pre- en posttest van de
ontwikkeling van academisch kapitaal van deelnemende studenten. Deze kwantitatieve data
worden verdiept door middel van kwalitatief onderzoek onder de deelnemende studenten
en studentcoaches.
Ten slotte volgen in hoofdstuk acht de conclusie, discussie en aanbevelingen.
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1. Waarom een
zomerbrugprogramma voor
eerstegeneratiestudenten?
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Aanleiding van Tune In
Studenten van wie de ouders geen hoger onderwijs hebben genoten worden ook wel
‘eerstegeneratiestudenten’ genoemd (Onderwijsraad, 2008). Betrof de groep
eerstegeneratiestudenten in het verleden veelal kinderen van autochtoon Nederlandse
laaggeschoolde arbeiders (Brands, 1992; Matthys, 2010), tegenwoordig omvat deze groep –
zeker in de grote steden – veel kinderen uit gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond (Nanhoe, 2012; Elffers, 2016). Een deel van de eerstegeneratiestudenten bereikt
het hbo via de route vmbo-mbo-hbo (Inspectie van het Onderwijs, 2019). Er bestaat daarmee
een zekere overlap tussen drie groepen studenten, ongeveer zoals hieronder staat
afgebeeld.

mbo
vooropleiding

nw-migratieachtergrond

eerstegeneratiestudent

Figuur 2: Overlap van eerstegeneratiestudent en andere achtergrondkenmerken
De overstap naar het hbo voor studenten met bovengenoemde kenmerken blijkt vaker lastig
te verlopen. De uitval in de eerste maanden na de overstap naar het hbo ligt voor alle drie
de groepen hoger. Figuur 2 toont in een oogopslag dat de karakteristieken van
eerstegeneratiestudenten (op het hbo) niet in een vacuüm bestaan. De intersectionele lens
van figuur 2 -waarbij intersecties of overlappingen in beeld worden gebracht- laat zien dat
sociale verschillen tussen groepen onder het label eerstegeneratiestudent kunnen
verschillen (Bui, 2002; Lohfink & Paulsen, 2005). Crenshaw (1989) beschrijft deze
intersectionaliteit als ‘the overlapping nature of social differences in the creation of unique social
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identities’ (p. 3). Op dit moment is er echter geen zicht op hoe groot de overlap is op de HvA.
Mogelijk is de overlap in werkelijkheid groter of kleiner dan figuur 2 doet vermoeden.
Voorheen ging het gesprek over studie-uitval veelal over de verschillen in studiesucces
tussen bijvoorbeeld studenten met of zonder een niet-westerse migratieachtergrond
(Bormans et al., 2015; Vereniging Hogescholen, 2016). Inmiddels is er meer zicht gekomen
op wat studenten met een niet-westerse migratieachtergrond onderscheidt als groep: dat ze
vaak de eersten zijn in hun omgeving die naar het hbo gaan en vaker instromen via het mbo.
Waar elke groep in figuur 2 met zijn eigen belemmeringen te maken kan krijgen, blijkt dus
met name het opleidingsniveau van de ouders een sterke voorspeller van studiesucces te
zijn (Elffers, 2016; Elffers, Van Diepen, Veraa, & Vervoort, 2018).

Structurele verschillen studieloopbanen
De instroom in het hbo onder formeel toelaatbare eerstegeneratiestudenten ligt lager dan
onder studenten met hoogopgeleide ouders, met name bij opleidingen die een decentrale
selectie kennen (Elffers, Van Diepen, Veraa, & Vervoort, 2018). Sinds de invoering van
decentrale selectie zijn de verschillen in instroom in het hbo tussen
eerstegeneratiestudenten en niet-eerstegeneratie-studenten zelfs toegenomen (Inspectie
van het onderwijs, 2018b; Van den Broek et al., 2016).
Zo’n 40% van de studenten op het hbo is eerstegeneratiestudent. Het percentage
eerstegeneratiestudenten dat studeert aan de universiteit ligt wat lager (Van den Broek et
al., 2016). Zowel op het hbo als op de universiteit ligt het uitvalspercentage onder
eerstegeneratiestudenten hoger (Onderwijsraad, 2008; Van den Broek et al., 2016;
Wartenberg & Van den Broek, 2008). Van de havo-gediplomeerden met mbo-opgeleide
ouders behaalt na 10 jaar ongeveer 10 % een diploma in het wetenschappelijk onderwijs of
volgt nog onderwijs op dat niveau. Onder de havo-gediplomeerden met ouders die wél
hoger onderwijs hebben genoten is dit 17 % (Onderwijs in Cijfers, 2018).
Op kortere en langere termijn na het behalen van het eerste diploma in het voortgezet
onderwijs blijven er structurele verschillen bestaan tussen studenten uit verschillende
sociale milieus met een vergelijkbaar voortgezet onderwijs diploma (Onderwijs in Cijfers,
2018). Ongeveer 30 % van de vmbo-gt gediplomeerden met ‘laagopgeleide’ ouders (ouders
die een mbo2 opleiding hebben afgerond) volgt na 5 jaar een studie in het hoger onderwijs ongeacht de hiervoor bewandelde onderwijsroute-, versus 45% van de niet-
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eerstegeneratiestudenten. Eveneens behalen niet-eerstegeneratiestudenten met een vmbogt diploma na 10 jaar 1,5 keer vaker het hbo of een hbo-diploma dan vmbo-gt
gediplomeerden waarvan de ouders een mbo2-opleiding hebben afgerond (Onderwijs in
Cijfers, 2018).

De transitie naar het hbo
Onderzoek toont aan dat eerstegeneratiestudenten met name vaker uitvallen en switchen in
het eerste hbo-jaar in vergelijking met studenten met hoogopgeleide ouders (Inspectie van
het Onderwijs 2018a, 2018b; Onderwijsraad, 2008; Staat van het Onderwijs, 2016; Van den
Broek et al., 2018). Mede afhankelijk van de vooropleiding kan het uitvalspercentage in het
eerste jaar tot 5% hoger uitpakken voor eerstegeneratiestudenten (Cuppen & Mulder, 2018).
Ook internationaal onderzoek laat zien dat de uitdaging met name zit in het eerste jaar om
wegwijs te raken in het hoger onderwijs en om daar je draai te vinden (Choy, 2001; Ishitani,
2003; Pascarella et al., 2004).

Sociale codes op het hbo
Eerder onderzoek (Wolff, 2013; De Jong, 2012) heeft uitgewezen dat een belangrijk
obstakel bij de start in het hbo voor eerstegeneratiestudenten ligt in de
onbekendheid met de regels en sociale codes op het hbo. De cultuur
binnen het hoger onderwijs staat soms ver af van de wereld die zij
kennen van huis uit. Volgens Bourdieu & Passeron (1977) is
het hoger onderwijssysteem in het voordeel van
studenten met hoogopgeleide ouders,
omdat er in het systeem allerlei
normen en praktijken gelden
waar deze studenten reeds
vertrouwd mee zijn.
Eerstegeneratiestudenten hebben meer moeite
om de zogeheten ‘institutionele habitus’ van het hbo te
doorgronden (Meerman, Wolff & De Jong, 2018). Volgens Wolff
(2013) houdt dit onder meer in dat een (hbo)instelling, of een opleiding
daarbinnen, bestaat uit onderwijsprofessionals waartussen consensus bestaat
over wat als ‘de norm’ gezien wordt en daarmee wordt invloed uitgeoefend op het
gedrag van studenten. Er kan daarbij sprake zijn van in- en uitsluitingsprocessen binnen de
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omgeving van het hoger onderwijs door een mismatch tussen het specifieke referentiekader
van het hoger onderwijs en het persoonlijke referentiekader van studenten (zie ook Lubrano,
2004). Hierdoor kunnen eerstegeneratiestudenten zich ‘als een vis op het droge voelen’
(Reay, David, & Ball, 2001).
In de thuisomgeving van eerstegeneratiestudenten is minder kennis over en ervaring met
hoger onderwijs aanwezig, waardoor deze studenten minder ondersteuning kunnen vinden
in hun thuisomgeving om wegwijs te raken in het hbo (Elffers, 2016).
Eerstegeneratiestudenten moeten zelf een ondersteunend netwerk opbouwen in het hbo en
dat lukt lang niet altijd vanzelf. Zij hebben vaak meer moeite aansluiting te vinden met
docenten en studiegenoten, terwijl voldoende steun in de leeromgeving en sociale relaties
tussen studenten en docenten onderling juist een belangrijke rol speelt bij studiesucces
(Hagenauer & Volet, 2014; Severiens & Wolff, 2008).

Studenten de hand reiken: ‘Fijn dat je er bent’.
Uit voorgaande paragrafen blijkt dat niet voor alle studenten de wereld van de school en de
wereld thuis goed op elkaar aansluiten. De wijze waarop studenten het onderwijs
binnenkomen ligt maar deels in de invloedssfeer van een hoger onderwijsinstelling, maar de
wijze waarop studenten worden ontvangen en aangesloten worden zodra zij door de
poorten van het hoger onderwijs lopen wél.
Het hbo vormt van oudsher een katalysator van opwaartse sociale mobiliteit door studenten
ongeacht hun achtergrond gelijke kansen te bieden. De Hogeschool van Amsterdam wil zich
verder inspannen om dit meritocratische ideaal te verwezenlijken. Wil het hbo zijn
emancipatoire functie in de grote stad kunnen blijven vervullen, dan vindt de HvA het van
belang te bekijken op welke manier eerstegeneratiestudenten – en daarmee tevens
studenten met een mbo-achtergrond en een niet westerse migratie-achtergrond – een
betere start in het hbo kan worden geboden.

“Het hbo moet juist in het begin de hand uitsteken en
investeren in de eerste maanden dat de studenten er zijn.
Zeg: welkom, leuk dat je er bent en wij gaan zorgen dat je
een reële kans krijgt om een hbo-diploma te halen.”
- Louise Elffers, in Folia (Rommens, 2016).
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HvA Tune In is ontwikkeld om studenten ondersteuning te bieden in het opbouwen van
school-gerelateerde sociale netwerken en ‘hbo-know how’ en heeft als doel
eerstegeneratiestudenten makkelijker hun weg te laten vinden op het hbo. Tune In wil een
veilige, prettige en warme kennismaking realiseren met de HvA-gemeenschap, zodat de
overgang naar het hbo voor deze pioniers kansrijker wordt. Alle studenten zijn gebaat bij de
ondersteuning en bevordering van sociale binding, maar voor eerstegeneratiestudenten is
dit extra van belang om hun kansen op studiesucces te vergroten (Davis, 2010; De Jong,
2014, Padgett et al. 2010; Pike & Kuh, 2005; Wolff, 2013).

Alvast warmdraaien in een zomerbrugprogramma
Studenten worden formeel al lid van de ‘HvA gemeenschap’ na hun inschrijving in het
voorjaar, maar pas aan het einde van de zomer worden studenten welkom geheten in week
0. In de zomer, een week voor de start van het academisch jaar, zag de HvA kansen om
studenten een aanloopje te geven, zodat zij bij hun studiestart reeds in beweging waren om
een vliegende start te maken. Hiermee wordt ook gehoor gegeven aan aanbevelingen van
onder meer de Onderwijsraad (2005; 2008) die stelt dat juist eerstegeneratiestudenten
profijt kunnen hebben van zomerscholen aangezien talent van eerstegeneratiestudenten
nog onvoldoende tot zijn recht komt daar het potentieel van deze studenten niet ten volle
wordt benut. De Onderwijsraad (2008) pleit voor praktijken die de overgang verzachten: “De
periode tussen het bekend worden van de examenuitslag van de vooropleiding en de start
van het eerste jaar in het hoger onderwijs duurt nu soms elf weken. Deze periode zou beter
benut kunnen worden als hogescholen en universiteiten in deze zomerperiode activiteiten
organiseren die aankomende studenten voorbereiden op het hoger onderwijs” (p 53.). Deze
aanbeveling heeft de HvA ter harte genomen en vormgegeven binnen Tune In.
Toegankelijkheid, talentontwikkeling en diversiteit staan hoog op de agenda van HvA,
waarmee ook gehoor wordt gegeven aan een breder maatschappelijk debat (Ministerie van
OCW, 2015). In het licht van de verschillende rapportages over de toegenomen
kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2016; 2019;
OESO, 2016) kan de (maatschappelijke) relevantie van het Tune In project worden gezocht in
de verwerving van kennis en inzicht over gelijke kansen in het bereiken van studiesucces in
het hbo.
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Deel I Op weg naar
Tune In en een
inclusievere
hogeschool
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2. De context van Tune In:
Hogeschool van Amsterdam
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De opbouw van deel I van het rapport volgt de CIPO-aanpak, waarbij het totale
Tune In project ‘ge(re)construeerd’ wordt in termen van context, input, proces
en output.

Context
Input

Proces Output

In dit rapport ligt een grote nadruk op de context waarin het programma Tune In is opgezet.
De HvA-context is de grootstedelijke omgeving; dit zal ongetwijfeld afwijken van een hoger
onderwijsinstelling op een andere plaats met een andere (voor)geschiedenis. Voor andere
instellingen die overwegen om een zomerbrugprogramma te ontwikkelen voor
eerstegeneratiestudenten is het waardevol om inzicht te hebben in de contextuele factoren
die een rol speelden in de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van Tune In. In de
volgende paragrafen volgen deze specifieke context en omgevingskenmerken - zoals de
kenmerken van strategische aard die de HvA karakteriseren- die van invloed (kunnen) zijn op
de input, het proces en de output van het Tune In project.

Urban Education
Hoewel er (nog) geen formeel diversiteitsbeleid op papier bestaat binnen de HvA, geven
verschillende initiatieven vorm aan diversiteitsmaatregelen in onderzoek en in de praktijk,
zoals het Speerpunt Urban Education. Het Speerpunt Urban Education is een subsidietraject
van de HvA ter ondersteuning van projecten op het gebied van onderzoek of
onderwijsontwikkeling binnen de grootstedelijke context. Het uiteindelijke doel is dat
studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de HvA en binnen de diverse stad.
HvA Tune In wordt georganiseerd in lijn met de randvoorwaarden van de subsidieaanvraag
van het speerpunt Urban Education. Eén van de randvoorwaarden is het thema ‘Eigen
kracht’. Projecten onder dit thema dienen te gaan over het versterken van de eigen kracht
van studenten. Hieronder wordt verstaan: “Het versterken van de individuele ontwikkeling,
verantwoordelijkheid en zelfregie van jongeren door het benutten van voorzieningen en
personen in hun netwerk” (HvA Urban Education, 2018). Van Regenmortel (2008) beschrijft
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deze ‘eigen kracht’ als empowerment; het ondersteunen van het vermogen van studenten om
hun studieloopbaan succesvol vorm te geven middels aanwezige (hulp)bronnen. De
ontwikkeling van HvA Tune In past goed binnen de uitgangspunten van het Speerpunt Urban
Education, omdat het zich richt op toerusting van studenten met diverse achtergronden om
succesvol te kunnen navigeren in een grootstedelijke onderwijsomgeving, en inzicht biedt in
de wijze waarop die omgeving kan bijdragen, of soms juist een belemmering vormt, in het
vinden van je weg op het hbo.

Inbedding Tune In binnen visie HvA
Vanuit de pijlers ‘Toegankelijk, Ruimte en Aandacht voor de Student’ van de HvA en vanuit de
eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en emancipatoire functie die de HvA op zich
wil nemen is Tune In ingebed in de visie van de HvA: “De HvA is een breed toegankelijke
hogeschool, waarin een grote diversiteit aan studenten zich welkom en uitgedaagd voelt” (HvA,
2019, p. 3).
Vanuit emancipatoir perspectief ziet de HvA het als haar taak om het talent dat zich bevindt
onder alle studenten tot volle ontplooiing te brengen, of zij nu als eersten in hun familie
gaan studeren of juist in de voetsporen van hun academisch opgeleide ouders treden.
Daarnaast is er het perspectief van de kosten en baten: de individuele en maatschappelijke
lasten (Onderwijsraad, 2008). Voortijdige studie-uitval is kostbaar voor zowel de HvA als voor
de student zelf.

“Zo is de HvA de emancipatiemotor van Amsterdam. Om
tegemoet te komen aan de diversiteit onder onze
studenten, investeert de HvA in veelvormig onderwijs en
verschillende leerroutes, waaronder talentontwikkeling
binnen en buiten de studie” (HvA, 2019, p.3).
Bovendien is er ook een pedagogische onderbouwing, een intercultureel leerperspectief (Boyer,
1990), waarin Tune In ruimte geeft om samen te leren van elkaar, waarin de herkenning en
erkenning van knelpunten en kansen in de studieloopbaan centraal staan, vanuit een veilige
onderwijsomgeving waarin de student zich gezien voelt.
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“We willen bewust en nieuwsgierig omgaan met talenten en
expertise van verschillende mensen. Wat anders is, wordt
bevraagd of onderzocht. Verschillen worden actief
gewaardeerd en benut” (HvA, 2019, p. 4).
Daarnaast is er het rechtvaardigheidsperspectief. “De andere, onbekende cultuur die het
hoger onderwijs voor een aanzienlijk aantal leerlingen en ouders nog altijd
vertegenwoordigt, vormt nog te vaak een drempel. Dat moet veranderen” (Ministerie van
OCW, 2015, p. 42). Ook het College van Bestuur van de HvA meent dat de onbekendheid met
de spelregels en sociale codes in het hbo een ongewenst obstakel vormt voor studiesucces
(HvA, 2019). In de context van dit onderzoek betekent dit dat toegankelijkheid niet impliceert
dat er concessies worden gedaan aan de cognitieve vermogens van aankomende studenten
noch aan hun motivatie, maar wel dat, bijvoorbeeld, een niet-academische komaf geen
horde zou moeten vormen in het bereiken van studiesucces op het hbo. Om studenten goed
in te wijden in de hogeschoolgemeenschap en ze hun draai te laten vinden heeft het CvB
besloten ‘stevig te investeren in de eerste honderd dagen van de opleiding’ (p.1, HvA, 2018).

“Ongeacht hun persoonlijke, sociaaleconomische of
culturele achtergrond voelen studenten zich er thuis.
Voldoen aan de grootstedelijke, brede en emancipatoire
functie van de HvA gaat hand in hand met onbetwist hboniveau.” (HvA, 2020a).
Ten slotte speelt het sociaal demografisch perspectief een rol. Hoewel het opleidingsniveau
van ouders niet wordt uitgevraagd bij formele inschrijving op de HvA, is bekend dat
ongeveer 40% van de studenten op het hbo eerstegeneratiestudent is (Van den Broek et al.,
2016). De getalsmatige vertegenwoordiging van eerstegeneratiestudenten op de HvA, en de
verschillen in vertegenwoordiging tussen faculteiten en opleidingen onderling, is niet
bekend. Hoewel de sociaaldemografische samenstelling binnen de grootstedelijke context
ongetwijfeld zal verschillen van onderwijsinstellingen buiten de randstad, blijkt evengoed uit
onderzoek dat het percentage eerstegeneratiestudenten buiten de randstad (ook aan
universiteiten) aanzienlijk kan zijn (Gordin, 2019; Vox, 2019). Zo bleek bijvoorbeeld 35% van
de studenten van de Radboud Universiteit in de studie van Van der Zanden (2019)
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eerstegeneratiestudent te zijn (N=307). Als het gaat over overige maatschappelijke
indelingen die het label eerstegeneratiestudent kruisen, zoals bijvoorbeeld etniciteit, bestaan
er per onderwijsinstelling ook weer onderlinge verschillen. Zo bleek 92% van de studenten
uit de studie van Van der Zanden “native Dutch” te zijn (Van der Zanden, 2019, p. 69).
Aangezien er onder andere op sociaal-cultureel vlak een grote heterogeniteit aan studenten
bestaat op de HvA is Tune In ‘urbaan’ ingestoken. Dat wil enerzijds zeggen dat Urban
Education staat voor de diversiteit in de grote stad (bijvoorbeeld in afkomst of
sociaaleconomische status) en deze thematiek vele kansen en aanknopingspunten biedt
voor de inrichting van Tune In. Anderzijds houdt dit ook in dat studenten van buiten de grote
stad zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen binnen de HvA en binnen de diverse,
grootstedelijke omgeving. Zodoende dient Tune zich te richten op de toerusting van
studenten met diverse achtergronden om succesvol te kunnen navigeren in een
grootstedelijke onderwijsomgeving. Dat voor sommige eerstegeneratiestudenten de stap
naar de grote stad nog een éxtra drempel vormt aan de culturele toegangspoort van het
hoger onderwijs is met name in het buitenland breed gedocumenteerd (Chiang et al, 2015;
Heinisch, 2016; Schultz; 2004). Ook in Nederland hebben veel hoger onderwijsinstellingen
een groot achterland (De Voogd, 2019; Vox, 2019), zoals de HvA, met (aspirant)studenten van
Andijk tot Julianadorp. Voor wat betreft de inrichting van Tune In is het in dat kader relevant
dat zowel ‘een Meryem’ als ‘een Mirjam’ zich kunnen herkennen in het Tune In programma
en zich welkom voelen: ongeacht of studenten recentelijk in Nederland zijn komen wonen,
hun gehele leven op het Nederlandse platteland hebben gewoond, of dat ze geboren en
getogen zijn in Amsterdam (met of zonder niet-westerse migratieachtergrond). Oftewel, een
programma waarin de diversiteit binnen het label eerstegeneratiestudent goed wordt
gerepresenteerd.

“Er is een enorme diversiteit aan studenten. Daar moet ook
op een diverse manier op geanticipeerd worden”
-

Huib de Jong, Collegevoorzitter HvA, in Het Parool (Khaddari, 2019).

Generieke versus specifieke ondersteuningsmaatregelen
In het Nederlandse hoger onderwijs domineerde lang het denkbeeld dat één enkele
leeromgeving (methode, beleid) passend was voor de verwachtingen en behoeften van alle
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studenten, terwijl het eventuele ineffectieve leeromgevingen kan creëren voor een gedeelte
van de studentpopulatie (Kortram, 2008). Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijk
bewijs dat studenten van verschillende achtergronden ook verschillende verwachtingen en
behoeften hebben (Wolff, 2013). Specifieke aanpakken die werken voor
eerstegeneratiestudenten helpen veelal ook niet-eerstegeneratiestudenten op weg, terwijl
generieke aanpakken eerstegeneratiestudenten minder bereiken en/of minder
vooruithelpen (Gullat & Jan, 2003; Thayer, 2000). Volgens Zijlstra et. al. (2013) heeft de keuze
voor generiek beleid de verschillen wellicht juist vergroot aangezien “studenten die reeds
goed functioneren en goed zijn ingebed in de instelling meer profiteren van een betere
structuur en begeleiding dan studenten die minder goed functioneren en waarbij de
aansluiting al vanaf het begin moeizamer is” (p.9).
Ook de HvA voerde lang een generiek beleid. Dit houdt in dat getroffen
studiesuccesmaatregelen veelal voor de gehele populatie golden. Er was op de HvA
nauwelijks beleid om specifieke doelgroepen te ondersteunen, dit om stigmatisering te
voorkomen (Bussemaker et al., 2011, p. 73). Binnen de HvA ontstond zo’n tien jaar geleden
“geleidelijk het bewustzijn dat de neiging bestond de dominante cultuur de norm te laten zijn
indien er geen of onvoldoende aandacht was voor achtergrondspecifieke kenmerken van
studenten” (Bussemaker et al., 2011, p. 73). Volgens de auditcommissie groeide het inzicht
op de HvA, vooral op uitvoerend niveau, dat de hogeschool ondubbelzinnig voor een
inclusieve benadering diende te kiezen waarin niet alleen de normstudent zich zou
herkennen (Bussemaker et al., 2011).
Tijdens verschillende bijeenkomsten op de HvA is dit besef verder gegroeid, terwijl de
waakzaamheid nog aanwezig blijft in hoeverre en wanneer specifieke maatregelen
stigmatiserend zouden kunnen werken (Van Diepen, Essen, Hogenstijn & Veraa, 2017; Veraa
2019; Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen, 2020). Vragen naar de achtergrond van
studenten kan gevoelig liggen. Ook op bestuurlijk niveau bestaat aarzeling bij de vraag of en
zo ja welke achtergrondgegevens er van studenten zouden kunnen of moeten worden
uitgevraagd bij hun inschrijving bij de hogeschool.
Met de verandering van het bestuur zijn er de afgelopen jaren praktijken tot stand gekomen
om studentgroepen in hun kracht te zetten, bijvoorbeeld vanuit het Platform Inclusie of
vanuit de projectmanager Diversiteit en Inclusie.
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“We nemen de diversiteit, de veelkleurigheid en
veelzijdigheid als uitgangspunt voor ons beleid. Aan die
diversiteit ontleent de HvA kracht. En die willen we verder
ontwikkelen. We stellen ons dus ook de vraag hoe we ervoor
kunnen zorgen dat de hogeschool een plek is waar iedereen
zich thuis voelt” (HvA, 2020b).
Bovendien heeft het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse stad vanaf de
aantrede van Louise Elffers in 2015 de kansen en knelpunten in schoolloopbanen in en op
weg naar het hbo verder onderzocht, ter ondersteuning van de ontwikkeling van praktijken
die deze schoolloopbanen kunnen bevorderen. Bovendien formuleren zowel het College van
Bestuur (CvB) als de Centrale Medezeggenschaps Raad diversiteit als speerpunt (HvA, 2017).
In 2018 omarmt het CvB het Actieplan Inclusie en verklaart het thema tot een van de
belangrijkste speerpunten van beleid van de hogeschool voor de komende jaren. De focus
ligt daarbij onder meer op het verbeteren van de begeleiding en facilitering van studenten in
de eerste honderd dagen van de opleiding (HvA, 2018). Inmiddels worden op de HvA
verschillende groepen studenten ondersteund en benoemd (zie figuur 3).

Figuur 3 Ondersteuning en begeleiding van de diverse studentgroepen
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Een structureel diversiteitsbeleid ontbreekt evenwel, want, zo stelt de HvA: “Maar de crux
van inclusie is dat centraal, ‘van boven opgelegd’ beleid niet werkt. Dat doen we dus ook niet.
De hele hogeschoolgemeenschap neemt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dit
thema” (p.2., HvA, 2018).
Tune In is weliswaar een bottom-up initiatief, in de zin dat het geen centraal initiatief was
maar geboren in het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in samenwerking met DSZ, toch
heeft Tune In zich zeer gesteund gezien door het CvB. Er is zowel vooraf, tijdens als achteraf
support geweest voor Tune In, mede dankzij het persoonlijke optreden van collegevoorzitter
Huib de Jong bij de start van het driedaagse programma en de toespraak van CvB-lid
Hanneke Reuling bij de certificaatuitreiking tijdens de afsluiting van Tune In. Dit heeft het
zichtbare engagement van de HvA voor Tune In versterkt.
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3. Input en middelen ten
behoeve van HvA Tune In
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In dit hoofdstuk ontstaat een beeld van wat er al bekend was over
eerstegeneratiestudenten op de HvA en welke aanwezige kennis,
structuren, menselijke, financiële en materiële middelen, faciliteiten en
hulpbronnen op de HvA hebben bijgedragen aan het Tune In
programma.

Context
Input

Proces

Output

Als voorbeeld van hulpbronnen kan er op systeemniveau gedacht worden aan het budget
dat is vrijgemaakt door het Speerpunt Urban Education; op instellingsniveau aan de
beschikbare infrastructuur van accommodatie in ‘week -1’ in de zomervakantie; op
docentniveau aan de inzetbaarheid van docenten in de zomervakantie. In de volgende
paragrafen volgt een uitvoerige beschrijving van deze beschikbare input.

Financiële middelen
In januari 2019 is er een bedrag toegekend van €68.040 vanuit het Speerpunt Urban
Education om een evidence-informed interventie te ontwikkelen, uit te voeren en te
evalueren. Speerpunt Urban Education is een subsidietraject van de HvA ter ondersteuning
van projecten op het gebied van onderzoek of onderwijsontwikkeling binnen de
grootstedelijke context. De subsidies zijn bedoeld als stimuleringsgelden voor projecten,
zowel binnen de Faculteit Onderwijs en Opvoeding als in samenwerking met andere
faculteiten en partners daarbuiten. De financiering bleek kostendekkend en voldoende om
een kwalitatief goede ontwikkeling, uitvoering en evaluatie te borgen van Tune In.

Tijd
Na toekenning van de Speerpuntsubsidie in januari 2019 kwamen verschillende actoren van
het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen en de Centrale Dienst Studentenzaken (DSZ) begin
februari 2019 samen. Weliswaar waren de doelstellingen van het Tune In project en de op te
brengen resultaten reeds geformuleerd in de projectaanvraag, toch moest er in korte tijd
veel gebeuren. In vijf maanden moest er een macro-ontwerp worden ontwikkeld, microontwerpen voor de diverse workshops en daarbij de uitvoering, de organisatie van het
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programma en de onderzoekscomponent worden ontwikkeld. Qua accommodatie waren er
in week -1, in de zomervakantie, volop zalen en lokalen beschikbaar op de Amstelcampus
van de HvA. De beschikbaarheid van docenten, studieloopbaanbegeleiders en andere
onderwijsprofessionals die verbonden zijn aan het primaire proces in de opleidingen is
uitdagend in week -1. Veelal zijn docenten dan nog op vakantie.

Aanwezige kennis uit praktijkonderzoek
Hoewel het lectoraat al ver was met literatuuronderzoek naar eerstegeneratiestudenten,
was er HvA-breed nog relatief weinig (praktijk)kennis aanwezig over
eerstegeneratiestudenten die studeren aan de HvA. Naast de empirische onderzoeken van
het lectoraat heeft Tune In evenwel kunnen voortbouwen op de lokale praktijken en
praktijkervaringen van HvA-collega’s. Het betreft hier voornamelijk praktijkgericht
onderzoek.
In het primaire proces op de HvA is men over het algemeen niet heel erg bezig met
eerstegeneratiestudenten. In studieloopbaan-gesprekken wordt bijvoorbeeld niet
uitgevraagd of iemand eerstegeneratiestudent is. Het gesprek over
eerstegeneratiestudenten is nog pril en vaak nog geen onderwerp van gesprek tussen
docenten onderling. Opleidingen hebben eerstegeneratiestudenten niet echt in het vizier en
het is ook geen onderwerp dat erg ‘leeft’ binnen de opleidingen (Veraa, 2018a). De afgelopen
jaren is evenwel praktijkonderzoek verricht binnen de HvA dat meer inzicht geeft in de
eerstegeneratiestudent op de HvA en meer kennis levert op de vraag: wie is de
eerstegeneratiestudent aan de HvA?
In het onderzoek van Vervoort (2017) komt naar voren dat iets meer dan 40% van alle
respondenten eerstegeneratiestudent is (N=400 en N=353). Dit percentage is vergelijkbaar
met het percentage van de afgelopen jaren op landelijk niveau (Van den Broek et al., 2016).
Op basis van de ervaringen van HvA-studenten die net waren gestart met hun studie aan de
Faculteit Onderwijs en Opvoeding en de Faculteit Maatschappij en Recht blijkt dat
eerstegeneratiestudenten thuis minder ondersteuning ontvangen bij het studeren (Vervoort,
2017). Het onderzoek van Elffers & Vervoort (2018) laat zien dat studenten achteraf meer
ondersteuning en informatie hadden gewild in hun studieloopbaan, omdat in hun directe
omgeving minder hulpbronnen aanwezig waren. Dit onderzoek laat ook zien dat met name
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de groep eerstegeneratiestudenten zich minder goed voorbereid voelt op het hbo.
Eerstegeneratiestudenten geven daarbij ook aan dat ze niet altijd voldoende op de hoogte
zijn van de voorzieningen die het hbo biedt, en ze zien soms pas achteraf voor welke zaken
ze hulp hadden kunnen en moeten inschakelen (Elffers & Vervoort, 2018).
Uit het kwalitatieve onderzoek van Kessler (2017) komt naar voren dat
eerstegeneratiestudenten aan de HvA niet vanzelfsprekend voldoen aan de verwachtingen
en eisen die gesteld worden om een studie in het hoger onderwijs soepel te doorlopen.
Kessler doet aanbevelingen over de begeleiding van eerstegeneratiestudenten aan de HvA.
Vanaf het begin van de studie dienen eerstegeneratiestudenten volgens Kessler
duidelijkheid en structuur te krijgen, waarbij duidelijk gecommuniceerd moet worden wat
van hen verwacht wordt, ‘en train hen op hbo-studievaardigheden en -houding en op hun
studentenrol’ (p. 88).
Tevens heeft het rapport StudentLab mbo-hbo (Van den Broek, Elffers, Braam & Warps, 2017)
inzicht gegeven door (aankomende) mbo-doorstromers - waaronder ook veel
eerstegeneratiestudenten - zelf de kansen en knelpunten voor een soepele overstap te laten
formuleren en uitwerken in actieplannen. Bovendien heeft het rapport Toegankelijkheid van
het hbo (Elffers, Van Diepen, Veraa & Vervoort, 2018) een diepgaander inzicht gegeven welke
obstakels eerstegeneratiestudenten en niet-eerstegeneratiestudenten ervaren.

Vooronderzoek Urban Education 2018
Een belangrijke basis voor de ontwikkeling van Tune In is gevormd door de opbrengsten van
het Speerpunt Urban Education vooronderzoek ‘Welke rol verwacht het hbo van studenten?
(Veraa, 2018a, 2018b, 2018c). Deze voorverkenning heeft de belemmeringen in kaart
gebracht die eerstegeneratiestudenten tegenkomen bij de overgang naar het hbo – in het
bijzonder de rol die sociale en culturele hulpbronnen spelen in het socialisatieproces van
nieuwe studenten in het hbo – en manieren waarop zij geholpen kunnen worden om hun
weg sneller en gemakkelijker te vinden in het hbo. Uit dit empirisch onderzoek uitgevoerd op
de HvA blijkt dat de brede referentiekaders van het hbo, de onderwijs- en sociaalculturele
kenmerken van het hbo, niet altijd goed overeenstemmen met het sociale en culturele
milieu van eerstegeneratiestudenten.
Het onderzoek schetst dat van hbo-studenten een bepaalde rol verwacht wordt waaraan
specifiek gedrag, vaardigheden en strategieën worden toegekend die studenten moeten
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beheersen om aan de vereisten van het hbo te voldoen (Veraa, 2018a, 2018b). Meer
specifiek werd ingegaan op welke rol het hbo van de student verwacht en wat ervoor nodig
is om die rol naar behoren te vervullen. Het onderzoek toonde aan dat er verschillen
bestaan in de mate waarin studenten met verschillende achtergronden vat krijgen op de rol
van hbo-student. Volgens deelnemende respondenten van het onderzoek (zowel HvAdocenten als HvA-studenten) worden deze verwachtingen lang niet altijd voldoende expliciet
gemaakt om studenten in staat te stellen hun rol in het hbo succesvol te vervullen. Een kloof
tussen enerzijds de verwachtingen en vereisten die het hbo aan studenten stelt en
anderzijds de mate waarin studenten deze verwachtingen en vereisten begrijpen,
belemmert namelijk de mogelijkheden van studenten om te groeien in hun rol als hbostudent. De rolopvattingen en rolverwachtingen van studenten en docenten werden in kaart
gebracht, en ook hun visie op de wijze waarop studenten geholpen kunnen worden om hun
weg te vinden in het hbo, de ondersteuning die daarbij nodig is en de vraag hoe, wanneer en
door wie die ondersteuning geleverd zou moeten worden.
Het onderzoek beoogde daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van praktijken die
studenten ondersteunen in het vinden van hun rol in het hbo. De behoefte van studenten én
docenten aan een interventie voorafgaand aan de start van het hbo in de vorm van een
‘zomerbrugprogramma’, is een van de zaken die uit het onderzoek naar voren is gekomen.
Samen met verschillende actoren binnen en buiten de HvA (onder andere Aminata Cairo,
Rick Wolff en Mick Matthys) werd eind 2018 tijdens een dialoogsessie gereflecteerd op de
uitkomsten en implicaties van dit Urban Education onderzoek (Veraa, 2018a).
De opbrengsten van het Urban Education vooronderzoek in 2018 bieden - samen met het
eerder uitgevoerde literatuuronderzoek omtrent interventies om studenten uit
ondervertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs te ondersteunen, dat in het kader
van dat project is uitgevoerd - relevante input voor de ontwikkeling van Tune In.

Kennis bestaande praktijken
Binnen en buiten de HvA is er voor het Tune In project veel kennis opgehaald en zijn
gesprekken gevoerd met experts over hun best practices.
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Aansluitingsprogramma’s
In de Verenigde Staten, maar ook op verschillende Nederlandse universiteiten, wordt al
gewerkt met speciale early outreach en academic advancement programma’s (in de zomer)
om de kracht en zelfredzaamheid van ‘pioniers in het hoger onderwijs’ te versterken.
In Duitsland is bijvoorbeeld in 2008 het initiatief Arbeiterkind gestart, dat als doel heeft
(potentiële) ‘Bildungsaufsteiger’ te adviseren, informeren en ondersteunen. Enkele collega’s
van de HvA hebben bovendien een mooi voorbeeldproject verkend tijdens een studiereis
met ECHO naar de Universiteit van Californië in Los Angeles.
Er zijn gesprekken gevoerd met de verschillende trekkers en betrokkenen van diverse
programma’s om te verkennen hoe deze zijn opgezet, uitgedragen naar buiten en hoe deze
programma’s worden geëvalueerd. Het werk van bijvoorbeeld Van Herpen (2018), Wolff
(2013), Slijper (2017) en Tavecchio (2019a, 2019b), evenals gesprekken over hun werk met de
betreffende onderzoekers zelf leverde belangrijke input voor Tune In. Maar ook de
ervaringskennis van bijvoorbeeld Gerard Hoogendoorn en Rowan Huijgen van het PreAcademic Programme van de Erasmus Universiteit, of Diversity Officer Wim Haan van de
Vrije Universiteit is waardevol gebleken in de aanloop naar Tune In.
Eén van de zaken die uit het rapport van Knuiman en Kappe (2017) is gekomen, is het grote
no-show percentage bij zomerscholen van InHolland. Daaruit blijkt het belang om
maatregelen te treffen om leads om te zetten in daadwerkelijke deelnemers die het
programma in zijn geheel doorlopen, zeker wanneer de zomerschool gratis toegankelijk is
voor studenten.
Tevens is de inhoud geanalyseerd van zomerscholen in de vorm van massive open online
courses (mooc’s), zoals bijvoorbeeld de module van de University of Washington
‘Understanding College and College Life’, aangeboden door Coursera.

Expertise Programma HvA: ‘Student in de klas’
Student in de Klas is een activiteit vanuit de Dienst Studentenzaken (DSZ) van de HvA die zich
richt op het verbeteren van de aansluiting met het hbo. Binnen Student in de Klas verzorgen
getrainde HvA-studenten een interactieve les op scholen (vo en mbo) in en rond Amsterdam.
Tijdens de les gaan zij in gesprek met havisten of mbo-studenten over hun ervaringen als
student in het hbo. Via dit netwerk en de warme banden met het toeleverend onderwijs in
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de regio Amsterdam heeft zich een deel van de werving voltrokken. Bovendien waren HvAcollega’s die zich bezighouden met het Student in de klas-project betrokken bij het
ontwikkelteam dat de ontwikkeling van Tune In heeft vormgegeven.

Expertise taal-en schakelteam HvA
Al jaren werkt het Taalteam van de HvA aan het vergroten van de taalvaardigheid van
studenten, voornamelijk de lees- en schrijfvaardigheid. Voor aanvang van de studie biedt de
HvA een Taal- en Schakeltraject aan voor anderstaligen (onder wie vluchtelingstudenten), dat
aspirant-studenten zowel voorbereidt op het Staatsexamen Nederlands als verdere
taalvaardigheden die van pas komen tijdens studeren aan de HvA (denk bijvoorbeeld aan de
toon en structurering van e-mails naar docenten op de HvA). Tijdens de studie biedt de HvA
het coachingsprogramma Students that Matter aan voor vluchtelingstudenten. De
ervaringskennis en inzet van het Taal- en Schakelteam is belangrijke input geweest, zowel
tijdens de ontwikkeling van het programma als tijdens de uitvoering van de betreffende
workshops.

Expertise en (praktijk)kennis over peer-to-peer mentoring
Belangrijke input voor Tune In vormt het Studentmentorenprogramma en de aanwezige
expertise van HvA-collega’s over dit centrale peermentorprogramma van de HvA. Vanuit DSZ
worden sinds enkele jaren tweedejaarsstudenten getraind om de eerstejaarsstudenten van
hun opleiding te begeleiden tijdens de eerste honderd dagen van hun studie. De
studentmentoren maken de nieuwelingen wegwijs binnen de HvA en creëren op die manier
een band met hun mentorgroep. Ook na deze eerste periode blijven de studentmentoren als
aanspreekpunt fungeren. DSZ heeft de werving, training en coaching van de Tune In
studentcoaches op zich genomen.

Dit hoofdstuk heeft een overzicht gegeven van de kennis die bijeen is gebracht, de vele
partijen die betrokken werden bij Tune In, middelen die ter beschikking stonden, de
capaciteit, tijd en mankracht. Theorie, onderzoek, ervaring en praktijk zijn met elkaar
verbonden en alles bij elkaar levert het een sterke input voor Tune In. De daadwerkelijke
tijd om de evidence informed gevalideerde interventie op te leveren was 11 maanden,
maar de aanlooptijd van het vooronderzoek was ruimer (Urban Education 2018
onderzoek).
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4. Proces: Beschrijving van en
reflectie op Tune In: van
ontwikkeling, implementatie
tot uitvoering
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Dit hoofdstuk geeft informatie over de component proces binnen het CIPOmodel: het geheel van onderwijskundige-, pedagogische- en organisatorische
factoren en activiteiten die Tune In hebben vormgegeven.

Context
Input

Proces

Output

Dit hoofdstuk omschrijft zowel het ontwerpproces, het macro-ontwerp, de vormgeving van
Tune In, evenals het concrete lesprogramma. Bovendien beschrijft het de implementatie in
de voorbereiding en uitvoering van Tune In, zoals de samenstelling van het projectteam en
de communicatie en werving van deelnemers. Deze procesvariabelen geven een duidelijke
beschrijving van de realisatie van de eerste editie van Tune In. Halverwege dit hoofdstuk
volgt een beschrijving van de reflectie van de uitvoerders, organisatoren en de
studentcoaches op de uitvoering en implementatie van het Tune In project. In retrospectief
blikken zij terug op het Tune In project. In focusgroepgesprekken deelden zij hun ervaringen,
bijvoorbeeld in hoeverre Tune In was geïmplementeerd in lijn met de projectdoelstellingen.
De data van de focusgroepen van de studentcoaches verrijken dit beeld en bieden
aangrijpingspunten voor verdere doorontwikkeling en verbetering van Tune In.

Interdisciplinaire samenwerking tijdens Tune In
Het Tune In onderwijskundig macro-ontwerp en de verschillende micro-ontwerpen van de
workshops die worden beschreven in de volgende paragrafen zijn tot stand gekomen in een
ontwikkelteam: een interdisciplinair team van het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen en de
centrale Dienst Studentenzaken (DSZ) van de HvA. Het ontwikkelteam bestond uit twee
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medewerkers van het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen en vijf medewerkers van DSZ 1.
Het lectoraat was hierbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke projectleiding. Dienst
Studentenzaken was verantwoordelijk voor de operationele projectleiding en de praktische,
facilitaire en organisatorische uitvoering van Tune In (figuur 4).

Figuur 4: Projectteam Tune In
Het lectoraat was verantwoordelijk voor de onderzoekscomponent van Tune In. Het
onderzoeksteam was verantwoordelijk voor de validering van de interventie en de
hoofdonderzoeker, tevens inhoudelijk projectleider, verantwoordelijk voor de realisering van
de evaluatie en rapportage. Het onderzoeksteam bestond uit twee onderzoekers van het
lectoraat en een docent-onderzoeker van de Faculteit Maatschappij en Recht. In een latere
fase is het team nog versterkt met de onderwijskundig onderzoeker van het macro-ontwerp
(Reinders, 2019).

1

Vanuit het lectoraat: de inhoudelijk projectleider/hoofdonderzoeker van Tune In en een stagiaire van
het lectoraat (vanuit de opleiding Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht). Vanuit de afdeling
Studentenzaken namen twee operationeel projectleiders (waarvan één studentmedewerker) plaats in
het team, een medewerker van het taal- en schakelteam van Studentenzaken, een adviseur aansluiting
vo-mbo en een student van de HvA werkzaam als stagiair bij de afdeling Studentenzaken.
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Het ontwerpproces van de interventie Tune In
Zoals blijkt uit het theoretisch kader in hoofdstuk zes is er aan de interventie Tune In een
heel onderzoeksproces vooraf gegaan, waaronder een literatuuronderzoek. Tune In komt
voort uit de onderzoekslijn ‘Door de poort’ van het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in
Een Diverse Stad. De vraag die hierin centraal staat is: hoe helpen we studenten bij de overstap
naar het hbo? Deze vraag is ook leidend geweest als ontwerpvraag tijdens de ontwikkeling
van de interventie. Na het ontwerpproces van de interventie zijn er ook na het driedaagse
programma in augustus 2019 verschillende faseringen en stappen tot stand gekomen om de
interventie te valideren. Dit gehele proces is schematisch weergegeven in figuur 5. Volgens
McKenney en Reeves in Cremers (2012) zijn er na het vaststellen van de praktijkdoelen en de
onderzoeksagenda drie essentiële kernfases herkenbaar: de analyse- en exploratiefase, de
ontwerp-, implementatie en evaluatiefase en de kennisontwikkeling- en consolidatiefase.

Figuur 5. De vier fases van ontwerponderzoek naar Andriessen en McKenney & Reeves in
Cremers (2012), p. 29.
In hoofdstuk drie is bij Input al uiteengezet dat in de analyse- en exploratiefase een
verdiepend onderzoek heeft plaatsgevonden naar de behoeften en ervaringen van
eerstegeneratiestudenten. In hoofdstuk vier wordt nu ingegaan op de ontwerp- en
implementatiefase en wordt meer informatie gegeven over het evidence informed macroontwerp van het zomerbrugprogramma. Om de theorie van het Speerpuntonderzoek te
verankeren in het ontwerponderzoek zijn er ontwerpprincipes en randvoorwaarden
opgesteld voor de ontwikkeling van het macro-ontwerp. Hierop wordt nu verder ingegaan.
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Het macro-ontwerp van Tune In: de
onderwijskundige aanpak van het programma
In de ontwerp- en implementatiefase is door middel van een evidence informed macroontwerp het zomerbrugprogramma Tune In ontwikkeld. Het onderwijskundig ontwerp van
Tune In is uitgebreid omschreven in het rapport: Macro-ontwerp van HvA Tune In (Reinders,
2019). Het rapport geeft inzicht in het systematisch ontwerp van de instructieactiviteiten van
Tune In. Er is gebruik gemaakt van het vier-componenten instructie design-model (4C/ID)
zoals omschreven in de Ten Steps methode van Van Merriënboer en Kirschner (2018).
Het 4C/ID-model richt zich met name op de analyse- en de ontwerpfase. Het 4C/ID-model is
een instructional design-model voor het ontwerpen van leeromgevingen gericht op het
aanleren van complexe vaardigheden en competenties. In de context van Tune In gaat het
om complexe vaardigheden die relevant en nodig zijn voor het functioneren van studenten
in de toe-eigening en uitoefening van hun studentenrol in het hbo. In tegenstelling tot
bijspijkercursussen of deficiëntieprogramma’s voor meer vakgerelateerde zaken, zoals
bijvoorbeeld wiskunde, gaat het bij Tune In meer om houdings- en vaardigheidsaspecten.
Het theoretisch kader en de werksessies in het ontwikkelteam zorgden ervoor dat eerst goed
boven tafel kwam wat er precies ontworpen moest worden voor het driedaagse programma
Tune In. Welke kennis, vaardigheden en attitudes staan centraal?
Tevens was het macro-ontwerp essentieel om goed na te denken over de juiste aanpak van
de uitvoering, om zo materiaal van kwaliteit te maken. Het 4C/ID-model past binnen de
stroming van het sociaal-constructivisme en laat daarnaast veel mogelijkheden open voor
leertaken waarbij studenten kunnen leren van voorbeelden uit de praktijk, bijvoorbeeld door
middel van case studies en modelling (Reinders, 2019). Tijdens het ontwerp van het
programma is er dan ook extra aandacht geweest voor elementen als storytelling,
praktijkcases en paneldiscussies. Deze realistische aspecten laten eerstegeneratiestudenten
kennismaken met rolmodellen die een gelijksoortig pad hebben bewandeld.
Het huidige macro-ontwerp van Tune In heeft een aantal constructen met betrekking tot het
cultureel en sociaal kapitaal uit het Academic Capital Formation-model (Winkler en Sriram,
2015) en de kennis- en gedragscomponenten van de zogenaamde studentenrol (Veraa,
2018a) uit het vooronderzoek Urban Education 2018 (zie ook Karp & Bork, 2014)
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gelegitimeerd in de context van de HvA. Daarbij is rekening gehouden met de grootstedelijke
context van de HvA, waarbij bepaalde attitudes en gedragingen gewenst zijn om om te
kunnen omgaan met individuele verschillen. Het uitgangspunt was een inclusieve leer- en
werkomgeving waarin studenten zich thuis voelen, zich kunnen ontplooien en waarin een
variëteit aan perspectieven betrokken en overwogen wordt.
Deze opbrengsten hebben, in diverse sessies met het ontwikkelteam, geresulteerd in vier
competentiedomeinen, welke verder zijn uitgewerkt in het macro-ontwerp. Middels diverse
vaardighedenhiërarchieën zijn de domeinen verder uiteengerafeld in complexe
vaardigheden (tabel 1).
Cultureel
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Tabel 1: Overzicht van competentiedomeinen en onderliggende competenties of
complexe vaardigheden.
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Vervolgens zijn de competenties en/of complexe vaardigheden uitgewerkt in een blueprint
(macro-ontwerp). In deze blueprints is onderscheid gemaakt tussen declaratieve en
procedurele kennis. Competenties zijn complex en bestaan vaak uit een combinatie van
declaratieve en procedurele kennis (Van Merriënboer & Kirschner, 2018). Competente
studenten maken in een bepaald domein gebruik van hun kennis en principes van een
bepaald domein (declaratieve kennis) en hun kennis van de procedures om de vaardigheden
uit te voeren (procedurele kennis). Om deze competenties te kunnen ontwikkelen, is een
leeromgeving vereist die complex leren mogelijk maakt door een hele-taak-benadering.
Daarbij worden complexe taken als geheel aangeboden en wordt niet gestart met
afzonderlijke deeloefeningen die later worden samengevoegd (Van Merriënboer & Kirchner
in Reinders, 2019). Deze hele-taak-benadering wordt aangeboden in een authentieke
leeromgeving, zodat de transfer van competenties naar de praktijk wordt bevorderd. Deze
holistische benadering tot complex leren is meegenomen in alle onderdelen van het
zomerbrugprogramma. Zo vindt het zomerbrugprogramma plaats in college- en klaslokalen
op diverse locaties op de campus van de HvA en wordt er gewerkt aan hele
competentiedomeinen en/of onderliggende competenties. Voor de competentie
samenwerken is bijvoorbeeld een zo authentiek mogelijke simulatie ontwikkeld in een
escaperoom. Studenten werken in de escaperoom daadwerkelijk in een korte tijd samen aan
een opdracht. De samenwerkingsopdracht wordt vooraf besproken en na deelname aan de
escaperoom vindt reflectie plaats onder leiding van een professional op het gebied van
samenwerking. De workshop over Effectief hulpzoekgedrag door de studentendecaan gaf na
afloop de mogelijkheid om de studentendecaan te benaderen, hulpvragen te stellen en al
een begin te maken met de benadering van de institutionele hulpbronnen.

Vormgeving van Tune In op micro-niveau
Na deze blueprint (het macro-design) is in samenspraak met het ontwikkelteam een
verdeling gemaakt welke actoren de micro-designs voor de verschillende workshops verder
zouden uitwerken. Hierbij is gekeken naar kennis, ervaring en context-gebonden expertise
van de verschillende benodigde docenten en trainers. De trainers en docenten die de
workshops uitvoerden zijn de actoren die uiteindelijk het papieren en formele Tune In microontwerp gingen omzetten in operationele leersituaties. Zij dienden de gedachten en ideeën
die ten grondslag liggen aan het macro-ontwerp in een feitelijk leerprogramma om te zetten.
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Hiervoor dienden zij volledig op de hoogte te zijn van deze gedachten en ideeën en zij
dienden ook over de vaardigheden te beschikken om aan de beoogde leersituaties vorm te
geven. De inhoudelijk projectleider heeft de vertrouwdheid met het ontwerp bevorderd door
docenten te betrekken bij de diverse ontwerpstappen (bijvoorbeeld bij de workshop ‘Wat
verwacht het hbo van mij?’). Bovendien participeerde een trainer van DSZ als deelnemer in
het ontwikkelteam en als trainer tijdens Tune In. Hierin is trainers en docenten een actieve
rol gegeven bij het ontwerpen van de workshops en het samenstellen van het lesmateriaal.
Door middel van co-creatie van de workshops en door middel van een intern opgesteld
visiedocument is getracht de vormgeving met de onderliggende gedachten en ideeën voor
iedereen duidelijk te maken.
Tune In werd gerealiseerd in samenwerking met trainers van DSZ, Topsport Academie
Amsterdam, verschillende docenten en begeleiders van de Faculteit Maatschappij en Recht,
de Faculteit Techniek, en overige interne en externe gastsprekers. Studentcoaches
(studenten die wat verder zijn met hun HvA-studie) ondersteunden de Tune In deelnemers
in groepjes van 4 à 5 studenten. Onder begeleiding van de studentcoaches namen studenten
deel aan tal van workshops die studenten helpen het hbo soepeler te navigeren, zoals de
workshop ‘Tone of Voice’. Door de aanvullende dialoogsessies en key notes werd beoogd
studenten een breed repertoire aan kennis en strategieën te bieden waarmee ze hun eigen
kracht, zelfredzaamheid en handelend vermogen konden benutten en versterken.

De Tune In driedaagse: het programma
Op 19, 20 en 21 augustus 2019 verwelkomde HvA Tune In 65 studenten, afkomstig vanuit 26
opleidingen. Dit maakte de pilot-editie van Tune In een HvA-brede interventie. Er werd niet
ingegaan op opleidingsspecifieke aspecten. Bij de indeling van het programma was er
rekening mee gehouden dat het voor veel studenten een vakantieperiode betrof. De dagen
zouden daarom niet te vroeg starten (vanaf 9.15 uur) en niet te laat eindigen (voor 17.00
uur). De eerste dag stond in het teken van kennismaken en een veilige omgeving creëren
binnen de authentieke omgeving van het hbo. Na een introductie met onder andere HvAcollegevoorzitter Huib de Jong (zelf eerstegeneratiestudent geweest) werden de studenten
onderverdeeld in groepjes en kregen zij hun eigen ouderejaars studentcoach toegewezen.
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Tijdens Tune In werden acht thema’s behandeld gebaseerd op het macro-ontwerp. Het
kader hieronder toont een overzicht van deze programmalijnen en de bijbehorende
workshops zoals ze aan de deelnemers werden aangeboden. Tune In werd op dag 3
afgesloten met een evaluatie, certificaat en een feestelijke borrel.
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De acht thema’s van Tune In 2019
Thema 1
Hbo-kennis en vaardigheden (Workshop snellezen en Workshop Tone of voice)
Bij dit thema ga je aan de slag met vaardigheden die jij nodig hebt in het hbo, zoals
schrijfvaardigheid en leesstrategieën. Schrijven is meer dan grammatica en spelling. De
juiste tone of voice is ook belangrijk. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de lezer zich
aangesproken voelt? Iedere doelgroep vraagt om een andere aanpak.
Tijdens je studie is lezen essentieel. Hoe doe je dat op een slimme en snelle manier, zodat je
de belangrijkste informatie onthoudt? Je leert het bij het thema hbo-kennis en
vaardigheden.

Thema 2

Thema 3

Samenwerken (Escape room)

Plannen en organiseren
(Workshop studieplanning en
Workshop ‘studeren is topsport’)

Op het hbo werk je veel samen in
groepsverband. Jullie gaan een Escape
room-challenge doen om te testen of
jullie team creatief, snel en tactisch
genoeg is. Lukt het jullie om de escape
room binnen één uur te verlaten?

Thema 4
Effectief informatie en hulp zoeken
(workshop)
Tijdens je studie kun je soms tegen
problemen aanlopen. Hoe ga je daarmee
om en wanneer en bij wie kun je hulp
zoeken? Bij dit thema neemt een
studentendecaan je mee in het hbolandschap en leer jij welke hulpbronnen er
binnen de HvA zijn.

Leren studeren betekent leren plannen.
Studeren is meer dan alleen colleges
volgen en vraagt ook om het succesvol
afstemmen en combineren van rollen en
verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld
bijbaan). In dit thema leer je o.a. om
prioriteiten te stellen en om een
weekplanning te maken.

Thema 5
Mijn sociale netwerk (workshop en
netwerklunch)
Een ondersteunend netwerk is tijdens je
studie erg waardevol. Tijdens dit thema
leer jij een netwerk op te zetten en/of te
vergroten.
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Thema 6

Thema 7

Diversiteit (Workshop
Caleidoscopia)

Wederzijdse verwachtingen
(Workshop ‘Wat verwacht het hbo
van mij?’ en dialoogsessie ‘sociale
stijgers’)

Inclusie en diversiteit zijn binnen de HvA
belangrijke speerpunten. Een divers
samengestelde gemeenschap van
studenten en docenten draagt bij aan een
inspirerende en uitdagende
leeromgeving. Tijdens dit thema besteden
we aandacht aan elkaar en elkaars
verhaal.

Thema 8
Empowerment (inspirationeel
spreker, 100% Thijs)
Tijdens dit thema is er aandacht voor
reflectie en persoonlijke ontwikkeling.
Door de verhalen van Thijs word je
geïnspireerd om vanuit jouw eigen kracht
aan de slag te willen met jouw eigen
dromen en doelen.

Tijdens dit thema is er aandacht voor de
eisen en verwachtingen op het hbo. Vaak
blijkt namelijk dat verwachtingen en
opvattingen over en weer (tussen
docenten en studenten) niet altijd
overeenkomen of niet helemaal duidelijk
zijn.
Door middel van storytelling en de
ervaringsdeskundigheid van sprekers
hoor je hoe verschillende rolmodellen zich
hebben leren verhouden tot de nieuwe
sociale omgeving van het hbo. Zij hebben
hun weg weten te vinden, ook al kenden
zij deze omgeving niet ‘van huis uit’.

Pedagogische aanpak van Tune In
In het CIPO-model (Scheerens, 2016) wordt op procesmatig vlak een onderscheid gemaakt
tussen het micro-niveau: kenmerken van het proces die zich afspelen binnen de klas
(workshops van Tune In) en kenmerken die meer op meso-niveau liggen (in dit geval
schoolkenmerken van de HvA). Aangezien de HvA (nog) geen helder diversiteits- en
inclusiviteitsbeleid had, met doelstellingen, aanpakken en activiteiten (in de zin van een
concreet werkplan), is een visie op een inclusief programma opgesteld door de inhoudelijk
projectleider van Tune In. Dit visiedocument had als uitgangspunt diversiteit en een inclusief
programma (Severiens, Wolff & Van Herpen, 2014). Dit komt terug in de uiteindelijke opzet
van het programma, de pedagogische sfeer, en is doorgevoerd in de keuze van de
gehanteerde pedagogisch-didactische methoden en materialen. Het uiteindelijke doel van
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het visiedocument is om een inclusieve omgeving te creëren waarin studenten met diverse
achtergronden en posities zich thuis voelen en zich in herkennen (Rendón, 1994).

Brave space met ruimte voor diverse perspectieven
Een veilig pedagogisch klimaat waar eerstegeneratiestudenten zich niet ‘beter’ hoeven voor
te doen dan ze zijn, was een randvoorwaarde binnen het zomerbrugprogramma om
iedereen tot zijn recht te laten komen. Het idee is dat ze hun ervaringen uit het thuismilieu
niet hoeven te maskeren, aangezien het juist een gespreksonderwerp is.
Eerstegeneratiestudenten brengen vanuit hun eigen achtergrond nieuwe perspectieven met
zich mee, die juist worden ingezet om van elkaar te leren. Die verhalen mogen klinken en
worden gehoord en geduid. Tune In diende zodoende een brave space te zijn, waar enerzijds
de heersende sociale waarden en normen van het hbo herkenbaar werden neergezet en
geëxpliciteerd, en anderzijds een omgeving diende te zijn waar studenten zichzelf kunnen
zijn en zij zich mogen ontplooien (Cook-Sather, 2016).

Pedagogiek van de Excellentie
Tune In is gedeeltelijk gebaseerd op de Pedagogiek van de Excellentie: hoge verwachtingen,
hoge inzet van de student en veel ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling, gericht op de
behoefte van de student (Smith, Miller & Bermeo, 2009). Deze filosofie gaat uit van het idee
dat alle studenten kunnen excelleren, mits zij worden uitgedaagd. Hierbij wordt er een
onderwijsklimaat neergezet waarin verschillende vormen van support normaal onderdeel
zijn van het onderwijsaanbod. Dit is een getest en breed geïmplementeerd theoretisch kader
in de Verenigde Staten en het is gebaseerd op een innovatieve, inclusieve en studentgerichte
pedagogiek en beleidsvoering (Engle, Bermeo & O’Brien, 2006).

Empowerment en talentgerichte benadering
Bij Tune In worden studenten niet aangesproken op hun tekortkomingen. In tegendeel. Het
programma staat haaks op deficiëntie-denken. Dit deficit-paradigma, of denken in
tekortkomingen kan omschreven worden als de prevalerende opvatting dat de uitdagingen
van eerstegeneratiestudenten nagenoeg exclusief samenhangen met tekorten in hun sociale
achtergrond. Wat zou impliceren dat hun studiesucces afhankelijk is van de mate waarin zij
erin slagen de sociale codes en de heersende gebruiken op het hbo te doorzien en over te
nemen.
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Tune In is juist een instrument voor de studenten om hun kwaliteiten en overkoepelende
capaciteiten en talenten te bekrachtigen en ontdekken (Van Regenmortel, 2008). Tune In
vertrekt niet vanuit een deficiëntiebenadering, en is in die zin geen remediërend
programma, maar een programma gericht op competentieontwikkeling. Door in het
programma focus te leggen op de vaak aanwezige veerkracht van eerstegeneratiestudenten
en door potentiële kansen in de student zelf en in de leeromgeving in kaart te brengen, kan
inzicht in de eigen krachten en de hulpbronnen in de omgeving worden verkregen. Hiervoor
werd een talentgerichte benadering gekozen, een zogenaamde ‘strength based approach’
(Bowman & St. John, 2011; Soria & Stubblefield, 2014, 2015a, 2015b; Stebleton, Soria &
Albecker, 2012; Trent & St. John, 2008).

Storytelling & Student Voice
Tijdens het gehele Tune In project is getracht in alle fases de ‘Student Voice’ een belangrijke
pijler te laten zijn. Student Voice is het hebben van een stem, de mogelijkheid krijgen om deze
stem te uiten (Mitra, 2004) en naar elkaars stem te luisteren. Door storytelling als didactisch
en pedagogisch instrument in te zetten (Bohlmeijer & Westerhof, 2006) kunnen
deelnemende studenten naar ervaringsverhalen luisteren en deze vertalen naar hun eigen
situatie en zich afvragen wat het verhaal voor hen betekent. De gedachte achter deze
aanpak is de emancipatoire werking van het vertellen van ervaringsverhalen. Door het
ervaren van de levensverhalen van succesvolle eerstegeneratiestudenten, en het meepraten
in een dialoogsessie in een veilige omgeving, kunnen eerstegeneratiestudenten hun eigen
‘stem’ ontwikkelen in het hoger onderwijs, zodat dit kan bijdragen aan hun
identiteitsontwikkeling (Tavecchio, 2019b). Daarnaast konden de ‘storytellers’ met hun
verhaal herkenning bieden aan de startende studenten. Volgens Schreurs (2011) is
storytelling “niet in de eerste plaats bedoeld om problemen op te lossen of om ‘juiste’
antwoorden te vinden, maar om het zich bewust worden van keuzes en het op elkaar
afstemmen van voelen, denken, willen en handelen in een (specifieke) situatie. Het gaat
erom van ervaringen te leren met de bedoeling dat de cliënt later, in vergelijkbare situaties,
beter kan afstemmen (p.50)”.
Werken met verhalen van eerstegeneratiestudenten is een middel om studenten hun eigen
verhaal beter te leren kennen en voor onderwijsprofessionals die deelnemen aan Tune In is
het een kans het verhaal van deze studenten beter te leren (her)kennen (Tavecchio, 2019b).
De verschillende actoren in het programma, zoals de studentcoaches, gastsprekers of
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alumni vertelden openlijk en veelal met humor hoe zij soms door schade en schande ‘wijs’
zijn geworden. Zij vertellen hoe zij soms misschien wel dankzij, in plaats van ondanks hun
eerstegeneratie-achtergrond zo ver zijn gekomen. Dat wil zeggen dat uit de verhalen naar
voren komt dat de (culturele) achtergrond kan worden ervaren als meerwaarde (Solórzano &
Yosso, 2002).

Communicatie en werving deelnemers
Het stimuleren van zoveel mogelijk binding door ruimte te bieden voor voldoende dialoog en
een kleinschalige, overzichtelijke structuur zorgde voor een targetdoelstelling van maximaal
70 Tune In deelnemers. In de werving en selectie is geen onderscheid gemaakt of studenten
instromen vanuit het mbo, havo of vwo. Het werven van deelnemende studenten was in
feite het ervoor zorgdragen dat ook die concrete individuen aan Tune In deelnamen voor wie
het programma ontworpen was: eerstegeneratiestudenten. De opdracht vanuit de
doelstellingen van de Urban Education onderzoeksaanvraag was dat alle onderdelen van het
project (werving, communicatie en programma) werden ontwikkeld met een expliciete focus
op eerstegeneratiestudenten. De intentie van de beoogde communicatiestrategie, namelijk
specifiek gericht op eerstegeneratiestudenten, werd door het Tune In team geformuleerd en
in samenspraak met de afdeling Communicatie verder ingevuld.

Informatie over de werving
Werving voor HvA Tune In verliep via vrijwillige inschrijving. Inschrijving gebeurde via de
Tune In website, waar ook werd uitgevraagd of ouders hadden deelgenomen aan het hoger
onderwijs en in hoeverre studenten de eerste in hun gezin waren (siblings al dan niet
gestudeerd). Studenten werden geïnformeerd via verschillende communicatiekanalen. Van
de deelnemers (n = 65) die zich hebben aangemeld voor Tune In hebben 60 deelnemers
ingevuld hoe ze aan de informatie van Tune In zijn gekomen (figuur 6). Het grootste deel van
de respondenten (40%) kwam te weten over Tune In via mondelinge presentatie tijdens de
studiekeuzecheck-dagen (SKC) of door het lezen van een welkomstboekje per post na
inschrijving aan de HvA (16,7%). De Tune In flyer/folder (zie bijlage 1) zorgde voor 5% van de
aanmeldingen, de informatiemail voor 6,7%, de website van de HvA voor 8,3% en de
Facebook-pagina zorgde voor 1,7% van de aanmeldingen. De bovengenoemde
communicatievormen zorgden samen voor 47 aanmeldingen. De overige aanmeldingen

56

werden geïnformeerd door een informatiemail of een docent uit het voortgezet onderwijs
(8,3%), via een docent van de taal- en schakelklas of via de Stichting voor VluchtelingStudenten UAF (8,3%). Ook werden aanmelders geïnformeerd door vrienden of familie (5%).
Zoals te zien is in figuur 6 schreef het merendeel van de studenten zich in na het bezoeken
van de studiekeuzecheck-dagen en/of het lezen van het welkomstboekje per post.

Figuur 6: Gebruikte communicatiekanalen bij inschrijving HvA Tune 2019 in percentages

Studentcoaches werving en selectie
De inzet van studentcoaches zorgde ervoor dat de Tune In studenten wegwijs op het hbo
werden gemaakt door een ouderejaars student. Zij lieten de studenten op een
laagdrempelige manier kennismaken met het hbo en bleven dat ook tijdens de ‘eerste 100
dagen’ van hun studie doen. Daarmee bleven de studentcoaches een centrale rol spelen in
de sociale en academische integratie van Tune In studenten. De studentcoaches werden
geworven en getraind door de afdeling Studentenzaken.
Het operationele Tune In team van DSZ heeft vanaf begin mei 2019 ouderejaarsstudenten
geworven via een HvA-brede mededeling op ‘mijnHvA’ (portaal voor studenten). Daarnaast
zijn studenten benaderd uit het team van ‘Student in de Klas’. Via deze twee wegen meldden
zich 26 studenten aan voor de rol van studentcoach. Dit bleek voldoende voor het beoogde
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aantal van 15 studentcoaches voor de ongeveer 70 deelnemers tijdens Tune In. De
studenten wisten van tevoren op welke rol zij zich konden inschrijven door het opgestelde
functieprofiel (zie bijlage 2).
Alle geïnteresseerde studenten kregen een aanmeldformulier opgestuurd waarbij zij een
motivatie dienden op te stellen (zie bijlage 3). Na het insturen van het motivatieformulier
volgde een kennismakingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd het Tune In
programma doorgelopen en kwamen de volgende zaken aan bod:
Overstap naar het hbo; hoe verliep dat bij jou?
Wat is Tune In en voor wie?
Toelichting rol studentcoach
Praktische zaken (uitbetaling, begeleiding, locatie)
Na deze bijeenkomst kon het projectteam de studentcoaches nog selecteren op basis van
het motivatieformulier en de kennismakingsbijeenkomst. Ook was een verdeling van een
verscheidenheid aan studies van belang. Deze factoren waren uiteindelijk doorslaggevend
voor deelname aan Tune In als studentcoach. Uiteindelijk zijn er 15 studentcoaches
geselecteerd en waren 9 studenten hiervan zelf ook eerstegeneratiestudent. Alle
geselecteerde studentcoaches waren uiteindelijk ook aanwezig op Tune In en hebben allen
een groepje van maximaal 5 studenten begeleid. De studentcoaches kregen een vergoeding
voor hun deelname aan het driedaagse programma. De verdere mentoring door
studentcoaches vanaf de start van het academisch jaar (het natraject tijdens de eerste 100
dagen) was vrijwillig (geen vergoeding of verplichting).

Procesevaluatie
Voorgaande alinea’s verschaffen veel informatie over de geplande aanpak en wat er allemaal
is gebeurd en ontwikkeld in aanloop naar het Tune In programma. Voor verbetering van
Tune In moet er zicht zijn op de samenwerking en kruisbestuiving van de actoren die
werkten aan dit innovatieve project en factoren die van invloed waren op de uitvoering van
het project. In deze volgende paragrafen volgt daarom een rapportage van de
procesevaluatie. Dit onderdeel stelt belangrijke vragen over de werkwijze: wat werkte en wat
niet, en wat kunnen we daaruit leren?
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Er is gebruik gemaakt van focusgroepinterviews in oktober 2019 om data te verzamelen bij
de uitvoerders (n=5) van het programma en de studentcoaches (n=10). Er zijn twee
verschillende topiclijsten opgesteld voor een interview met respectievelijk
uitvoerders/organisatoren en de studentcoaches (bijlage 7).
In de volgende paragrafen volgt eerst de rapportage van de terugblik op Tune In door de
studentcoaches en daarna door het team van uitvoerders en organisatoren.

Terugblik op Tune In door studentcoaches
De studentcoaches hebben het programma van a tot z doorlopen samen met het groepje
deelnemers dat zij coachten. Om de leesbaarheid van de citaten te vergemakkelijken zijn
relevante kernwoorden uit de citaten vet gemarkeerd.

Training Studentcoaches
Studentcoaches ervaren de training vanuit DSZ van voor de zomervakantie als te
kortstondig. De studentcoaches hadden elkaar graag nogmaals gezien, om elkaar beter te
leren kennen, elkaars achtergrond te leren kennen, bijvoorbeeld welke studie een
medestudentcoach volgt. Om elkaar op die manier te kunnen ondersteunen als groep
studentcoaches.
“Vóór Tune In hadden we een soort training, een kennismakingsbijeenkomst.
Toen hebben we elkaar één keer gezien. Maar persoonlijk denk ik dat de
groepsdynamiek tussen coaches zelf ook beter mag. Want wij stonden daar ‘s
ochtends op de eerste dag van Tune In echt zo van: ‘Hoi. Van welke studie kom jij?’
Maar voor de rest heb je elkaar niet gesproken. Ik denk dat je daar misschien ook
nog een dag voor organiseert, dat de coaches elkaar ook een beetje beter
kennen”.
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“En dat je ook op papier krijgt van studentcoaches onderling: die doet die
opleiding, die heeft een functiebeperking, die komt uit het buitenland vandaan,
die komt van het mbo bijvoorbeeld. Dan weet je iets van elkaar. Als jij een
vraag niet kan beantwoorden van een student dat je die kan doorspelen. Dat
je bij elkaar de steun kan vinden als jij zelf als studentcoach iets
niet weet”.
“Dat komt ook professioneler over. Dan heb je meer
interactie onderling als studentcoach en dan
kun je ook stimuleren dat je als groep met
elkaar onderling ook contact kan hebben.
Ik denk dat het uiteindelijk dynamischer
wordt.”
Studentcoaches geven zelf aan dat ze op de eerste dag van
Tune In ervoeren dat ze wat aan hun lot werden overgelaten en
sommige studentcoaches voelden zich daardoor wat onthand.
“We kwamen allemaal wat eerder naar de HvA die eerste dag, juist om ook een
beetje te weten over hoe de dag er uit ging zien. Ik had het wel nuttig gevonden
als die informatie eerder werd gegeven. We hebben best wel een tijdje gewacht
voordat er werkelijk wat meer communicatie was. Dan had ik ook een beetje meer
mijn vragen kunnen stellen (…) dan was ik ook wat meer vertrouwd in die
omgeving, daar zou ik wel wat aan gehad hebben.”

Behoefte aan begeleidingsvaardigheden
Studentcoaches hadden achteraf behoefte om begeleid te worden om bijvoorbeeld een
kennismakingsspel in te zetten om de kennismaking met Tune In deelnemers op dag één
dynamischer en prettiger te laten verlopen. Voor zowel de studentcoaches als de
deelnemende studenten voelde deze kennismaking nu wat ongemakkelijk. Studentcoaches
rapporteren:
“We waren helemaal niet voorbereid op de kennismakingsopdracht. Je werd
anderhalf uur in de groep gegooid: ga elkaar maar leren kennen. Dat was
gewoon ongemakkelijk.”
“Dat was moeilijk die kennismaking. Ik heb echt een kwartier zo gezeten van…
vertel wat over jezelf, in één zin.”
Studentcoaches geven aan behoefte te hebben aan een handreiking van initiërende
activiteiten die voor verschillende doelen en op verschillende momenten tijdens Tune In te
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gebruiken zijn. Voor wat betreft de kennismaking hebben studentcoaches behoefte aan
activiteiten die het ijs breken en activerend zijn. Studentcoaches ervaren dat ze een veilige
sfeer met respect voor het individu neer kunnen zetten als zij deze
begeleidingsvaardigheden krijgen aangereikt.
“Die kennismaking kon veel actiever. In plaats van allemaal naar een lokaal en
daar het maar zelf uitzoeken, je kan ook een aantal opdrachten, naar buiten
gaan, iets zoeken of een foto van iets maken, dan zoek je het samen uit. Dat je
echt iets doet samen in plaats van zitten. Het voelde alsof ik ze moest
interviewen, zo begon het.”
“Icebreakers, energizers, wat gekke spelletjes. Dat brengt energie. Dat had in
die training aan ons gegeven kunnen worden, dat wij in staat zijn om die
spelletjes te doen.”
“Het werkt het best als je een activiteit doet of zo. Ik vond dat wij daar wel wat
meer op voorbereid hadden kunnen worden. ‘Hier zijn een paar tips, op deze
manier kan je gaan kennismaken met elkaar’”.
Ook in de aanloop van de driedaagse interventie ervaren studentencoaches dat zij wat meer
handreikingen hadden mogen krijgen om te leren hoe je de sfeer erin kan houden. De rol
van de studentcoaches mag volgens de studentcoaches meer ingezet worden op inspelen op
(onverwachte) situaties, de sfeer erin houden, de gangmaker zijn. Sommige studentcoaches
pakken die rol heel goed op en ze weten de dynamiek erin te houden, zij pakken de rol van
‘activeerder’.
“Dat we toen met zijn allen de Macarena gingen doen in die grote collegezaal.
Dat heb ik toen geïnitieerd, want ik zei: ik kan niet 5 uur lang in die
hoorcollegezaal zitten, dat kan niemand.”

Behoefte aan inhoudelijke betrokkenheid van het programma
Studentcoaches willen graag intensiever betrokken worden bij het Tune In programma. Zij
ervaren dat ze niet goed voorbereid waren en inhoudelijk wilden zij meer meegenomen
worden in de doelstellingen van het programma. Zij hadden vooral vooraf hun stem willen
laten horen.
“Het conceptprogramma zou wel gedeeld kunnen worden voor input met ons.
‘Dit is wat we hebben gepland, wat vinden jullie daarvan? Zien jullie de potentie
in? Ja/nee? Kunnen we nog wat veranderen of toevoegen? Of juist wegschrappen’.
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Want nu kwam je echt met de eerste dag van: oké, wat moet ik vandaag
doen?”
“Dat wij iets meer mogen organiseren zelf ook, gewoon dat we worden
betrokken in het organiseren”.
Studentcoaches geven aan dat zij niet wisten dat de ontwikkeling van Tune In zowel evidence
based was als evidence informed. Het was de studentcoaches niet helemaal duidelijk dat Tune
In gebaseerd is op de behoeften en ervaringen van eerstegeneratiestudenten.
Studentcoaches ervaren dat ze hierover wel meer informatie hadden willen hebben. Ze
kregen met name praktische zaken te horen tijdens de training, zoals het doorlopen van het
programma. Het opgestelde visiedocument of het document met de legitimering van het
macro-ontwerp door het lectoraat zijn niet als zodanig gedeeld met de studentcoaches.
Hoewel tijdens de training voor aanvang van de zomervakantie wel werd uitgelegd aan de
studentcoaches dat het programma bedoeld is voor eerstegeneratiestudenten, was dat niet
voor iedere studentcoach helder.
“Ik vroeg me dus af of ze voor dit programma die eerstegeneratiestudenten
wel hebben gesproken om op basis daarvan de workshops samen te stellen?
Want als het niet is gebaseerd op de behoefte van hun, dan is het eigenlijk
gewoon topdown. Jij verwacht dat ze dat nodig hebben, maar misschien was het
helemaal niet zo?”.

Consistentie programma
Studentcoaches geven aan dat het programma meer consistentie zou moeten hebben. In
hun opinie zou de samenhang tussen verschillende elementen binnen het Tune In
programma helderder naar voren kunnen komen. Ze zouden ook mee willen denken over de
keuze en opbouw van de inhoud en de keuze van werkvormen waardoor de inhoud
hanteerbaar wordt. Zo noemen ze dat het prettig was geweest als er een programmaboekje
was, een syllabus of dat het op een website te vinden zou zijn. Ook deelnemende studenten
noemen de behoefte aan een programmaboekje of syllabus, als naslagwerk.
“Ik vond de opzet wel heel erg goed en de onderwerpen ook en interessant, alleen
het had wat strakker gekund. Heb een doel, weet waarom”. (Studentcoach)
“We kregen heel nuttige hand-outs na enkele workshops, maar die losse
papieren raak je gewoon kwijt.” (Deelnemende student)
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Studentcoaches ervaren dat ze een terugkoppelmoment zouden moeten hebben na elke
dag als afsluitende dag-evaluatie (debriefing). Ook geven ze het belang aan van een duidelijk
start- en eindmoment van het peergroepje. De studentcoaches misten een duidelijk
aanspreekpunt binnen het operationele Tune In team om informatie door te spelen over
hun studenten, bijvoorbeeld wanneer deelnemende studenten dreigden af te haken.

Evaluatie programmaonderdelen in cijfers
Onderstaand overzicht toont een waardering van Tune In, in termen van cijfers door
deelnemende studenten. De verschillende programmaonderdelen werden gemiddeld
geëvalueerd met een 7+ door de deelnemers (tabel 2).
Tabel 2. Beoordeling workshops en/of activiteiten door deelnemers einde dag 3
Thema

Beschrijving

Cijfer
deelnemers

1

Hbo-kennis en vaardigheden (MEAN 2

6,50

workshops Snellezen en Tone of Voice)
2

Samenwerken (Escape room)

8,48

3

Plannen (MEAN Studieplanning & Studeren

6,68

Topsport)
4

Informatie en hulp zoeken (workshop)

7,08

5

Sociaal netwerk (workshop)

6,96

6

Diversiteit (Caleidoscopia-spel/workshop)

4,89

7

Wederzijdse verwachtingen (MEAN ‘ Wat

7,20

verwacht het hbo van mij?’ & dialoogsessie
sociale stijgers)
8

Empowerment (inspirerende spreker, Thijs
Lindhout)

9,12
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Thema 8: ‘empowerment; kreeg daarbij de hoogste waardering van de deelnemers op dag 2
(zie hoofdstuk 7 voor verdere duiding).
Thema 6: ‘diversiteit’ pakte in deze workshopvariant minder goed uit dan verwacht, terwijl
deelnemende studenten en studentcoaches in de focusgroepen juist aangeven hoe relevant
ze dit thema vinden. In de focusgroepen gaven Tune In studenten achteraf hun ideeën over
hoe diversiteit in een volgende editie wel een goed plek zou kunnen krijgen:
“Misschien is het voor diversiteit wel leuk om te gaan speeddaten en dat je
vraagjes hebt. Dat je gesprekjes gaat voeren en dat je na een paar minuten
wisselt”.
Deze workshop was gebaseerd op het Caleidoscopia-spel (dat
uitgaat van het zogenaamde kruispuntdenken of een
intersectionaliteitsbenadering) en vraagt
deelnemers te reflecteren op hun ‘roots’. De
workshopontwikkelaars kregen (in
verband met de zomervakantieperiode)
pas kort voor de workshop te horen dat er ook
niet-eerstegeneratiestudenten deelnamen aan Tune In.
De aanvankelijke bedoeling van de workshop was om te
reflecteren op onder andere de sociale identiteit
‘eerstegeneratiestudent’. Op het laatst is toen de insteek van de workshop
veranderd, aangezien niet-eerstegeneratiestudenten per definitie niet kunnen
reflecteren op de sociale identiteit ‘eerstegeneratie’, en omdat de workshop voldoende veilig
moest zijn. Doordat deze workshop al op dag 1 werd aangeboden was deze workshop
mogelijk wat buiten de comfortzone van de deelnemers. Daarnaast was niet voldoende
duidelijk wat de relevantie van de workshop was. In een volgende editie zou deze workshop
op dag 2 beter tot zijn recht komen en is het belangrijk om voor de deelnemers het doel van
sessie nog beter te benadrukken. De workshop leek nu ook meer op een kennismaking met
elkaar, terwijl studenten net hun kennismaking met hun studentcoach en hun groepje
hadden gehad. Bovendien bleek die kennismaking met de studentcoaches ongemakkelijk te
verlopen (zie paragraaf ‘behoefte aan begeleidingsvaardigheden). Op de eerste dag van Tune
In was het de bedoeling dat de studentcoaches een kennismakingsopdracht uitvoerden met
hun mentees na afronding van de key note door collegevoorzitter Huib de Jong. Uiteindelijk
bleek de keynote korter te duren dan aanvankelijk was voorzien, en werd dit gat niet
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efficiënt opgevuld door de studentcoaches, aangezien zij vooraf te weinig waren getraind op
een optimale invulling van de kennismakingsopdracht.

“Ik ben zelf via de lagere detailhandelsvakschool, het mbo
en het hbo op de universiteit gekomen en uiteindelijk
gepromoveerd”.
- Collegevoorzitter Huib de Jong tijdens Tune
In, 19 augustus 2019

Terugblik op Tune In door
organisatoren
Dit onderdeel van de procesevaluatie is tot stand gekomen door middel van
kwalitatieve data uit een focusgroep met de uitvoerders en organisatoren. In deze
focusgroep werd gereflecteerd op de doelmatigheid van de aanpak, op de wijze waarop het
programma is geïmplementeerd en de uitdagingen die daarbij kwamen kijken.
In het interview is ingegaan op zowel de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Tune In.
De topiclijstvragen in de categorie Voorbereiding gaan vooral in op het proces, de aanloop
naar Tune In. Welke stappen werden wel/niet gevolgd en waarom? De topiclijstvragen over
de Uitvoering hebben betrekking op hoe de pilot in de praktijk is verlopen en of hierbij
opvallende zaken hebben plaatsgevonden. Welke succes- en belemmerende factoren
worden er geformuleerd? Het gaat daarbij enerzijds om een reflectie op de aanloop naar en
het verloop van de interventie: wat gaat goed en wat gaat er (nog) niet goed? Anderzijds gaat
het om een reflectie op de periode na Tune In.
Een enkele keer is een citaat ter illustratie toegevoegd van een deelnemende student uit de
separate focusgroep van deelnemers van Tune In (uitgevoerd in het kader van het empirisch
onderzoek naar de ontwikkeling van academisch kapitaal, zie hoofdstuk 7). Om de
leesbaarheid te vergroten zijn kernwoorden in de citaten vet gemarkeerd.
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Uitdagingen doelgroepgerichte communicatieboodschap
Uit de focusgroep onder uitvoerders en organisatoren komt naar voren dat er in de ogen
van veel betrokken partijen binnen de HvA jarenlang een generiek beleid gevoerd werd. Dat
wil zeggen dat studiesucces vanuit een generieke aanpak werd nagestreefd, zoals eerder
beschreven in hoofdstuk 2 over de context van de HvA. Een generieke aanpak is gericht op
alle studenten, een specifieke aanpak op specifieke studentgroepen. Tune In is juist een
voorbeeld van een interventie met een specifieke aanpak. Met de invulling van de ‘nieuwe
Tune In koers’, specifiek gericht op eerstegeneratiestudenten, voelden sommige actoren zich
overvallen door het aan hen opgelegde verzoek om ‘het anders te gaan doen’.
De onbekendheid met het begrip eerstegeneratiestudent zorgde voor een zekere
handelingsverlegenheid hoe het programma uitgedragen diende te worden. Hoewel in het
macro-design en in de verdere doelstellingen zoals geformuleerd in de onderzoeksopzet
steeds de kracht van diversiteit werd benadrukt en Tune In was ontworpen als een
empowermentprogramma voor eerstegeneratiestudenten, ervoeren verschillende actoren
bij diverse afdelingen eerst toch angst om te stigmatiseren. Onbewuste misconcepties over
eerstegeneratiestudenten bleken aanvankelijk hardnekkig. Ter illustratie volgen hier enkele
quotes van de focusgroep van de uitvoerders/organisatoren:
“Ook bij de SKC’s [studiekeuzecheckdagen] kwamen er veel vragen vanuit de
opleidingen: ‘eerstegeneratie, wat valt er dan onder? Zijn dat dan vluchtelingstudenten? Er was onduidelijkheid over de definitie. ‘Zijn dat studenten met
een migratieachtergrond’?”
“Het was van: hoe vinden we de woorden, angst om te stigmatiseren, toch een
beetje taboe…”
“Dat blijven we lastig vinden blijkbaar op de HvA. Doelgroepen. Daar werd niet
heel positief op gereageerd.”
“Ik was buitengewoon verrast dat het bij de Vrije Universiteit gewoon klip en klaar
benoemd wordt [voor eerstegeneratiestudenten] en dat het daar ook geen
ongemakkelijke gêne meer oplevert”.
“Dat was echt een ding inderdaad voor communicatie centraal. Juist dat taboe.”
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“Er was ook geen tijd om andere collega’s wat bekend te
laten worden met dit onderwerp over eerstegeneratiestudenten. Want voor hen is dit ook heel erg uit de lucht
komen vallen.”
Gevoelslading ‘eerstegeneratiestudent’
In de focusgroep volgde een reflectie op het feit dat ook niet-eerstegeneratiestudenten zich
hadden ingeschreven voor het programma. Dit had mogelijk te maken met het
ontbreken van een heldere communicatieboodschap over de doelgroep van
Tune In. Dat die communicatieboodschap diffuus was bij enkele
communicatiekanalen schrijven de focusgroepdeelnemers onder
andere toe aan het feit dat niet iedereen binnen de HvA
zich helemaal comfortabel voelde bij het
benoemen van eerstegeneratiestudenten
als doelgroep.
“De afdeling communicatie had het daar wel
moeilijk mee. Het was toch nog een taboe, de angst om
te stigmatiseren. En dan zei ik: ‘Het woord
eerstegeneratiestudent hoeven we niet te gebruiken, maar we
kunnen toch omschrijven wie de doelgroep is?’ Dan was het meteen: ‘Ja
maar…’.Daarin waren ze heel terughoudend.”
“Dat ‘eerste generatie’ is niet heel helder neergezet, maar wel als in ‘Ben je de
eerste uit je gezin’, om maar niet die term te hoeven gebruiken.”
“Daar hebben we wel gesprekken over gehad. Hoe breng je het binnen de SKC. Is
het een wat verborgen, verpakte boodschap?”
“Vanuit communicatie is die focus op eerstegeneratiestudenten inderdaad
niet helemaal als zodanig uitgedragen. En ik kan me voorstellen dat zij met dat
‘eerste generatie’ ook wel een beetje… daar niet heel heftige uitspraken in
willen doen en dat dat ook van invloed is geweest.”
Op de website en in de folder werd studenten waarschijnlijk maar beperkt duidelijk dat Tune
In is ontwikkeld om specifiek eerstegeneratiestudenten een sterke start te bieden. Een rol
hierin speelt het feit dat verschillende actoren het lastig vonden om zich te committeren aan
de doelstellingen van het Tune In project, waarin de focus op eerstegeneratiestudenten als
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zodanig diende te worden uitgedragen. Men had reserves om eerstegeneratiestudenten als
zodanig te benoemen in de werving, of men vroeg zich af of niet alle studenten, die
gekwalificeerd zijn voor het hbo, gelijke rechten zouden moeten hebben op toegang tot Tune
In:
“Er was wel een document opgesteld over Tune In, maar toch was het bij
Studentzaken ook niet helemaal duidelijk hoe en wat. Wij vanuit Studentenzaken
met onze visie, van alle projecten die we doen dat is in principe voor alle
studenten…”. (Focusgroep uitvoerders/organisatoren)
“En ik snap nu dat als je kijkt vanuit jouw doelstelling als onderzoeker, dat je zegt
van: ik wilde vanuit eerstegeneratie, díe groep wil ik hebben, want uiteindelijk is
daar m’n onderzoek op gebaseerd, snap ik. [..]. En er zaten uiteindelijk ook nieteerstegeneratiestudenten bij, maar daar hebben we natuurlijk wel discussies
over gehad van hoe dat aan te vliegen”.
Hier zat aanvankelijk een botsing tussen de doelstelling van het goedgekeurde Urban
Education project HvA Tune In en de (ervaren) interne opdracht van andere afdelingen van
de HvA. Dit had veelal te maken met het feit dat binnen de pilot Tune In de doelgroep
eerstegeneratiestudenten werd getarget en dat dit helemaal nieuw was en tegen de ervaren
werkwijze van bepaalde afdelingen in ging. In het Tune In project werd iets totaal nieuws
neergezet, een innovatief project met daarin een unieke doelstelling. Tune In maakte dat
bepaalde routines, of ‘vanzelfsprekendheden’ die verankerd waren in bepaalde gebruiken,
werden bevraagd of opgegeven. Het kostte tijd om een treffende vertaalslag te kunnen
maken van de doelstellingen en intenties in de Urban Education projectaanvraag naar de
praktijk van alledag. De uitdaging was deels ook gelegen in het feit dat het een HvA-brede
interventie betrof:
“En het was ook nog eens HvA-breed. Bij DSZ hadden we wel ervaring met
bijvoorbeeld [studeren met een] functiebeperking, maar die communicatie verliep
gewoon via onze afdeling en niet door en over faculteiten heen, en door
[communicatie] centraal.”
De inhoudelijk projectleider trachtte de doelstelling en essentie van Tune In in mei 2019
nogmaals te verhelderen en heeft de koers op eerstegeneratiestudenten proberen bij te
sturen, conform de doelstelling van het Tune In speerpuntproject. Ondanks de
doelstellingen van het project werd pas in juni 2019 de communicatie op de website en de
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folder iets meer aangescherpt conform de Tune In projectdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld
het benoemen van de groep voor wie Tune In is ontwikkeld.
In de communicatie naar de toeleverende scholen daarentegen werd wel meteen duidelijk
gecommuniceerd in mei 2019 dat het programma bedoeld is voor eerstegeneratiestudenten
(zie bijlage 4). 5% van de deelnemers zijn via dit informatiekanaal naar Tune In gekomen.
Bovendien blijkt uit de focusgroepdata dat een deel van de eerstegeneratiestudenten die
aan Tune In deelnamen tijdens de interventie Tune In pas de link legde tussen het karakter
van het programma en het feit dat zij zélf eerstegeneratiestudent waren (en zij zichzelf
herkenden in de geschetste thematiek). Deels kan dit komen door de onbekendheid met de
term eerstegeneratiestudent bij de deelnemers zelf. Pas in het programma zelf gaven zij
betekenis aan hun persoonlijke ervaringen door te luisteren naar de levensverhalen van
anderen:
“Maar ik denk dat er toch heel veel deelnemers waren die niet heel bewust… De
derde dag na de dialoogsessie kwam een deelnemende student naar mij toe en
die zegt “Zo grappig, daar hebben we het nu over. Eigenlijk heb ik dit ook.”
“Na die dialoogsessie over ‘sociale stijgers’, inderdaad kwamen mensen
daarna naar me toe, van ‘Ik herken dat helemaal, wat een herkenning, dat
helpt me wel om hier zo over na te denken van hoe ik erin zit.’ Dus dat wisten
ze nog niet. Dus dat is goed om mee te geven, is dat sommige studenten zich
totaal niet identificeren als een eerstegeneratiestudent. Hebben nog nooit
van heel die term gehoord. Maar dat het wél een emanciperende werking kan
hebben als iemand zo’n storytelling..die verhalen…zovan.., “Oh, och ja, dat kan
weleens iets zijn… dat graantje pik ik mee, dat kan me weleens mooi op weg
helpen.”

Draagvlak ondersteuning specifieke doelgroep
In de loop van het proces groeide het besef dat doelgroepenbeleid ook voordelen heeft en
dat de weerstand hiertegen afnam. Door de nieuwigheid van een empowermentprogramma
voor eerstegeneratiestudenten binnen de HvA kostte het tijd om Tune In te definiëren en uit
te dragen volgens de positionering en propositie van het Urban Education projectvoorstel. In
de loop der tijd vond men de taal die recht deed aan de doelgroep:
“Want ‘eerste generatie’ refereert natuurlijk ook heel vaak aan mensen die hier
gastarbeiders waren, of whatever. En dat heeft natuurlijk toch een iets
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negatievere connotatie dan eerste generatie hoe het nu is ingestoken met dit
programma, toch? Als in: sociale stijger, pionier en dat soort dingen.”
“Ik was bij een andere projectgroep en daar hadden we het over Tune In en daar
werd geopperd dat als je bijvoorbeeld niet meer inzet op
eerstegeneratiestudenten dat je misschien toch wel weer de ‘verkeerde’ studenten
zou kunnen aantrekken die willen excelleren, en dan heb je dus niet meer de
gelijke voet natuurlijk.”
“Uiteindelijk hebben we nog alle studenten nagebeld die zich hadden aangemeld
of ze echt kwamen. En toen hebben we nog extra studenten van de wachtlijst
gebeld. En ons doel was toen inderdaad om nog zoveel mogelijk
eerstegeneratiestudenten te laten komen.”
Tijdens de studiekeuzecheck-dagen (SKC) ontstond er steeds meer ruimte om de boodschap
en essentie van Tune In mondeling over te brengen, mede door in te zetten op storytelling
(onder andere ook door actoren die betrokken waren bij de SKC en zelf
eerstegeneratiestudenten zijn).
“In de [schriftelijke] communicatie is dat ‘eerste generatie’ niet heel helder
neergezet, maar als in ‘Ben je de eerste uit je gezin?’, om niet die term te
gebruiken. Maar bij de SKC hebben we dat wel gedaan, middels storytelling
en dat werkte gewoon goed. Dus dat is het grote onderscheid denk ik. Ik denk
dat je door middel van storytelling veel meer de boodschap kan overbrengen.
[Naam] kon het goed vertellen, en [naam] ook. Het is gewoon omdat je zelf
eerstegeneratiestudent bent, dan kunnen ze ook meteen die koppeling maken.”
In de motiveringen in de inschrijfformulieren valt op dat met name de leads via de SKC
refereren aan de onbekendheid met het hbo, ook vanuit huis. Vermoedelijk is de
doelgroepspecifieke boodschap op de SKC helder uitgedragen.
“Tijdens mijn studiekeuzecheck heb ik gehoord over Tune In. Het sprak mij meteen
aan door de onzekerheden die ik nu heb. Ik heb van veel studenten gehoord dat
de overstap van mbo naar hbo lastig is. In mijn gezin is er niemand die me
hierin kan bijstaan. Zelf wil ik er alles aan doen om mijn studie succesvol af te
ronden. Met de extra begeleiding die jullie bieden, denk ik meer zelfvertrouwen op
te bouwen.” (tekst inschrijfformulier Tune In deelnemer)

Aansluiting en inbedding Tune In opleidingen en faculteiten
Naast de verbeterpunten die gaan over de communicatie(boodschap) noemen deelnemers
aan de focusgroep nog overige punten. Het operationeel projectteam noemt dat vanwege
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beperkte mankracht en het korte tijdsbestek waarin Tune In werd uitgerold het nauwelijks
haalbaar was om alle opleidingen aan te haken, draagvlak te creëren en belangrijke
stakeholders aan boord te krijgen, zoals propedeusecoördinatoren van de opleidingen.
“Wij [operationele projectleiders] kwamen er natuurlijk ook pas in maart bij, dus
toen hadden we nog maar de tijd tot juni. Dat was heel krap”.
Niet iedereen op de opleidingen was bekend met Tune In toen het academisch jaar begon
eind augustus 2019. Het voornemen is wel om bij de volgende Tune In editie die aansluiting
en inbedding te realiseren met de opleidingen. Daar liggen nog veel mogelijkheden en
kansen:
“Dus de kunst is om dat dan in die opleidingsintroductie in ieder geval te laten
beklijven binnen de opleiding en dan ook dat die docent in de eerste 100 dagen
in ieder geval weet wat we gedaan hebben bij Tune In, zodat er ook wel aan
gerefereerd kan worden. En dan wordt het een mooie vloeiende, soepele
overgang.”
“Nou, voor een volgende editie kun je Tune In ook al promoten bij de
studentendecanen, bij de casemanagers, want die soft landing wordt nu HvAbreed ingezet. Bij FMR althans zijn er een rij namen van casemanagers en een
variatie daarop die daarbij betrokken kunnen zijn, die die overstap in die
opleiding beter kunnen faciliteren.”
Als je vanuit de keten denkt: SKC, Tune In, introductie, eerste honderd dagen, dan
kan dat wat vloeiender erin, en dan is het een inclusie-aspect. Je hebt dan meer
ambassadeurs om Tune In onder de aandacht te brengen.”
“Wat er niet goed is gebeurd, vind ik persoonlijk is dat Tune In overlap had met
HvAnti (HvA introductieperiode Caribisch Nederlandse Studenten). Ja en dat wil je
niet. Want dat zijn veel studenten die hier sowieso al nieuw komen, en fijn als ze
kunnen aanhaken bij Tune In, als ze dus opgaan in een groter geheel.”

Verbeterpunten begeleiding studentcoaches
Uit de focusgroepdata spreekt het besef dat studentcoaches meer begeleiding verdienden,
maar dat door beperkte mankracht en gelimiteerde tijd hier nauwelijks ruimte voor was.
“Het lag deels ook aan ons zelf [operationele team]. Wij hadden die
studentcoaches meer instructie kunnen geven, meer tools kunnen geven van
wat kan je eigenlijk doen met je groepje. Maar gezien de tijd en noem het maar
op...”
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“Echt een aanspreekpunt op die drie dagen voor die studentcoaches was wel
nodig geweest. We hebben dat wel voldoende denk ik zelf ook wel aangestuurd,
maar dat kan natuurlijk altijd nog wel beter. We hadden ook gewoon
handen tekort.”

Weerbarstige praktijk
In voorgaande alinea’s wordt duidelijk dat uitvoering geven aan de doelstellingen zoals
vooraf geformuleerd in het Urban Education projectvoorstel niet altijd precies volgens plan
verliep. Deze procesevaluatie in dit hoofdstuk brengt de complexiteit van de
uitvoeringspraktijk in beeld. Het geeft inzicht in de grillige praktijk en de invloed van het
verleden van de HvA en diens context in relatie tot het heden. In het verleden speelde er al
eerder dilemma’s binnen de HvA over generiek versus specifiek beleid (doelgroepenbeleid)
en de (mogelijk gegronde) zorgen studentgroepen te stigmatiseren met welgemeende
ondersteuningsprogramma’s. Ook al zijn er in de afgelopen jaren succesvolle
diversiteitsinitiatieven ontplooid binnen de HvA voor specifieke groepen, toch was de
benadering van Tune In -met de focus op eerstegeneratiestudenten- heel nieuw.

De reflectie op het proces in dit hoofdstuk laat de onderlinge afhankelijkheid zien tussen
de verschillende betrokken actoren in de uitvoeringspraktijk, en de spanning tussen
theorie en praktijk. Het werven van eerstegeneratiestudenten, zonder te weten wie
eerstegeneratiestudent is en wie niet -mits je het uitvraagt-, bleek in de praktijk
uitdagender dan het eerst leek op papier. De evaluatie laat de manier zien waarop
verschillende betrokkenen in het interdisciplinair projectteam op verschillende niveaus,
vanuit hun eigen mentale modellen en afdelingsgebonden werkwijzen betekenis verlenen
aan de vooraf opgestelde projectdoelen. Het is zichtbaar dat het HvA-brede Tune In
project, dwars door faculteiten heen en faculteitoverstijgend, niet direct werd omarmd
binnen alle geledingen van de HvA. Niet vanwege onwelwillendheid, maar vanwege
(ethische) dilemma’s hoe vorm te geven aan de essentie van het programma.
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5. Output: opbrengsten en
impact van Tune In op de HvA
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Voorgaande hoofdstukken schetsten de verschillende actoren en hun
inspanningen en overwonnen uitdagingen gedurende het implementatieproces
van Tune In. Nu wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de vraag of Tune In een
succes was in de perceptie van de organisatoren en uitvoerders. Het gaat om de
ervaren output of opbrengsten van Tune In op meso-niveau: wat heeft Tune In
de hogeschool opgeleverd in de perceptie van de uitvoerders en organisatoren
van het programma?

Context
Input

Proces

Output

Impact van Tune In op (het denken over) inclusie
en diversiteit
In de focusgroep rapporteren uitvoerders en organisatoren dat Tune In als voorbeeldpraktijk
kan dienen om verder vorm te geven aan inclusie en diversiteit op de HvA. Men ervaart dat
Tune In een impuls heeft gegeven om taboes te doorbreken. Dat verschillen nu
gemakkelijker bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Het project met al haar uitdagingen
heeft de HvA daarin verder gebracht:
“Vroeger op de HvA mocht je eigenlijk nooit iets op achtergrond of… dat zou de
gelijke kansen in de weg staan. En ik denk wel dat er in de loop van de tijd iets
veranderd is.”
“Ik denk dat we de HvA wel inclusiever hebben gemaakt met Tune In, althans,
we hebben er een slinger aangegeven. Laat ik het zo zeggen: het is een
breekijzertje.”

Talentbenadering en empowerment
Door een goed doordacht programma en een succesvolle uitvoering van het programma
werden studenten aangesproken op hun talenten en hun competentieontwikkeling. De
‘kramp’ of de doelgroep eerstegeneratiestudenten wel als zodanig onderscheiden diende te
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worden, was minder geworden. Dit komt ook doordat men een groter besef kreeg dat jezelf
onderscheiden als eerstegeneratiestudent iets anders is dan jezelf afscheiden van anderen.
Bovendien was het in de loop der tijd makkelijker eerstgeneratiestudenten als groep te
onderscheiden, aangezien studenten inmiddels werden omschreven als doorzetters, sociale
stijgers, wegbereiders, studenten met veel potentieel, veel ambities en studenten die veel op
eigen kracht voor elkaar hebben gebokst. Deze positieve kenmerken stonden centraal. Niet
eventuele tekortkomingen.
“Deelnemende studenten voelden zich dan ook niet aangesproken van: ‘Goh, ik
behoor tot een doelgroep.’ Die hebben een extra stapje nodig of iets.”
“Kijk, zo’n nieuw initiatief als Tune In valt of staat bij hoe het uitgedragen
wordt, en daar hebben jullie natuurlijk een topprestatie geleverd, dat kan niet
anders dan gezegd worden.”
Uit de separate focusgroep van deelnemende studenten komt naar
voren dat Tune In studenten ervaren dat zij in hun kracht zijn
gezet en zij hebben niet het idee dat zij op een
bepaalde manier zijn ‘weggezet’ als
eerstegeneratiestudent:
“Het voelde ook totaal niet alsof ze zoiets hadden
van: ‘ben jij eerstegeneratiestudent? Oh wat zielig!’ Zo
voelde het totaal niet”. (Deelnemende Tune In student)
“Het beeld dat ik erbij heb, bij eerstegeneratiestudenten? Als je ouders
geen hoger onderwijs hebben gedaan. Eigenlijk zeg maar, de pioniers van
studenten in het gezin.” (Deelnemende Tune In student)
Gevraagd naar wat Tune In heeft opgebracht voor de HvA formuleren organisatoren en
uitvoerders dat Tune In weliswaar een lans heeft gebroken voor toekomstige projecten,
maar dat formeel diversiteitsbeleid wel kan helpen om projecten op het gebied van
diversiteit soepeler te laten verlopen. Door het ontbreken van formeel diversiteitsbeleid
werd er nauwelijks richting gegeven aan Tune In op een hoger aggregatieniveau. Door het
ontbreken van overkoepelend diversiteitsbeleid en een institutionele verankering op
centraal niveau konden HvA- medewerkers zich ook niet verhouden tot een bepaald ijkpunt,
bijvoorbeeld in het instellingsplan, waardoor iedereen zijn eigen opvattingen en persoonlijke
visies had over wat inclusief was met betrekking tot het Tune In project, en wat niet.
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“Wat het wel lastig maakte is dat er geen diversiteitsbeleid is. En dat is eigenlijk
nu de gemiste kans. Het staat nergens klip en klaar in een instellingsplan van “zo
gaan we dat doen en daarom doen we het”.
In de focusgroep met organisatoren en uitvoerders wordt gesproken over het gemis van een
‘kapstok’, van overstijgend diversiteitsbeleid om Tune In aan te kunnen ophangen. Tune In
wordt wel genoemd als katalysator om diversiteitsinitiatieven structureler inbedding te laten
krijgen in overkoepelend HvA diversiteitsbeleid. De behoefte hieraan is naar boven gekomen
en het gesprek hierover is op gang gekomen:
“De beweging is vanuit de werkvloer van we hebben er behoefte aan, dat zie je
aan dit soort dingen als Tune In ook. We willen graag dat we ingebed worden,
maar dat is er nog niet. En dat begint zo langzamerhand naar mekaar toe te
gaan, een beetje te wringen en te schuren. Nou komt er iets moois, denk ik
dan.”
“Als er op strategisch niveau een open beleid gevoerd wordt over diversiteit en
inclusie dan kan je dat ook in dit soort programma’s veel beter
operationaliseren. En dat is een groeimodel en ik ben ervan overtuigd dat dat
gaat gebeuren, alleen we zijn nog niet zo ver. Tune In is daar wel een
versnellingsmotor in. Een breekijzertje, omdat je dus gewoon niet alleen
binnen de HvA, maar ook buiten de HvA impact hebt gehad.”
De behoefte aan inclusie en beleid van de HvA komt naar voren, zodat
medewerkers weten hoe initiatieven zoals Tune In zich verhouden tot het
beleid en andere programma’s.
“Als je zegt van ja, de diversiteit, we vinden als HvA dit en daar komt dat uit voort,
dan kan je dus eigenlijk weer richting die inclusie gaan, en dan zou het veel
fijner zijn. Dat gesprek hebben we natuurlijk ook vanuit de verschillende
platforms, over diversiteit en inclusie. We hebben echt wel behoefte aan die
paraplu.”
“.. dus inderdaad Students That Matter, Limitless, HvAnti, al die programma’s, ik
denk dat het goed is dat het bestaat, ik denk ook dat het mooi is als die dingen
wat meer samenkomen in één ding.”

Impact media-aandacht Tune In
Uit de focusgroepdata komt naar voren dat Tune In in de loop der tijd steeds
meer een begrip is geworden binnen de HvA. Dat er binnen de HvA steeds
meer bekendheid is gekomen over eerstegeneratiestudenten, mede door de
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aandacht voor Tune In in de landelijke media. Dat maakt communiceren over
eerstegeneratiestudenten binnen de HvA ook makkelijker.
“Omdat het dus zo goed ontvangen is en er was een mooie samenwerking in de
media, kijk, en dan heeft het een versterkende werking. Dat werkt ondersteunend
dat soort dingen. Dat werkt allemaal mee. En dan zit je in een flow en daar
moet je gebruik van maken”.
“Ik weet nu zeker, ze hebben Het Parool gelezen, en blabla. Volgend jaar als je dit
zou oppakken dan hoef je ze [communicatie centraal] bij wijze van niet eens meer
om toestemming te vragen in ieder geval. Want dan is het al veel bekender. Dan is
het “Oh ja, tuurlijk. Oh ja, Tune In.”
“Als het taboe eraf is bij de HvA kunnen we het gewoon communiceren.”

“Ik denk dat we de HvA wel inclusiever hebben gemaakt
met Tune In, althans, we hebben er een slinger aan
gegeven”.
“Tune In is daar wel een versnellingsmotor in. Een
breekijzertje, omdat je dus gewoon niet alleen binnen
de HvA, maar ook buiten de HvA impact hebt gehad.”
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De kracht van Tune In
Deelnemers van de focusgroep uitvoerders en organisatoren werd gevraagd naar de kracht
van Tune In, waar Tune In zich in onderscheidt. Daar komen een aantal kernpunten uit:

1. Academische integratie, expliciteren verwachtingen en diversiteit:
Tune In gaat allereerst over studenten meenemen in de wereld van het hbo, studenten laten
zien ‘hoe werkt het hier op het hbo’. Die inhoudelijke aspecten, zoals wat studenten kunnen
verwachten van hbo-docenten, werden positief ontvangen door studenten, alsmede de
aandacht voor diversiteit.
“Dus dat studenten zo enthousiast zijn heeft ook te maken met dat er dus een
appél wordt gedaan op dingen waar ánders aan voorbij zou zijn gegaan. En
waar we misschien in de opleidingsintroductie ook overheen vliegen omdat we
het vooral ‘leuk’ moeten hebben.”

2. Interdisciplinaire samenwerking:
Ook al was het werken in een interdisciplinair team binnen het HvA brede project niet altijd
even makkelijk, voor de eindopbrengst bleek het van meerwaarde te zijn. HvA’ers vanuit
verschillende achtergronden en met onderscheidende perspectieven wilden en konden
bijdragen aan Tune In:
“Maar zeker, interdisciplinair, je moet het ook met de opleidingen en iedereen
samen doen. We kunnen het niet op een eiland verzorgen. Je hebt anderen
nodig”.
“Ik kan volmondig ‘ja’ zeggen omdat er heel veel mensen zijn die zich hebben
aangeboden of… voor een workshop, you name it. Ook gewoon op de dagen zelf,
die zeiden ; Hé, ik ben aan het werk, ik kan helpen.’ En vanuit de opleidingen
zijn ze overwegend heel positief geweest om ons te ontvangen op de SKC’s, ook
om te werven. Niet altijd, maar vrijwel altijd. “Zullen we het neerzetten op de site
Start Studiejaar?” Dat soort zaken.”

3. Studentbetrokkenheid door binden en boeien vanaf het begin
Als opbrengst formuleren de organisatoren van Tune In de krachtige aansluiting bij
belevingswereld van de student en het spreken van de taal van de student. Studenten
werden als het ware opgehaald ‘voor de poort’ en meegenomen ‘door de poort’.
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Bovendien was het operationele Tune In team van DSZ sterk in de zogenaamde
lead nurturing, het proces voor het warm houden van de aangemelde aspirant studenten,
door relevante informatie te delen in elke fase van het wervingsproces. De
kandidaatdeelnemers kwamen op die wijze al actief in beweging met als uitkomst een noshow percentage van 0% op dag één. Zeker voor een gratis zomerbrugprogramma een grote
prestatie. Vanaf begin tot eind werden studenten warm gehouden, om ook daadwerkelijk te
komen en mee te doen.
“Communicatie bij FMR (Faculteit Maatschappij en Recht) is heel geïnteresseerd
in hoe wij de studenten hebben benaderd. De manier van hoe wij met ze
gecommuniceerd hebben vanaf het begin tot nu. Dat hele communicatieproces,
die customer journey, dat vinden zij gewoon heel interessant omdat we
uiteindelijk heel veel aanmeldingen hadden en ook écht
mensen die kwamen. Op dag één kwamen ze gewoon
allemaal. We hebben ze natuurlijk ook nog allemaal
gebeld. Dus dat vinden zij blijkbaar heel
interessant.”
“Doordat wij altijd hebben gedacht: de
studenten nog jong, is dat we continue hebben
geprobeerd om ‘het jong in te steken’. En ik denk dat
deelnemers dat niet zo benoemen, want dat weten ze niet,
maar dat dat wel heel erg in het programma zat.”
“Door een programma als Tune In wordt het steeds zichtbaarder hoe belangrijk
het is om die aansluiting met de aspirant studenten beter onder de
aandacht te brengen”.

4. Opbouwen en benutten van het sociale netwerk
“Wat ik een onverwacht bijeffect vond, was dat er veel studenten die mee hebben
gedaan als deelnemer aan Tune In, die kwamen we tegen bij het HvA
introductiefestival, die wilden zich al gelijk actiever opstellen naar
studievereniging en andere platformen. En dat is natuurlijk een neven- of een
bijeffect waar je van tevoren niet op stuurt. We hebben natuurlijk wel de
workshop netwerken gehad bij Tune In, maar dat hoeft niet te betekenen dat het
ook gaat gebeuren.”
“Ze hebben een eerste klein netwerkje kunnen bouwen, ook met de
studentcoach. Dat vind ik echt de kracht van Tune In.”
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Voorgaande hoofdstukken gaven een weergave van de invloed van de context van de HvA op
het uitstippelen van en uitvoering geven aan een doelgroepgerichte benadering. De
weerbarstige praktijk kan er toe leiden dat de beoogde werkwijze en het papieren
onderzoeksplan niet altijd volgens het boekje wordt uitgevoerd. Toch was de implementatie
van Tune In succesvol. In de loop van het project is er iets gebeurd, waardoor het project Tune In
uiteindelijk een positieve invloed heeft uitgeoefend op de context van de HvA. Waar
aanvankelijk ambivalentie bestond over doelgroepenbeleid, heeft Tune In hierin een
taboedoorbrekend effect gehad.

80

Deel II
– Een vliegende
start voor
eerstegeneratiestudenten
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6. Eerstegeneratiestudenten
in het hoger onderwijs en hun
academisch kapitaal
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In dit conceptueel kader worden relevante theorieën en modellen
gepresenteerd om het denken over de transitie naar het hbo en de integratie in
het hbo van eerstegeneratiestudenten te kaderen. Enerzijds geeft dit overzicht
inzicht in de analyse die is uitgevoerd in de aanloop naar het ontwerp van de
Tune In interventie. Anderzijds biedt dit hoofdstuk op zichzelf al inzichten in de
relevantie van ‘school-gerelateerd-kapitaal’, waaronder sociale en culturele
hulpbronnen, om de transitie naar het hbo te faciliteren (Elffers, 2012). Dit
hoofdstuk is als losstaand hoofdstuk ook van belang voor geïnteresseerden die
willen weten op welke manier de achtergrond van een student van invloed kan
zijn op een succesvolle transitie naar het hoger onderwijs.
Allereerst wordt ingegaan op het belang van niet-cognitieve vaardigheden voor een soepele
overgang naar het hoger onderwijs. Daarna worden de theoretische dimensies van het
construct ‘academisch kapitaal’ uiteengerafeld. Tevens wordt toegelicht welke aspecten van
dit construct zijn meegenomen in de ontwikkeling van Tune In. Speciale aandacht hierbij is er
voor de belemmeringen die eerstegeneratiestudenten tegenkomen bij de overgang naar het
hbo, in het bijzonder de rol die sociale en culturele hulpbronnen spelen in het
socialisatieproces van nieuwe studenten in het hbo. Niet alleen de belemmerende, maar ook
de faciliterende factoren in het socialisatieproces van startende eerstejaarsstudenten
worden in kaart gebracht en manieren waarop eerstegeneratiestudenten geholpen kunnen
worden om hun weg sneller en gemakkelijker te vinden in het hbo.

Niet-cognitieve vaardigheden
Veel onderzoek rond studiesucces concentreert zich op de cognitieve capaciteiten van de
student en een aanzienlijk deel van studiesucces bevorderende maatregelen concentreert
zich op de problematiek van ‘achterstanden wegwerken’ door deficiëntieprogramma’s
middels een remediërend aanbod (Meeuwisse, 2012). Of het deficiëntieperspectief eigenlijk
wel bijdraagt aan de verhoging van kansen op studiesucces, of in hoeverre ‘deficiëntiedenken’ juist studiesucces negatief beïnvloedt door onderschatting van mogelijkheden en
het risico van lage verwachtingen (Pygmalion effect) wordt breed uitgemeten in de literatuur
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(Agirdag, 2016; Swail, Redd & Perna, 2003; Rosenthal & Jacobson, 1968), evenals
stereotypedreiging (Spencer & Castano, 2007).
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat uitval in het hoger onderwijs een probleem is
dat niet enkel verklaard kan worden in verschillen in vaardigheden en capaciteiten
(Meeuwisse, 2012; Wolff, 2013). Hoe de student zich verhoudt tot zijn (leer)omgeving in
relatie tot studiesucces in het hoger onderwijs blijkt minstens even relevant om zicht te
krijgen op de uitvalproblematiek van startende studenten (Van Herpen, 2019; Wolff, 2013).
Kennis van het hoger onderwijssysteem, attituden, gedragingen, gewoonten en gebruiken
die een student onder de knie moet krijgen om het hoger onderwijs succesvol te kunnen
navigeren, soms wel eens social know-how genoemd (p. 121, Deil-Amen & Rosenbaum, 2003),
blijken wel eens minstens zo belangrijk te zijn als bijvoorbeeld vakinhoudelijke voorbereiding
(Collier & Morgan, 2008; Dickie & Farell, 1991; Karp & Bork, 2014). Het kost
eerstegeneratiestudenten soms meer moeite om zich de mores van het hoger onderwijs toe
te eigenen, waardoor het deze studenten meer tijd kan kosten om zich thuis te voelen op het
hbo (Cabrera et al., 1999; Heinisch, 2016).

Academisch kapitaal
Volgens St. John, Hu en Fischer (2011) kan de competentie om de veelal impliciete
standaarden, normen en verwachtingen van het hoger onderwijs te doorgronden mede
worden verklaard door de mate van zogeheten ‘academisch kapitaal’ van de student.
Academisch kapitaal wordt gedefinieerd als ‘sociale processen waarin gezinnen kennis van
educatieve en loopbaanopties delen om de navigatie van onderwijssystemen en
professionele organisaties te faciliteren’ (p.1). St. John et al. (2011) beschouwen het
realiseren van studiesucces in en op weg naar het hoger onderwijs als een proces van
academic capital formation (hierna ACF) dat aangestuurd wordt door studentbetrokkenheid,
samen met kennis van vereisten en sociale verwachtingen van het hoger onderwijs. Om het
begrip ACF concreter te maken rafelen St. John et al. (2011) het construct academisch
kapitaal uit in de categorieën sociaal, cultureel en menselijk kapitaal. Deze begrippen
worden hieronder toegelicht.
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Menselijk kapitaal
Het begrip menselijk kapitaal operationaliseren St. John en collega’s als concerns van
studenten en hun families over de kosten en baten van hoger onderwijs. Het werk van
St. John et al. (2011) ‘Breaking through the access barrier’ richt zich met name op de
context van het toeleverend onderwijs en hoe dit de toegang tot het
hoger onderwijs in de Verenigde Staten beïnvloedt. In vergelijking
met de Nederlandse context verklaren financiële
hulpbronnen een kleiner deel van de sociale
ongelijkheid in het onderwijs (Slaman,
Marchand & Schalk, 2015), toch kunnen
ook Nederlandse (aspirant) studenten op
zowel financiële, academische, sociale als culturele
barrières botsen om hun plek in het hoger onderwijs te
vinden (SCP, 2006).

Bekostigen van de studie
Zo rapporteren eerstegeneratiestudenten meer ‘concerns about costs’ als het gaat om
het bekostigen van de studie. Zo ervaren zij vaker financiële druk en tevens meer
leenaversie, waarbij opvalt dat zij ook vaker aangeven dat hun ouders het lenen ontraden,
en dat zij zelf onvoldoende kennis menen te hebben over de leenvoorwaarden (Van den
Broek et al. in Elffers et al., 2018; SCP, 2013). Verder onderscheiden
eerstegeneratiestudenten zich van niet-eerstegeneratiestudenten, omdat zij vaker een
betaalde (bij)baan hebben naast hun studie om te voorzien in hun levensonderhoud of om
de studie te betalen. Bovendien bestaat de betaalde baan van eerstegeneratiestudenten
vaker uit meer uren dan de betaalde (bij)baan van niet-eerstegeneratiestudenten (Van den
Broek et al., 2018). Juist wanneer studenten een bijbaan nemen voor meer dan acht uur per
week, neemt de mate van studiesucces significant af (Van den Berg, 2002). Als studenten zich
zorgen maken over kosten en hun focus ligt op de bijbaan kan dat zowel hun sociale als
academische integratie hinderen (Cabrera, Nora & Castaneda, 1992; Pascarella et al., 2004).
Aangezien Tune In is gesitueerd na de definitieve inschrijving op het hbo en studenten reeds
zijn toegetreden tot het hbo spelen deze ‘concerns about costs’ in mindere mate een rol in de
context van het Tune In onderzoeksproject. Tijdens het programma Tune In wordt dan ook
niet geïntervenieerd op zaken die te maken hebben met financiële ondersteuning, terwijl
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zomerbrugprogramma’s in de Verenigde Staten vaak ook een focus hebben op ‘financial aid’
(Gullat & Jan, 2003).

Sociale kosten
Waar de concerns about costs echter wel een rol kunnen spelen in het kader het Tune In
project zijn niet per definitie reserves in financiële zin, maar eerder de ‘sociale kosten’ die
spelen bij het toetreden tot de geheel nieuwe wereld van het hoger onderwijs (Boudon,
1974; Brands, 1992; Matthys, 2010; London 1989; Nelson, et al., 2006). Terwijl startende
studenten uit een academisch milieu zich juist gaan begeven op de gebaande paden van
(voor)ouders, kunnen studenten uit een laaggeschoold milieu zich door deelname aan het
hoger onderwijs juist gaan vervreemden van hun thuismilieu (Terenzini et al., 1994).
Loyaliteitsconflicten die hiermee gepaard kunnen gaan en de ervaren ‘sociale kosten’ die een
hbo of universitaire opleiding met zich mee kunnen brengen, zijn de afgelopen jaren
gedocumenteerd in binnen- en buitenland (Brands, 1992; Lehmann., 2014; Lubrano, 2004;
Matthys & Thijssen, 2013; Ryan & Sackrey, 1996). Maar ook recentelijk is beschreven dat
eerstegeneratiestudenten vaak loyaal willen blijven aan hun ouderlijk milieu, maar zich er
terdege van bewust worden dat ze steeds minder deel gaan uitmaken van hun ‘oude wereld’
(Baumhoër, 2020).

Componenten academisch kapitaal Tune In onderzoek
In het Tune In onderzoeksproject is ervoor gekozen om de rol van ‘concerns about costs’ niet
als zodanig mee te nemen als variabele in het onderzoek, maar zijn alleen de constructen
sociaal en cultureel kapitaal als weergave van het academisch kapitaal gebruikt. Sociaal
kapitaal betreft de waarde van een relatie die ondersteuning en hulp biedt in een gegeven
sociale situatie (Stanton-Salazar, 2011) en cultureel kapitaal wordt gedefinieerd als:
‘vaardigheid in en bekendheid met de dominante culturele codes en gebruiken’
(Aschaffenburg & Maas, 1997, p. 573). In navolging op het werk van St. John et al. (2011)
onderzochten Winkler en Sriram (2015) welke rol ACF speelt in het bereiken van studiesucces
in het hoger onderwijs als de student net start met studeren. In dit onderzoek wordt de
definitie van ACF van Winkler en Sriram (2015) gehanteerd en zijn de verschillende
componenten van het construct ACF vertaald naar het Nederlands en wordt in onderstaande
paragrafen elk concept toegelicht.
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Figuur 7 geeft de verschillende componenten weer van academisch kapitaal. Dit academisch
kapitaal kan worden gezien als een ‘survival kit’ met verschillende componenten. De mate
waarin deze componenten gevuld zijn met relevante gereedschappen bepaalt onder andere
de mate van agency (handelend vermogen) die een student ervaart om knelpunten na de
overstap naar het hbo het hoofd te bieden: ‘Specifically we examine how the processes of
networking, building trust, and constructing meaning from information and encouragement
generate agency among students who overcome the cultural barriers to educaction by forming
academic capital’ (p. 14, St. John et al., 2011).

Figuur 7: Aangepast model construct Academisch Kapitaal naar Winkler en Sriram (2015)

Component Ondersteunende netwerken
De component ‘ondersteunende netwerken’ behoort tot sociaal kapitaal en omvat de
mogelijke ondersteuning van individuen waarop studenten een beroep kunnen doen, zowel
binnen als buiten de onderwijsomgeving (Winkler & Sriram, 2015). Ondersteunende sociale
netwerken, ofwel sociaal kapitaal, hebben volgens Hargreaves en Fullan (2013) te maken met
hoe de kwaliteit en kwantiteit van interacties en sociale relaties tussen mensen van invloed is
op de mate waarin zij toegang hebben tot kennis en informatie.
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Het is evenwel een misconceptie dat studenten met ‘lageropgeleide’ ouders niet zouden
beschikken over sociaal kapitaal. Zij hebben wel degelijk hulpbronnen die ze uit hun sociale
netwerk kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld mensen waar ze op kunnen terugvallen voor
emotionele steun (Savage et al., 2013). Daarnaast kunnen eerstegeneratiestudenten ook de
trots van de familie zijn en voelen zij zich in die zin ook gesteund (Jehangir, 2010). Deze
studenten ontvangen binnen hun netwerken echter wel minder relevante instrumentele en
praktische informatie en tools die zij kunnen verzilveren in het hoger onderwijs (Meeuwisse,
2012). Eerstegeneratiestudenten uit het onderzoek van Veraa (2018a) geven aan dat het hen
niet ontbreekt aan emotionele steun vanuit hun omgeving, maar dat zij hiervan minder nut
ervaren in relatie tot hun studiesucces op het hbo. Zeker bij de overgang naar het hbo
misten deze studenten het gemak van de mogelijkheid om buiten de kring waarin zij zich
begaven verbindingen te leggen en bindingen aan te gaan.
Startende studenten die uit een academisch milieu komen, bezitten veelal een sociaal
netwerk dat in staat is hen te ondersteunen in hun studieloopbaan in en op weg naar het
hoger onderwijs (Bourdieu & Passeron, 1977, Winkler & Sriram, 2015). Zij verkeren al van
huis uit in de ‘juiste’ kringen, hebben de sociale souplesse afgekeken hoe ze zich kunnen
manifesteren in een bepaald netwerk om zo makkelijker in een nieuwe omgeving te kunnen
navigeren (Kim & Schneider, 2005). Het netwerk van studenten uit academische kringen
weet veelal hoe het werkt en dit netwerk is in staat om dingen voor een student voor elkaar
te krijgen (St. John et al., 2011).

Component Navigeren van het systeem
St. John en collega’s stellen dat succesvol kunnen navigeren binnen het hoger onderwijs
betekent dat studenten het hoofd moeten kunnen bieden aan elitarisme (‘classism’) of
egalitarisme. Dat kan inhouden dat studenten bijvoorbeeld te maken krijgen met de
prevalerende overtuiging binnen een onderwijsinstituut dat iedereen in gelijke mate de
vruchten kan plukken van een succesvolle studieloopbaan (Langhout, Rosselli & Fenstein,
2007). Om zelf de vruchten te plukken van alle diensten en faciliteiten op de
onderwijscampus moet een student wel eerst kennis hebben over het (school)systeem en de
daarin beschikbare institutionele hulpbronnen (St. John et al. (2011). Als studenten niet
bekend zijn met het systeem, of anderen hen daarin niet kunnen ondersteunen, dient de
onderwijsinstelling studenten hierin wegwijs te maken volgens St. John et al. (2011). Het gaat
hier enerzijds om het besef van aanwezige hulpbronnen in de onderwijsomgeving,
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anderzijds om het vermogen van de student om toegang te vinden tot deze hulpbronnen
door de identificatie van menselijke en materiële middelen.

Component Te overwinnen barrières
Hierbij gaat het om de capaciteiten van de student om knelpunten die studiesucces in de
weg staan te overwinnen. Verschillende onderzoekers beschrijven specifieke capaciteiten
van eerstegeneratiestudenten, waaronder hun veerkracht of ambitie (Azmitia et al., 2018;
McMillan & Reed, 1994; Lee, 2016), waarmee ze knelpunten zouden kunnen overwinnen. Zo
stellen verschillende onderzoekers dat arbeiderskinderen mede door hun
doorzettingsvermogen om in hun eigen ambities te volharden, sterke arbeidsethiek en
werkkracht barrières hebben overwonnen (Lightweis, 2014; Matthys, 2010). Bovendien kan
het gevoel van trots waar je vandaan komt en iets terug willen doen voor je familie ook een
drijfveer zijn of een bron van kracht om barrières te overwinnen (Jehangir, 2010, Yosso,
2005).
Adequaat hulpzoekgedrag blijken tevens een effectieve coping-strategie te zijn om
knelpunten succesvol te overwinnen. Eerstegeneratiestudenten ervaren echter vaker dat ze
liever niet hun ‘vuile was’ buiten hangen en ze proberen het zelf uit te vogelen, waardoor zij
soms te laat aan de bel trekken (Talebi, Matheson & Anisman, 2013). De hbostudentenrol kenmerkt zich juist door een proactieve houding en een
handelingsoriëntatie waarbij studenten hun omgeving adequaat weten
te raadplegen (Karp & Bork, 2014; Veraa, 2018a). Verschillende
onderzoekers (Davis, 2010; Morales, 2014; Yee, 2016)
doen dan ook aanbevelingen over het aanleren van
een proactieve houding en bijbehorend effectief hulpzoekgedrag om het handelend vermogen van
eerstegeneratiestudenten te versterken teneinde barrières te
overwinnen. Het de-stigmatiseren van ‘aankloppen bij je docent of mentor voor
vragen’ speelt hierin een belangrijke rol. Studenten die ervaren dat zij beperkt worden
door negatieve beeldvorming over hun thuis- of onderwijsachtergrond willen namelijk veelal
goed uit de verf komen en zijn daardoor soms juist minder geneigd om hulp te zoeken
(Chang et al., 2019; De Jong, 2014; Talebi, Matheson & Anisman, 2013). Ook in de les laten
eerstegeneratiestudenten (in het begin) minder snel van zich horen (Engle & Tinto, 2008;
Veraa, 2018a; Yee, 2016). Volgens Brands (1992) heeft dit te maken met een besef van
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tekortschietend cultureel kapitaal “Er is de angst dat als je een al te geprononceerde opstelling
kiest, je wat dat betreft door de mand valt. Het is dus beter je enigszins gedeisd te houden (p. 120)”

Component Betrouwbare informatie
Als het gaat om betrouwbare informatie is er een onderscheid tussen informatie via formele
communicatiekanalen (docenten op open dagen, website onderwijsinstellingen) en meer
informele structuren (peers, sociale netwerken). Informatie die als betrouwbaar wordt
ervaren is een belangrijke schakel in het proces van kapitaalformatie, volgens St. John et al.
(2011). Zij beschrijven dat informatie via het eigen sociale netwerk als ‘betrouwbaarder’
wordt ontvangen door eerstegeneratiestudenten dan informatie die zij tot zich krijgen via
officiële kanalen. Zij stellen, evenals Conley (2005), dat informatie via de eigen informele
kanalen niet altijd betrouwbaar is, soms zelfs op anekdotes berust. Ook in het onderzoek
van Veraa (2018a) was er sprake van misconcepties voor aanvang van de studie,
bijvoorbeeld dat ‘het beter was pas studieboeken te bestellen als je ze echt nodig bleek te
hebben gedurende het eerste semester’.
De formatie van ‘betrouwbare relaties, of betrouwbare anderen’ speelt een belangrijke rol
om informatie als waardevol en betekenisvol aan te nemen. Mede afhankelijk van de manier
waarop informatie wordt overgedragen en afhankelijk van de actoren die dit doen zijn
studenten in staat ‘to construct meaning or encouragement from information’ (p. 14, St. John at
al., 2011). Hierbij gaat het er bijvoorbeeld over of die informatie wel landt, of in hoeverre die
informatie als betekenisvol wordt ervaren. Juist eerstegeneratiestudenten ontberen
betekenisvolle ‘trustworthy relationships’ (St. John et al., 2011) als ze de overstap maken naar
het hoger onderwijs. Het feit dat eerstegeneratiestudenten met een minder relevant
netwerk het hoger onderwijs binnen komen speelt hierin ook een rol.

Component Hbo kennis en vaardigheden
De originele term voor dit concept van St. John et al. (2011) en Winkler en Sriram (2015) is
college knowledge. St. John (2013) noemt college knowledge een vorm van cultureel kapitaal
dat aanwezig is in families die al ervaringen hebben met studeren in het hoger onderwijs. In
deze vorm laat college knowledge zich vertalen als ‘bekendheid met’, of ‘kennis over het hoger
onderwijs’. Het betreft onder meer de kennis van de manier van werken in het hoger
onderwijs, weten wat het hoger onderwijs zo anders maakt dan het toeleverend onderwijs,
weten wat er van je wordt verwacht, en deze kennis kunnen benutten ten bate van de eigen
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schoolloopbaan. Het betreft geen opleidingspecifieke of curriculum inhoudelijke informatie.
Het betreft onder andere de intergenerationele overdracht van studie-ervaringen in het
hoger onderwijs (die eerstegeneratiestudenten nu eenmaal ontberen).
De term (college) knowledge laat zich ook vertalen als kunde. Met hbo-vaardigheden wordt
hier niet zozeer gedoeld op zaken als presentatievaardigheden of schrijfvaardigheden, maar
deze component verwijst meer naar een bepaalde handelingsoriëntatie van de student. Tot
die zaken behoort vooral ook wat studenten impliciet leren maar docenten niet expliciet
onderwijzen, soms omgeschreven als het zogenaamde verborgen curriculum (Lynch, 1989;
Margolis et al., 2001). Als voorbeeld noemt Van Bergenhenegouwen (1978) dat er een
bepaalde mate van university bluff wordt verwacht, dat wil zeggen dat de sociale code vraagt
dat je enerzijds voor jezelf als student moet opkomen om vragen te stellen, maar dat het ook
niet wordt gewaardeerd als je ‘te behoeftig of onnozel’ overkomt.
In het boek Cracking the college code stelt O’Connor (2013) dat processen van (zelf)insluiting
pas plaats kunnen vinden nadat de vaak impliciete culturele codes van het hoger onderwijs
worden ‘gekraakt’. O’Connor (2013) betoogt dat in de ‘college code’ een aantal verwachtingen
en vanzelfsprekendheden schuilt, die niet altijd expliciet worden gecommuniceerd.
Omschreven wordt dat veel ‘colleges’ en universiteiten het voor de hand liggend vinden dat
ouders hun kinderen ‘college ready’ maken. Die ‘college readiness’ heeft dan niet zoveel te
maken met ‘ben je er klaar voor, heb je er zin in?’, maar dat college ready ‘maken’ zit hem ook
in de concrete aanmoediging van ouders (Hossler, Schmit & Vesper, 1999; Vargas, 2004): hen
expliciet voorbereiden op de gang van zaken (bijvoorbeeld toegangstesten), hen
ondersteunen bij de studiekeuze, of bijvoorbeeld open en assertief communiceren met
docenten op open dagen en studiekeuzemarkten (Lareau, 2003; McCarron & Inkelas, 2006).
Ardoin (2013) schaart academisch jargon ook onder college knowledge en beschrijft dat rurale
studenten (veelal eerstegeneratiestudenten) stuk kunnen lopen op ‘university jargon’ en soms
door alle afkortingen en terminologie door de bomen het bos niet meer zien. Vargas (2004)
geeft aan dat eerstegeneratiestudenten ‘college knowlegde’ ontberen, maar dat de
onderwijsinstellingen dit gebrek voor een groot deel kunnen compenseren door heldere
informatie en voorlichting. Dat geldt zowel voor onderwijsinstellingen voor als na de poort,
met name als het gaat om de verschillen tussen het toeleverend onderwijs en het hoger
onderwijs ondubbelzinnig te communiceren naar studenten (Conley, 2005).
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Component Verwachting (van familie) over de studieloopbaan
Een student kan studeren zien als simpelweg een verwachting, een vanzelfsprekend pad,
waar - afhankelijk van de (thuis)achtergrond - andere studenten zich juist afvragen of
studeren wel voor hen is weggelegd. De component verwachting (van familie) over de
studieloopbaan heeft betrekking op de wetenschap of men wel of niet thuishoort in de
cultuur van het hoger onderwijs (wel of niet voor “ons soort mensen”) en de mate van
vanzelfsprekendheid om te gaan doorstuderen op een hbo-instelling of een universiteit.
Zeker in vergelijking met studenten uit een academisch nest dat generaties lang al studeert,
breken eerstegeneratiestudenten juist met de familietraditie (Terenzini et al., 1994).
‘Etnisch Nederlandse’ vwo-scholieren waarvan de ouders geen ervaring hebben in het hoger
onderwijs kiezen beduidend vaker voor een hbo-studie in plaats van een universitaire studie
(Van den Broek et al, 2018). Dit heeft onder andere te maken met de veelal praktische aard
van hbo-opleidingen met een helder beroepsbeeld (Matthys, 2010), maar kan ook te maken
hebben met minder hoge verwachtingen van of aspiraties voor hun kinderen van ouders die
zelf niet hebben deelgenomen aan het hoger onderwijs (Bui, 2002; Gordin, 2019b; Pike &
Kuh, 2005; Ishitani, 2003), of kan te maken hebben met het feit dat deze studenten meer vrij
worden gelaten in hun studiekeuze (Wolff, 2013). Eerstegeneratiestudenten met een nietwesterse migratieachtergrond daarentegen krijgen van huis uit mee om te gaan
voor het hoogst haalbare na het vwo: de universiteit (CBS, 2014; Van den
Broek et al., 2018), hetgeen soms ook kan worden ervaren als een
druk om te presteren (Nanhoe, 2012; Wolff, 2013). In
vergelijking met eerstegeneratiestudenten met
‘Hollandse roots’ kiezen zij dus na afronding
van het vwo vaker voor de universiteit,
maar ook op de universiteit kiezen deze
eerstegeneratiestudenten relatief vaker voor
beroepsgerichte universitaire opleidingen, zoals
bijvoorbeeld rechten of medicijnen (Baumhoër, 2020; Crul, 2014).
Hierbij speelt onder eerstegeneratiestudenten een rol dat ten tijde van de
studiekeuze vaker naar de kansen wordt gekeken die ze door de studie krijgen
op de arbeidsmarkt of andere extrinsieke motieven, zoals een hoog salaris, terwijl
studenten met hogeropgeleide ouders eerder kijken naar de inhoud van de studie (Van den

92

Broek et al., 2015). In relatie tot studiesucces is dit relevant aangezien onderzoek laat zien
dat studenten die een opleiding kiezen omdat deze interessant is, een lagere kans hebben
om in het eerste jaar uit te vallen. Studenten die een studie volgen omdat dit iets is wat
anderen van hen verwachten -bijvoorbeeld omdat na afronding van de studie er veel geld
mee te verdienen valt- vergroten juist hun kans uit te vallen (Meens, 2018; Slijper, 2017; Van
den Broek et al., 2013, 2015).

Component Schoolbevorderend gezins- en taalklimaat
Deze component verwijst naar de aanwezige gedragspatronen van de directe familie en/of
omgeving die de kennis van het hbo, het navigeren van het hoger onderwijssysteem en de
verwerving van onderwijskansen over generaties stimuleren (p. 15, St. John et al., 2011).
Praktisch gezien vallen hieronder ook zaken als: het helpen met huiswerk, het aantal boeken
in huis, onderwijsaspiraties of bijvoorbeeld aanmoediging tot bibliotheekbezoek (De Graaf,
1985).
Een schoolbevorderend taalklimaat in het gezin en een sterk linguïstisch kapitaal is
onderdeel van cultureel kapitaal en heeft onder andere te maken met ‘het vermogen om de
mogelijkheden van taal te benutten en praktisch de momenten te kunnen inschatten waarop
die taal is te gebruiken’ (p.94, Pels, 1989). Zo beschrijft Matthys (in Mednet, 2011) dat in
arbeiderskringen altijd wordt gezegd waar het op staat, terwijl je in de hogere sociale klasse
dient te begrijpen wat de ander bedoelt, zonder dat het werkelijk benoemd wordt. Met die
dubbele boodschap hebben studenten uit een lagere geschoolde kring in het begin vaak
moeite. Over de beheersing van taalcodes noemt De Graaf (1985) dat er een verschil bestaat
in taalgebruik tussen statusgroepen en dat in het onderwijs het taalgebruik van de hogere
statusgroepen vereist is. Volgens Kalsbeek & Kuiken (2014) zijn er aanwijzingen dat
eerstegeneratiestudenten een belangrijk deel uitmaken van de populatie die onvoldoende
taalvaardig is bij aanvang van de studie. Dit speelt niet alleen een rol bij het lezen en
schrijven van teksten in het hoger onderwijs, maar ook in het begrijpen van mondeling
taalaanbod in colleges (Van Diepen & Van Eerd, 2019).
Volgens Biber (2006) is een bepaalde competentie in academisch taalgedrag bovendien
essentieel voor een succesvolle transitie naar het hoger onderwijs. Als het gaat om de
verwerving van schoolse en later academische taalvaardigheid geldt volgens Kalsbeek en
Kuiken (2014) dat hoe eerder een student de kern daarvan onder de knie krijgt, hoe groter
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de kans is op studiesucces. De ene student heeft dit al van jongs af door ouders en
leerkrachten meegekregen, bij anderen voldoet noch het academisch taalgebruik noch de
algemene taalvaardigheid aan het begin van de studie in het hoger onderwijs (Kalsbeek &
Kuiken, 2014).

‘Minder’ kapitaal?
Bovenstaande maakt duidelijk dat in gezinnen waarvan de ouders hebben gestudeerd
doorgaans sociaal, cultureel en linguïstisch kapitaal aanwezig is dat ‘verzilverd’ kan worden in
het hoger onderwijs. Het academisch kapitaal wordt via socialisatie overgedragen en het is
een proces waarbij kinderen kennis, normen en waarden vanuit hun gezin of omgeving
krijgen aangeleerd. Dit vergemakkelijkt vervolgens de introductie in het hbo. Het perspectief
op studeren openbaart zich in deze gezinnen in de taal, het opvoedingsperspectief, de
sociale en culturele hulpbronnen (Matthys, 2010; Vogels & Bronneman-Helmers, 2003; Wolff
& Crul, 2003).
Dat wil niet per definitie zeggen dat de toerusting van eerstegeneratiestudenten ‘minder’ is
(Savage et al., 2013, Yosso, 2005). Het verworven kapitaal sluit minder goed aan bij de
verwachtingen van het hoger onderwijs (Crul, 2002; Wolff, 2013). Jehangir (2010) beschrijft
dat het cultureel kapitaal van eerstegeneratiestudenten veelal wordt ondermijnd
door het onderwijs, of zelfs genegeerd, onbenut gelaten en te weinig of niet
wordt gewaardeerd. Jehangir stelt dat het onderwijssysteem
gebaseerd is op het waardenstelsel van de middenklasse en
dat het hoger onderwijs bij alle studenten toegang tot
sociale en culturele hulpbronnen van de
middenklasse veronderstelt.
Zoals eerder genoemd heeft de HvA geen invloed op wat
studenten van huis uit meebrengen, maar kan zij wel keuzes maken op
wat voor wijze zij specifieke studentgroepen onthaalt. In het kader van Tune In is
het de intentie om actief verschillen in startpositie in academisch kapitaal te
compenseren om de reproductie van ongelijkheden tegen te houden. Bovendien is er
bewust voor gekozen om het programma te verrijken door een diversiteit aan perspectieven
en referentiekaders mee te nemen in het programma, zodat studenten zich sneller thuis
voelen, bijvoorbeeld omdat zij zichzelf herkennen of de erkenning krijgen die zij zoeken.

94

Je thuis voelen op het hbo
Juist dat welkom voelen, dat ‘thuisgevoel’ ervaren op het hbo, het gevoel dat je erbij hoort en
deel uitmaakt van een groter geheel, de zogenaamde sense of belonging, is een belangrijke
voorspeller van studiesucces (Elffers, 2011; Hurtado & Carter, 1997; Severiens et al., 2006;
Strayhorn, 2019; Wolff, 2013; De Jong, 2004, 2014; Swail et al., 2003; Nora & Cabrera, 1996).
Studenten kunnen deze sense of belonging ervaren als ze zich met de hoger
onderwijsomgeving kunnen identificeren, als ze zich verbonden en betrokken voelen (Elffers,
2011).

‘Naarmate studenten zich beter thuis voelen, zullen zij meer geneigd
zijn activiteiten te ondernemen die ertoe bijdragen dat zij zich goed
kunnen handhaven als student’ (Ten Dam, p. 27).
Des te relevanter lijkt het om al vroeg studenten te enthousiasmeren voor een
zomerbrugprogramma, om hen aan boord te krijgen -en te houden- om binnen en buiten
het curriculum om te participeren (Stuber, 2005). Zomerbrugprogramma’s of andere
transitieprogramma’s ‘voor of door de poort’ kunnen studentbetrokkenheid namelijk
verhogen en betere student-docent interactie en student-peer interactie bewerkstelligen na
de poort (Cabrera, Miner & Milem, 2013; Halt, Baxter &Tate, 2009; Van Herpen, 2019; Van
Herpen et al., 2020).
Dit is onder meer belangrijk aangezien eerstegeneratiestudenten minder vaak kiezen voor
deelname aan activiteiten die juist de binding kunnen vergroten of hun sociaal en cultureel
kapitaal kunnen verrijken, zoals deelname aan extra-curriculaire activiteiten,
studieverenigingen, honours programma’s of medezeggenschapsactiviteiten (Finn, 1993;
Engle & Tinto, 2008; Hahs-Vaughn, 2004; Van den Broek et al., 2016; Severiens & Wolff, 2009;
Stuber, 2009; Terenzini, 1994).
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7. Opbrengsten van Tune In:
ervaringen van deelnemers
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Opbrengsten in termen van academisch kapitaal
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten (opbrengsten) van Tune In op het niveau van de
deelnemende studenten en gaat in op de vraag of Tune In heeft opgeleverd wat deelnemers
ervan verwachtten. Helpt het zomerbrugprogramma eerstegeneratiestudenten om hun weg te
vinden in het hbo? De impact van Tune In op deelnemende studenten, onder andere in
termen van hun ontwikkeling in academisch kapitaal wordt uitgebreid beschreven in dit
hoofdstuk. Deze opbrengstenevaluatie geeft informatie over de effectiviteit van het
programma (Valcke, 2010). Tune In is erop gericht dat studenten hun academisch kapitaal
kunnen versterken zodat ze de transitie naar het hbo soepeler kunnen maken en zij daar
makkelijker hun weg kunnen vinden en zich sneller thuis voelen. Ten aanzien van de
opbrengstenevaluatie stond in de evaluatie centraal wat de invloed van de deelname van
studenten was op hun academische kapitaal formatie. De onderzoeksvraag hierbij is:

Ervaren studenten die deelnemen aan het zomerbrugprogramma Tune In een toename in
academisch kapitaal en voelen zij zich beter voorbereid op hun start aan de HvA?

Onderzoeksopzet en methode
De evaluatie en opbrengsten van HvA Tune In zijn getoetst onder deelnemende Tune In
studenten en aan de hand van de Academic Capital Formation theorie (Winkler & Sriram, 2015).
Het onderzoek maakte gebruik van een mixed methods-aanpak en bestond uit kwantitatieve
data verkregen uit een pre- en posttest tijdens Tune In en kwalitatieve data verkregen uit
diverse focusgroepen bij een terugkomdag in oktober om de resultaten te duiden. De
kwantitatieve en kwalitatieve data zijn apart onderzocht en daarna samengebracht in diverse
kalibreersessies.

Participanten
In augustus 2019 verwelkomde HvA Tune In 65 studenten (58,5% = vrouw; 41,5% = man). Alle
aangemelde studenten waren aanwezig (no show percentage 0 %). Vanuit 26 opleidingen
kwamen zij samen om een sterke start te maken op de HvA. Het merendeel van de
studenten stond ingeschreven aan de Faculteit Maatschappij en Recht en de Faculteit
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Techniek. De gemiddelde leeftijd van studenten was 19,95 jaar (Min = 16, Max = 34), waarvan
40 een havo-opleiding, 21 een mbo-opleiding en vier een vwo-opleiding hadden genoten.
Iets meer dan de helft van de studenten komt niet uit een grootstedelijk gebied. In totaal
hebben 52 studenten alle drie de dagen van Tune In bijgewoond. Na de eerste dag vielen er
zes studenten af (reden onbekend). Zeven studenten deden slechts twee dagen mee (door
diverse redenen, onder andere een opleidingsgebonden activiteit op dag twee). 45
deelnemers hebben ouders die geen ervaring hebben in het hoger onderwijs, 20 deelnemers
zijn niet-eerstegeneratiestudenten. 55% van de deelnemers is echt de allereerste in het gezin
is om te gaan studeren (ouders noch broer(s)/zus(sen) hebben ervaring met hoger
onderwijs). 17% van de deelnemers heeft ouders die geen ervaring hebben in het hoger
onderwijs, maar er is wel ervaring in het gezin aanwezig door broer(s) of zus(sen). Van 20%
van de deelnemende studenten hadden één of beide ouders hoger onderwijs genoten in
Nederland. 8% van de deelnemers had een of beide ouders gestudeerd in het buitenland.
Van de 65 studenten waren 50 studenten geboren in Nederland en 14 waren elders geboren
(Midden-Oosten, Azië, Zuid-Amerika, Cariben). Van alle 65 studenten had ongeveer 30% een
niet-westerse migratieachtergrond.
Tijdens Tune In hebben bijna alle deelnemers de pre- en posttest ingevuld (N₁ = 65, N₂ = 52).
Middels focusgroepinterviews met deelnemers van Tune In zijn in het najaar van 2019 de
resultaten op de pre- en posttest geduid (N₃ = 18). Voor het verder duiden van de resultaten
is in een separate focusgroep een interview gehouden met de studentcoaches in het najaar
van 2019. Zij waren een integraal onderdeel van Tune In en hebben studenten ook na Tune
In ondersteund op vrijwillige basis. Zij hadden een goede indruk kunnen vormen van de
opbrengsten van deelnemende studenten. De studentcoaches participeerden namelijk in elk
programmaonderdeel. Vandaar dat de kwalitatieve data van de focusgroep van
studentcoaches ook worden meegenomen in de analyse van het empirisch onderzoek. De
citaten van deelnemende studenten worden zodoende soms ondersteund door citaten van
de studentcoaches.

Procedure
Werving voor de interventie en het onderzoek verliep via vrijwillige inschrijving. Deelname
aan Tune In was kosteloos. Een toestemmingsverklaring voor het verzamelen en verwerken

98

van data is gevraagd bij het invullen van het aanmeldformulier en nogmaals bij het invullen
van de itemlijsten (pre- en posttest) en deelname aan de focusgroepen in het najaar.
Participanten gingen akkoord door aan te vinken of zij wilden participeren in het onderzoek.
Alle gegevens van participanten zijn geanonimiseerd en verwerkt volgens de gedragscode
voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek (VSNU, 2018)

Meetinstrument Academic Capital Formation
Winkler en Sriram (2015) hebben het construct Academic Capital Formation (ACF) gevalideerd
in hun onderzoek ‘Development of a Scale to Measure Academic Capital in High-Risk College
Students’. De itemlijst is aangepast aan de hand van deze bestaande gevalideerde vragenlijst
en deed functie als zelfrapportage. Twee componenten die onderdeel vormen van cultureel
kapitaal in de originele ACF-vragenlijst van Winkler en Sriram (2015) zijn achterwege gelaten
in de ontwikkeling van de vragenlijst voor het Tune In onderzoek. Noch de schaal
‘verwachting (van familie) over studieloopbaan’ is opgenomen, noch de schaal
‘schoolbevorderend gezins- en taalklimaat’. Deze keuze is gemaakt aangezien de interventie
van drie dagen naar verwachting nauwelijks tot geen invloed zou hebben op ACF van de
deelnemers. Hetzelfde geldt voor de schaal die gaat over de financiële zorgen (‘concern about
costs’) van studenten in de categorie menselijk kapitaal (St. John et al. 2011). Ook deze schaal
uit de originele vragenlijst van Winkler en Sriram (2015) is niet opgenomen.
De overige variabelen sociaal en cultureel kapitaal, bestaande uit vijf schalen, resulteerden in
een lijst met 18 items, die zijn vertaald naar het Nederlands en deels zijn aangepast aan de
Tune In- context (bijlage 5). Iedere schaal bestond uit drie of vier items, die de student kon
beantwoorden aan de hand van een 6-punts Likertschaal (helemaal mee oneens t/m
helemaal mee eens). Twee vragen (item 16 en 18) zijn nadien omgepoold. In Tabel 3 worden
de variabelen, onderliggende schalen en één voorbeelditem per schaal ter illustratie
weergegeven. Het volledige instrument bevatte ook nog een aantal algemene vragen met
betrekking tot leeftijd, geslacht, vooropleiding en/of de ouders, broers of zussen hadden
gestudeerd.
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Tabel 3: Overzicht Variabelen Sociaal en Cultureel kapitaal, onderliggende Schalen en
Voorbeelditem.
Variabele

Schaal

Item

Sociaal kapitaal

Navigeren van het systeem

Ik ben mij bewust van de kansen en
mogelijkheden op de HvA die mij kunnen
helpen om een succesvolle student te zijn.

Betrouwbare informatie

Ik zie de docenten en mentoren van de HvA als
betrouwbare bronnen van informatie

Ondersteunende netwerken

Ik heb mensen in mijn leven die mij
aanmoedigen om te slagen met mijn studie.

Cultureel kapitaal

Te overwinnen barrières

Ik ben in staat om de knelpunten te
overwinnen die mij kunnen belemmeren een
succesvolle student te worden.

Hbo-kennis en vaardigheden

Ik weet precies wat de docenten op de HvA van
mij verwachten.

De betrouwbaarheid per schaal wordt weergegeven in Tabel 4. Betrouwbaarheid kan
volgens de Commissie Testaangelegenheden Nederland (Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma,
2010) voor bijna alle schalen voldoende worden geacht voor onderzoek op groepsniveau
(Chronbach’s α > .60). Alleen de schaal ‘hbo-kennis en -vaardigheden’ is niet betrouwbaar
gebleken door onvoldoende interne consistentie van de items in de schaal. Tijdens de

analyse wordt daarom ook ingegaan op de onderliggende, bepalende items in deze schaal.
De schalen ‘navigeren van het systeem’, ‘betrouwbare informatie’, ‘ondersteunende
netwerken’ en ‘te overwinnen barrières’ worden enkel op schaalniveau geanalyseerd.
Aanbevelingen voor verbetering van de vragenlijst zijn maar beperkt onderdeel van deze
rapportage en worden verder uitgewerkt in een nog te verschijnen wetenschappelijk artikel
(Agricola, Veraa, van Diepen, & Elffers, 2020).
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Tabel 4. Resultaten Betrouwbaarheidsanalyse van Sub-schalen van de Academisch
Kapitaal Vragenlijst Pre-test en Post-test.
Variabele

Sociaal kapitaal

Cultureel kapitaal

Schaal

N

Alpha

Alpha

items

Pre-test

Post-test

Navigeren van het system

4

.67

.77

Betrouwbare informatie

3

.59

.81

Ondersteunende netwerken

4

.86

.86

Te overwinnen barrières

3

.73

.79

Hbo-kennis en -vaardigheden

4

.27

.19

Topiclijst Focusgroep
Bij de invulling van de kwalitatieve aanpak is er gekozen voor focusgroepen. Om de beleving
en de ervaren opbrengsten door deelnemers, studentcoaches en uitvoerders van Tune In
centraal te stellen is bij de verschillende focusgroepen gebruik gemaakt van een
semigestructureerde vragenlijst (Bijlage 6 en 7). Voor de focusgroepen van de Tune In
deelnemers is met behulp van vooraf opgestelde topics en vragen ingegaan op de beleving
tijdens en na Tune In (Boeije 2010). De topiclijst diende als leidraad om zowel de
ontwikkeling van academisch kapitaal verder te duiden, als verdere opbrengsten die
deelnemers van Tune In ervaren in kaart te brengen. Binnen de focusgroepen werden
respondenten zo veel mogelijk vrijgelaten om hun verhaal te doen. Zo werd ook het
doorvragen mogelijk gemaakt op onderwerpen die niet direct gerelateerd waren aan het
construct academisch kapitaal, maar wel nuttig konden zijn voor opbrengsten over een
zachte landing en vliegende start op het hbo door Tune In. Deelnemende studenten aan de
focusgroep konden hun perspectieven met elkaar delen, ze vulden elkaar aan en
stimuleerden elkaar te reflecteren op de opbrengsten van Tune In.
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Analyses
Voor het analyseren van de kwantitatieve data is gebruikgemaakt IBM SPSS Statistics 25.
Voor de kwalitatieve transcriptie-data is gebruik gemaakt van MAXQDA.

Kwantitatieve analyses
Na het bekijken van de descriptieve analyses is gekeken hoe er is gescoord op de
verschillende schalen in de pre-test. Een onafhankelijke t-test is uitgevoerd om te analyseren
of er een gemiddeld verschil is op de pre-test scores tussen eerste- en nieteerstegeneratiestudenten. Vervolgens is gekeken naar de schaalscores op de post-test.
Opnieuw is een onafhankelijke t-test uitgevoerd of er een gemiddeld verschil is op de
gerapporteerde posttest-scores tussen eerste- en niet-eerstegeneratiestudenten. Vervolgens
is het verschil tussen de gemiddelde schaalscores op de pre- en posttest onderzocht door
middel van diverse gepaarde t-test analyses.

Kwalitatieve analyse
De focusgroepgesprekken zijn volledig verbatim uitgetypt en vervolgens ingevoerd en
gecodeerd in het computerprogramma MAXQDA. Voor het analyseren van de
focusgroepinterviews is zowel een deductieve als inductieve werkwijze gehanteerd. Bij het
deductief coderen is zowel gebruik gemaakt van de topics uit de interviewleidraad
gebaseerd op het construct ACF als van overige relevante begrippen uit de
onderzoeksliteratuur, zoals de mate waarin studenten zich thuis voelen. Om de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te verhogen werd een uitgetypt interview onafhankelijk
door twee partijen gecodeerd. De uitkomsten zijn met elkaar vergeleken en verschillen zijn
besproken om tot een beslissing te komen.
Na het uitvoeren van de kwantitatieve en kwalitatieve analyses hebben diverse
kalibreersessies plaatsgevonden. In totaal waren vier onderzoekers betrokken bij de
analyses. De kalibreersessies zijn gebruikt om de kwantitatieve data te duiden en
interpreteren middels het gebruik van de kwalitatieve data. Dit leverde een verrijkend beeld
op van de opgehaalde kwantitatieve resultaten.

102

Resultaten met betrekking tot de ontwikkeling
van academisch kapitaal
De komende paragrafen beschrijven eerst de resultaten van de kwantitatieve analyses op de
pre- en posttest, een zelfrapportage betreffende het academisch kapitaal van de deelnemer.
Vervolgens wordt het verschil op deze testen gerapporteerd en geduid met de kwalitatieve
data opgehaald onder deelnemers middels focusgroepen tijdens de ‘eerste 100 dagen’ op de
HvA.

Pre-test
De scores op de pre-test laten een lagere zelfrapportage zien op de schalen ‘hbo-kennis en vaardigheden’ (M = 14,73) en ‘het navigeren van het systeem’ (M = 16,65) ten opzichte van de
schaal ‘ondersteunde netwerken’ (M = 21,05). Geen van de schalen scoort de maximale score
voor vier items van 24 punten. De schalen ‘betrouwbare informatie’ (M = 14,39) en ‘te
overwinnen barrières’ (M = 15,03) bestonden uit drie items, waarbij een maximale score van
18 mogelijk was. Alle schalen laten voldoende potentie zien voor mogelijke groei (Tabel 5).
Tabel 5. Gemiddeldes, Standaarddeviaties, Minima en Maxima Schaal-scores op de Pretest
Variabele

Schaal

Nitems

N

M

SD

Min

Max

Sociaal kapitaal

Navigeren van het systeem

4

62

16,65

2,91

10

22

Betrouwbare informatie

3

64

14,39

2,07

9

18

Ondersteunende netwerken

4

65

21,05

3,32

9

24

Te overwinnen barrières

3

63

15,03

1,89

9

18

Hbo-kennis en -vaardigheden

4

62

14,73

2,94

9

22

Cultureel
kapitaal

Een onafhankelijke t-toets laat zien dat de scores op de pre-test van
eerstegeneratiestudenten (n = 41) en niet-eerstegeneratiestudenten (n = 19) nauwelijks
verschillen (Tabel 6).
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Tabel 6. Resultaten onafhankelijke T-toets Analyse Verschil Schaal-gemiddelden op Pretoets tussen Eerste- en Niet-eerstegeneratiestudenten
Eerste generatie

Traditioneel

Pre-test

Pre-test

Schaal

N

M

SD

N

M

SD

t

df

p

Navigeren van het systeem

42

16,55

2,92

20

16,85

2,94

-0,38

60

0,705

Betrouwbare informatie

45

14,6

2

19

13,89

2,21

1,25

62

0,217

Ondersteunende

45

21,31

3,27

20

20,45

3,43

0,97

63

0,338

Te overwinnen barrières

43

15,09

1,89

20

14,9

1,72

0,37

61

0,709

Hbo-kennis en -

42

14,64

3,17

20

14,9

2,47

-0,32

58

0,748

netwerken

vaardigheden

Op item-niveau laten beide groepen gezamenlijk lagere scores zien op de items:
Item 2: Ik weet hoe ik de verschillende ondersteunende diensten op de HvA
(decaan, psycholoog, bieb, taalspreekuur) kan gebruiken. (Schaal: Navigeren van
systeem, M = 3.27, SD = 1.28, Min = 1, Max = 6)
Item 17: Ik weet precies wat de docenten op de HvA van mij verwachten. (Schaal:
hbo-kennis en -vaardigheden, M = 3.67, SD = 0.96, Min = 2, Max = 6)
Item 18: Ik zal me ertoe moeten zetten om altijd aanwezig te zijn in de klas en me
voor te bereiden op de lessen. (Schaal: hbo-kennis en -vaardigheden, M = 2.45, SD
= 1.72, Min = 1, Max = 6)
Een volledig overzicht van de scores per item is toegevoegd in bijlage 8.
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Post-test
De scores op de post-test laten een hogere zelfevaluatie zien op de schalen ‘het navigeren
van het systeem’ (M = 20,43) en de schaal ‘ondersteunde netwerken’ (M = 21,21). Geen van de
schalen bestaande uit vier items scoort de maximale score van 24 punten. De schaal ‘hbokennis en -vaardigheden’ (M = 15,77) laat relatief de laagste post-test score zien (Tabel 7).
Tabel 7. Gemiddeldes, Standaarddeviaties, Minima en Maxima Schaal-scores op de Posttest
Variabele

Schaal

Nitems

N

M

SD

Min

Max

Sociaal kapitaal

Navigeren van het systeem

4

51

20,43

2,56

14

24

(post-test)

Betrouwbare informatie

3

51

15,29

2,15

9

18

Ondersteunende netwerken

4

52

21,21

2,75

16

24

Cultureel kapitaal

Te overwinnen barrières

3

52

15,44

1,90

10

18

(post-test)

Hbo-kennis en -vaardigheden

4

48

15,77

2,39

12

22

Een onafhankelijke t-toets laat zien dat de scores op de post-test van
eerstegeneratiestudenten (n = 34) en niet-eerstegeneratiestudenten (n = 18) weinig
verschillen (Tabel 8).
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Tabel 8. Resultaten onafhankelijke T-toets Analyse Verschil Schaal-gemiddelden op Posttoets tussen Eerste- en Niet-eerstegeneratiestudenten.
Eerstegeneratie Post-

Traditioneel

test

test

Post-

Schaal

N

M

SD

N

M

SD

t

df

p

Navigeren van het systeem

33

20,12

2,55

18

21,00

2,54

- 1,18

49

,244

Betrouwbare informatie

34

15,35

1,87

17

15,18

2,67

,27

49

,785

Ondersteunende netwerken

34

21,35

2,76

18

20,94

2,78

,51

50

,615

Te overwinnen barrières

34

15,24

1,99

18

15,83

1,72

- 1,08

50

,286

Hbo-kennis en vaardigheden

32

15,75

2,38

16

15,81

2,48

- ,08

46

,933

In bijlage 9 is een overzicht gegeven hoe de studenten gemiddeld hebben gescoord per item.
Nagenoeg alle items werden hoger gescoord dan een 4,00 (Max = 6). Echter één item
scoorde lager (M = 2,27, SD = 1,69), Item 18: Ik zal mij ertoe moeten zetten om altijd aanwezig te
zijn in de klas en mij voor te bereiden op de lessen.

Verschil tussen pre- en post-test
Om te beoordelen of deelnemers van Tune In een groei rapporteren op de schalen ter
formering van het academisch kapitaal is een gepaarde t-toets analyse uitgevoerd om het
gemiddelde verschil op de pre- en posttest te analyseren (Tabel 9). Deelnemers van Tune In
laten een significant verschil zien in de zelfrapportage op de schalen Navigeren van het
systeem, Betrouwbare informatie, Te overwinnen barrières en Hbo-kennis en -vaardigheden.
Op Ondersteunende Netwerken werd geen tot weinig verschil gerapporteerd na afloop van
de driedaagse interventie Tune in.
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Tabel 9. Gemiddelden, Standaarddeviaties en Gepaarde T-toets Analyse
Pre-test

Post-test

Schaal

M

SD

M

SD

t

df

p

Navigeren van het systeem

16,65

2,91

20,43

2,56

- 8,57

48

< ,001***

Betrouwbare informatie

14,39

2,07

15,29

2,15

- 2,37

49

,022*

Ondersteunende netwerken

21,05

3,32

21,21

2,75

- ,81

51

,422

Te overwinnen barrières

15,03

1,89

15,44

1,90

- 2,49

50

,016*

Hbo-kennis en -vaardigheden

14,73

2,94

15,77

2,39

- 2,81

46

,007**

NOOT. * P < ,05 ** P < ,01 *** P < ,001

De verschillen op de pre- en posttest is verder geduid in de focusgroepen met de
deelnemers na de eerste 100 dagen. In de volgende paragrafen is per schaal de analyse
toegelicht en verrijkt aan de hand van de opbrengsten uit de focusgroepen met
deelnemende studenten.

Navigeren van het systeem
Een gepaarde t-toets analyse van de pre- en posttest laat zien dat de deelnemers gemiddeld
hogere waarden laten zien na Tune In op de items met betrekking tot het navigeren van het
systeem. Een groei is te zien op alle items binnen deze schaal, waarbij het item “Ik weet hoe ik
de verschillende ondersteunende diensten op de HvA (decaan, psycholoog, bieb, taalspreekuur)
kan gebruiken” de grootste stijging liet zich zien tussen de pre- en posttest (Mpre = 3,27, Mpost =
5,02). Ook tijdens de focusgroepen werd gereflecteerd op de navigatie van het hbo en de
toegevoegde waarde van de workshops en studentcoaches die hieraan gerelateerd waren.
Enerzijds komt naar voren dat kennis ervoor zorgt dat de deelnemende studenten
makkelijker hun weg kunnen vinden:
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“Heel veel mensen waar ik aan vertel dat ik aan Tune In heb meegedaan, die
zeggen: “Oh, dat had ik ook wel graag willen doen!” En dan zeg ik: Ja, ik vind het
heel leuk dat ik dit gedaan heb, want ik heb er iets van geleerd, en je kent een
beetje de campus en de mensen om je heen.”
“In de workshop vertelden ze ook over verschillende studieverenigingen.
Die organiseren ook allerlei dingen. Ik ben lid geworden en
daardoor heb ik een beetje mijn weg kunnen vinden
hier. En dat is helemaal top.”
“Door Tune In weet ik wel dat als ik nu in
zo’n situatie terecht kom dat ik sowieso
eerst naar mijn mentor toe stap, maar meer
van: ‘Kunt u me helpen richting deze kant op of
deze kant op?’ Ik weet nu wel hoe ik dat soort
situaties moet aanpakken.”
Studenten ervaren dat ze beter hun weg kunnen vinden dan
klasgenoten op hun opleiding die niet hebben deelgenomen aan Tune In:
“Er kwam in september een klasgenoot naar mij toe en die zei: “Ik weet het even
niet meer”. Die begon over dyslexie en ik zei: ‘Oh, dat weet ik nog van Tune In!
Dan moet je gewoon daar en daar heen’. Toen keek ze me echt aan van: ‘Waarom
weet jij dat? Jij hebt niet eens dyslexie’. Nou, dat was gewoon blijven hangen.”
Niet alleen de kennis over hoe studenten hun weg kunnen vinden op het hbo komt naar
voren, maar met name het (thuis)gevoel dat het studenten gaf. Studenten ervaren dat ze
door Tune In ‘makkelijker in hun studie rollen’.
“Na Tune In voelde ik me echt eigenlijk al thuis, omdat ik alle gebouwen al wel
had gezien. Dus ik rolde er denk ik wat makkelijker in, in die eerste week.”
“Maar voor mijn gevoel zijn er heel veel dingen dat als je ernaar zoekt, dat het zo
te vinden is. Maar weet het maar eens te vinden! Bijvoorbeeld als je dyslexie
hebt, dan denk je van dat wordt me vast wel verteld, maar waarschijnlijk als je
dan op de site dat intypt, dat je dan zo een zooitje informatie krijgt. En bij Tune
in had ik het idee dat het gewoon dus wél werd verteld.”
“Ik ben denk ik wel makkelijk aan het studentenleven gewend, er iets beter
ingerold ben. Eerst kwam ik vooral binnen en dacht ik van nou: dat voelt nog
niet echt als thuis. Het gevoel wat je hebt na 5 jaar middelbare school. En dat je
op een gegeven moment wel voelt van nou, dit is gewoon een plekje waar ik
wel thuis hoor. En nu voel ik me niet meer echt een buitenstaander.”
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Studentcoach: “Het helpt studenten dat ze sowieso al een aantal keer hier
geweest zijn op de campus. Dat je weet waar je terechtkomt, al dan niet in het
goeie gebouw. Je bent namelijk wel al op de campus geweest, dus je voelt je al
wel iets meer thuis.”

De studentcoaches geven aan dat het een extra voordeel is
als de studentcoach een opleidingsverwant groepje coacht,
omdat die studentcoach dan later ook in de wandelgangen
op de opleiding te vinden is en zodoende nog makkelijker
aanspreekbaar.
Studentcoach: “Ik weet niet of de studenten zich echt meer thuis voelen door ons
[studentcoaches], maar ja, bijvoorbeeld had ik wel een Tune In student [mentee]
en ik zag haar een week na Tune In beneden rondlopen en toen werd ze echt blij
toen ze mij zag, ze gaf me gewoon een knuffel. Dus ik denk als ik fysiek in de
buurt ben dat studenten zich dan goed voelen. Maar op afstand?”
Studentcoach: “Ik ben niet meer bij mij op de opleiding geweest, want ik doe een
minor nu. Dat is een nadeel dat ze mij ook niet zien op de opleiding, ze kunnen
me dan niet even aanspreken met vragen die ze hebben. Het is een voordeel als
ze een studentcoach hebben die werkelijk wel eens in het gebouw is.”
Studenten geven aan het hbo-systeem beter te kunnen navigeren en zij weten ook van de
extracurriculaire activiteiten en studieverenigingen. Sommige studenten weten ook echt
toegang te vinden. De schijnbaar logische aspecten van studeren als deelname aan
campusactiviteiten of studieverenigingen lagen voor veel studenten niet zo voor de hand,
maar door aandacht hiervoor tijdens Tune In - in het programma of door de studentcoaches
- komt het beter op hun netvlies te staan en sommige studenten participeren daardoor al
daadwerkelijk in studieverenigingen of andere activiteiten. Daar breiden ze vervolgens hun
sociaal netwerk weer uit en daardoor vinden zij weer makkelijker hun weg.
“Nou, mijn studentcoach vertelde over werken op de campus, als
studentmedewerker. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik heb me toen
opgegeven. Ik krijg nu elke keer een mail als er hulp nodig is voor evenementen
opbouwen enzo voor de HvA. Daar krijg ik mailtjes over en dan kan ik gewoon
terugmailen en dan kan ik helpen. (…) Ik werkte in een eetcafé, maar daar ga
ik stoppen. Door te werken op de campus leer je ook weer nieuwe mensen
kennen.
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“Ik ben juist in aanraking gekomen met HvA Pride, doordat daarover verteld
werd bij ‘Wat verwacht het hbo van mij’. Dat was heel leuk en daardoor mag ik
nu wat vertellen in een grote collegezaal, omdat ik lid ben van HvA Pride nu.
Tijdens Tune In hadden ze het ook over verschillende studieverenigingen. Die
organiseren ook allerlei dingen. En daardoor heb ik een beetje mijn weg
kunnen vinden hier. En dat is helemaal top.”
Niet alle studenten nemen al de stap om deel te nemen aan activiteiten buiten het
curriculum om:
“Nou, dat komt misschien later. Ik merk dat het best wel een pittige opleiding is en
ik heb er best wel moeite mee af en toe, dus ik dacht het eerste jaar is het
moeilijkste als ik dat in ieder geval haal dan kan ik daarna met
studentenverenigingen of contacten leuke dingen gaan doen.”
Studenten formuleren ook kansen voor verbetering van het Tune In programma. Studenten
geven aan dat uitleg in het Tune In programma door de bibliotheek en uitleg over Bright
Space hen geholpen zou hebben indien dit in het programma zou worden opgenomen. Zij
hebben moeite om in de eerste weken van hun studie hun weg te vinden in de bibliotheek
en ervaren moeite online hun weg te vinden op Bright Space.
“Het is toch wel fijn om een opzetje te hebben van: ‘Oh nou, dit heeft de
bibliotheek en zo ga je ermee aan de gang. Dat was wel handig geweest.”
“De eerste twee weken heeft iedereen gestruggeld met Bright Space. Als we daar
uitleg over hadden gehad, dan konden we er beter gebruik van maken.”

Betrouwbare informatie
De gepaarde t-toets analyse van de pre- en posttest laat zien dat de deelnemers zichzelf
hoger scoren na Tune In op de items met betrekking tot betrouwbare informatie. Een groei
is te zien op alle items binnen deze schaal, waarbij het item: “Ik heb meer vertrouwen in de
informatie die ik over studeren krijg van de HvA dan van mijn familie”, de hoogste stijging liet
zien (Mpre = 4,73, Mpost = 5,12). In de focusgroep werd verder ingegaan op welke actoren als
betrouwbaar worden ervaren:
“Ik was bij Tune In meteen op de studentendecaan afgestapt. En toen heeft hij mij
na Tune In nog alle informatie gemaild. (…) Dus toen ik op mijn opleiding bij mijn
eigen studentendecaan kwam zat ik daar wel meteen van: het is vertrouwd. Ik
kan het hier neerleggen en ik weet nu ook wat me te wachten staat, hoe hij
wil handelen en wat ik zou kunnen doen als er bijvoorbeeld iets gebeurt.”
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Studenten ervaren de informatie bij Tune In als
betrouwbaar en grondig, waar ze echt mee geholpen zijn.
Zij geven aan dat ze via Tune In bruikbare en betekenisvolle informatie hebben ontsloten,
vaak in tegenstelling tot hun ervaringen op de opleiding zelf, mede omdat het daar soms aan
informatie ontbrak, of deze niet volledig bleek. Studenten ervaren dat zij beter geïnformeerd
zijn, in vergelijking met hun vrienden of klasgenoten die niet deelnamen aan Tune In.
“Bij ons op de opleiding kwamen wel twee decanen, maar alles wat ik gehoord
heb bij Tune In was compleet andere, veel betere informatie, dan wat de
decanen bij mij op de opleiding vertelden. Het was echt zo van: ‘Als je ADHD hebt
of dit of dat, dan moet je naar ons komen. Doei!’ En met Tune In was het veel
uitgebreider, veel logischer.”
“Als ik bepaalde zaken vertel die ik bij Tune In heb opgedaan, dan zeggen
studenten uit mijn klas: ‘Daar heb ik nog nooit van gehoord’”.
“Als ik Tune In niet had gehad, dan had ik praktische informatie en
ervaringsverhalen gemist, want ik word bijvoorbeeld op mijn opleiding gewoon
naar de a tot z-lijst gebonjourd van: ‘Als je een vraag hebt, dan kijk je daar maar’”.
“Er werd bij ons op de opleiding gezegd dat we de decaan zouden zien
in de introductieweek, maar er kwam niemand langs.”
De ervaringen, verhalen en voorbeelden van de
studentcoaches spraken sterk tot de
verbeelding. De informatie die zij gaven
uit eerste hand, werd informatiever en
belangrijker gevonden dan de informatie die door
docenten op de opleiding werd gegeven. De studentcoach
wordt de ‘betrouwbare andere’ waarmee de deelnemende
studenten een betrouwbare relatie opbouwen, waaruit ze relevante
informatie kunnen ophalen.
“Studentcoaches weten écht hoe het is. De docenten op de opleiding staan er
eigenlijk net iets te ver boven om te weten hoe het is om als student de dingen
mee te maken. Je hebt liever een student die weet dat het moeilijk is en in jouw
positie heeft gestaan.” (deelnemende student)
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De vertrouwdheid met de studentcoach en met het Tune In groepje komt ook naar voren in
de focusgroep van de studentcoaches:
Studentcoach: “Sommige van mijn studenten [mentees] vonden het wel een beetje
moeilijk om dan gelijk naar een docent toe te gaan of naar een
studentendecaan te gaan. Dan appten ze toch liever in de groepsapp, om mensen
met dezelfde ervaring te raadplegen, dat vonden ze dan wel fijner. Dus ik denk
dat ze dat echt wel waarderen, dat je nu echt iemand hebt waar je alles aan kan
vragen.”
Studentcoaches formuleren ook dat ze een grote rol zien weggelegd voor zichzelf als een
bron van betrouwbare informatie. De studentcoaches hebben ervaring in het volgen van het
pad van de Tune In studenten. Sommige studentcoaches doen er alles aan om hun Tune In
studenten optimaal te laten profiteren van hun eigen ervaring zodat er geen tijd en energie
wordt verloren aan het belopen van wegen waarvan de studentcoach aan den lijve heeft
ondervonden dat ze doodlopend zijn.
“Ze komen met hele persoonlijke vragen naar jou toe als studentcoach en dat je
denkt ‘Daar liep ik ook tegen aan, maar inmiddels heb ik het antwoord’.”
“Ik denk wel dat doordat bij elk groepje een studentcoach was, dat naarmate
Tune In vorderde, dat ze steeds meer ook wel naar jouw ervaringen gingen
vragen. Ik denk wel dat ze daar wel echt wat aan hebben gehad.”
De studentcoaches fungeren als primus inter pares:
“Ik denk dat de kracht van Tune In er heel erg in zat dat wij als studentcoaches
ook echt mee deden aan dingen met je groepje, want daardoor werd je wel
gewoon één van hun, maar dan wél als diegene die wat meer informatie
had.”
Studentcoaches geven aan dat bij veel workshops de ervaringsdeskundigheid van de
studentcoaches nog meer kan worden ingebracht, zoals bij de workshop Plannen:
“Ouderejaarsstudenten zouden hun agenda’s erbij moeten pakken. Dus dat je
echt inderdaad kan zien hoe zij hun tijd indelen. Daar kun je meerdere lessen
uithalen. Daar kun je dan weer naar terugkoppelen.”

Ondersteunende Netwerken
De gepaarde t-toets analyse van de pre- en posttest laat zien dat de deelnemers zichzelf niet
significant hoger scoren na Tune In op de items met betrekking tot ondersteunende
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netwerken. De focusgroepen in het najaar laten echter een ander beeld zien. Daar werd een
toegevoegde waarde van ondersteunende netwerken gerapporteerd, onder andere in de
vorm van het (online) ondersteunende netwerk via de studentcoaches.
Zowel studentcoaches als deelnemers onderstrepen het belang van de binding met elkaar in
het na-traject van Tune In:
Studentcoach: “Volgens mij was de kracht ook dat mijn studenten daarna konden
appen in de groep toen de studie al was begonnen.”
Deelnemers: “Ik was toevallig met een groepje met allemaal dezelfde studie, dus ik
zie ze nog vaak en we appen. Het is wel goed dat we elkaar hebben.”
Studenten voelen zich minder ‘alleen’ door het ondersteunende netwerk, waardoor ze zich
zekerder voelen:
“Nou, ik voelde me wel wat meer voorbereid na Tune In. En bij Tune In had ik
een paar vrienden gemaakt, dus het was voor mij makkelijker om na school even
te kunnen afspreken, of tenminste, ja, steun te hebben van iemand. Daar
voelde ik me ook zekerder door.”
“Ik was close geworden met de studentcoach, en via de studentcoach leerde ik
andere studentcoaches kennen en andere groepjes. Dus dat is wel een heel fijn
gevoel dat je gewoon op iemand af kan stappen. Dus ik denk wel dat dat een
deel is van Tune In.”
“Na Tune In kom je toch iets minder ‘alleen’ binnen op je opleiding. Ik heb ook
contacten gelegd bij Tune In waar ik later iets aan had.
“In de loop van de tijd kom je er vanzelf wel achter. Door gewoon met de
studentcoaches te spreken, of contacten van de Tune In dagen en elkaar helpen.
Met elkaar kom je er wel uit.”
Het sociale aspect, de binding met elkaar, zorgt ervoor dat de appgroep ook levend blijft:
Als wij vragen hadden over onze studie, dan konden we altijd terecht bij onze
studentcoach in de groepsapp. Of als we wat leuks te vertellen hadden, dan
zetten we dat ook in de groepsapp. Er wordt nog best veel in geappt.”
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“Onze studentcoach is heel enthousiast. We hebben het nog steeds gezellig met
elkaar, dan is het ook een behoefte dat je elkaar nog ziet, omdat het gewoon
gezellig is.”
In het ondersteunende netwerk worden ook praktische inhoudelijke zaken gedeeld, zowel
fysiek als online:
“We appen nu ook nog steeds over de stof en dat soort dingen. En over hoe die
toetsen waren, en dat is echt wel superhandig.”
“Verslag tips door die studentcoach, zij is sowieso heel betrokken bij ons, nog
steeds. Dat vind ik heel leuk. Die geeft gewoon wat tips hoe je kan leren en waar
je allemaal hulp kunt zoeken, ook online en op school. En gewoon wat tips. Het
is nuttig, vind ik.”
“Ja, afgelopen week hadden wij toetsweek en toen heeft iedereen aan onze
studentcoach gevraagd hoe het eruit zou zien en toen kregen we
voorbeelden van haar.”
“Wij hebben een groepje van aviation-studenten en ook
de studentcoach. Dat vond ik heel prettig en
daar heb ik nog steeds contact mee. Ik heb
bijvoorbeeld ook een student uit het
groepje bijles wiskunde gegeven. We helpen
elkaar gewoon.”

Te overwinnen barrières
De gepaarde t-toets analyse van de pre- en posttest laat zien dat de
deelnemers zichzelf hoger scoren na Tune In op de items met betrekking
tot te overwinnen barrières. Een groei is te zien op alle items binnen deze schaal,
waarbij het item: “Ik ben in staat om de knelpunten te overwinnen die mij kunnen belemmeren
een succesvolle student te worden”, de hoogste stijging liet zien (Mpre = 4,97, Mpost = 5,21).

Zelfregie en proactieve houding
Tijdens Tune In is veel aandacht besteed aan de rol van zelfregie bij het overwinnen van
barrières die studenten kunnen tegenkomen tijdens hun studie. Met name de mate van een
proactieve houding aannemen gaf de studenten meer inzicht in hoe problemen het beste
opgepakt kunnen worden, of voorkomen kunnen worden.
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“Dat is wel het beeld dat ook geschetst is, dat je gewoon een proactieve houding
moet aanhouden in het hbo, omdat jíj daarheen gaat en zíj komen niet naar
jou.”
“Toen de studentcoach voor de grote groep vertelde dat het hem te veel werd in
het eerste jaar en uiteindelijk naar de studentendecaan ging, dacht ik: ‘dat zou
mij ook best wel kunnen overkomen’. Dat je dan zelf denkt van: de docenten
zien mijn problemen vast wel. Want hij dacht meer van: de docenten komen wel
op mij af, ze zien wel dat het fout gaat. Maar nee, jíj moet het gewoon zélf
doen.”
Deelnemende studenten kunnen daar in veel gevallen ook al naar handelen:
“Alle informatie die ik kreeg van de decaan tijdens Tune In heeft mij veel
vertrouwen gegeven. Na het college van de decaan ben ik gewoon op hem
afgestapt, dat werd ook steeds benadrukt bij Tune In, wees proactief.”
“Bij Tune In werd wel goed geschetst van: ‘Trek op tijd aan de bel!’ Anders zou ik
denken: ach, alleen mijn mentor hoeft het te weten. Dus toen heb ik dat
inderdaad al doorgegeven aan de studentendecaan op mijn opleiding. (…) Dus
nu weet de decaan het, als er iets is dan weet ik dat ik naar hem kan en hij weet
tips of mogelijkheden, dat hij mij kan ondersteunen.”
“Ik was altijd zo iemand die in een bubbeltje bleef en helemaal niets deed en toen
dacht ik: Ik ga maar gewoon op iedereen afstappen waar ik iets aan kan hebben.
/…/ Dus: benader gewoon iedereen en wees proactief!”
De studentcoaches helpen de deelnemende studenten om proactief zijn. Op advies van de
studentcoaches handelen veel studenten daarnaar, zowel tijdens als na Tune In:
“Met de studentendecaan op Tune In heb ik gesproken en hij heeft mij veel
gemaild daarna. Ik was heel erg aan het twijfelen om de studentendecaan te
benaderen na de workshop. Maar ik wilde even proactief zijn. En mijn
studentcoach zei ook in mijn oor: ‘Wees proactief!’ Dus hij ging mij een beetje
pushen om dat te doen, ben ik hem wel dankbaar voor hoor.”
“Van mijn studentcoach heb ik meegekregen om op tijd dingen aan te kaarten.
Je moet proactief zijn, daar had hij het over. Dus ik heb mijn slb’er op tijd
ingelicht, meteen bij de opleidingsintroductie al en ze zei: ‘Als het echt een last
wordt, dan gaan we kijken wat we eraan kunnen doen’. Dus ik was zeer
proactief. Ook in het contact met leraren, als ik iets niet snap. Dus dat
advies heb ik heel erg meegenomen.”

115

Sommige studentcoaches geven aan dat trainen op zelfredzaamheid zelfs nog meer
benadrukt mag worden tijdens Tune In:
“Competenties als zelfredzaamheid dat dat nóg meer benadrukt mag worden,
want ik merk nu ook in jaar twee dat heel veel studenten wel afwachten. Dus dat
het belangrijk is om zelf acties te ondernemen, want daar lopen in mijn studie
nog steeds veel mensen tegenaan.”

Tips en tricks Tune In workshops
Het merendeel van de studenten ervaart dat de instrumentele tips en tricks van één of
meerdere workshops bijdragen aan het overwinnen van barrières.
“Ik gebruik nu die manier van plannen uit de workshop. Niet wekelijks, maar ik
heb wel bijvoorbeeld echt mijn reistijd en de tijd die ik desnoods aan huiswerk
zou kunnen gebruiken heb ik wel genoteerd, zodat ik als ik eens een keer in de
knoop kom, dat ik weet van: ik heb op die dag zoveel uur desnoods nog te
besteden, dus dat lukt ook.”

Studeren in de grote stad
Studenten die ‘uit de provincie’ komen geven
aan dat Tune In ze de kans geeft vast te
wennen aan de andere cultuur waar ze in
komen en de zachte landing die Tune In hen
hierin biedt:
“Ik kom uit Overijssel dat is toch een hele andere mentaliteit daar, een
groot verschil. Hier moet je wel door een barrière heen om iemand te leren
kennen. Het was fijn om alvast te kunnen wennen tijdens Tune In. Gewoon hoe
mensen met elkaar omgaan. Dat gaat hier heel anders.”
Ook de ervaringsverhalen en storytelling van studentcoaches en keynote sprekers geven
deze studenten erkenning, zij herkennen zichzelf in hun verhalen:
“Die ervaringsverhalen is dan gewoon meer de erkenning van: ‘dat zou ik ook
kunnen hebben of tegen aan kunnen lopen.”
“Wat ik daar echt uit heb gehaald is meer de ervaring toch wel van anderen van,
weet je, die Volendammer kwam natuurlijk ook gewoon uit Volendam, moest
opeens normaal Nederlands gaan praten en dat het eigenlijk ook vanzelf wel
een beetje komt als je in het eerste jaar bijvoorbeeld nog niet helemaal erin valt.
(…) het gewoon je eigen pad is die je maakt. Zo zat ik er zelf ook al wel in, het is
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mijn eigen keuze, dus ik ga er gewoon voor. Maar het gaf toch wel denk ik
een beetje rust”
“Er zijn hier ook andere soort gespreksonderwerpen. Ik kom uit een dorp en
niemand weet waar het ligt, dus ik moet altijd maar zeggen: het is 17 kilometer
van Hoorn af, en dan weten ze het wel ongeveer te plaatsen in hun hoofd. Dus ik
weet niet, dat is toch wel een beetje. Ik kan het wel een beetje inderdaad
herkennen aan wat Dick zei uit Volendam.”
Studentcoaches onderstrepen ook de toegevoegde waarde van Tune In voor studenten die
uit een dorp komen of van het platteland en minder te maken hebben gehad met
bijvoorbeeld culturele diversiteit.
Studentcoach: “Het sociale aspect zou mij geholpen hebben als Tune In bestond
toen ik eerstejaars was, omdat ik uit een klein dorp kwam en niet zozeer te
maken had met verschillende type mensen.”
Studentcoach: “Toen ik het hbo binnenkwam dacht ik meer dat je een van velen
was, dat er niet zoveel waarde aan jou wordt gehecht. Terwijl ik me met Tune In
dan zou realiseren dat jij evenveel recht hebt als de rest om er te zijn. (…) Dan
was ik meer zelfverzekerd geweest tijdens de start van mijn studie.”
Studentcoach: “Tune In ging heel erg over acceptatie. Ik denk ook dat dat voor
mensen die er niet bij stil staan, omdat je van het platteland komt, heel
leerzaam is, dat er heel veel verschillende soorten mensen zijn”.

“Ik kom uit een heel klein dorpje in West-Friesland en ik
ken serieus niemand in mijn omgeving die heeft
gestudeerd.”
Studenten ervaren zelf ook de heterogeniteit van de groep eerstegeneratiestudenten. Het is
een meerstemmige groep, met een zeer uiteenlopende achtergrond, maar er is ook een
bindende factor. Dat een student van het platteland bijvoorbeeld veel raakvlakken kan
hebben met een vluchtelingstudent. Hoe levensverhalen elkaar doorkruisen is voor
studenten ook wel een eyeopener. Doordat de groep zo divers is ervaren studenten dat er
plaats is voor iedereen.
“Wat ik heb geleerd is dat er zoveel verschillende mensen kunnen zijn die
eerstegeneratiestudent kunnen zijn. Dat je ziet dat je niet de enige bent. Er was
bijvoorbeeld iemand die al een heel gezin had.”
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“Het is leuk als mensen vertellen over verschillende
achtergronden. Ik ben ook iemand die er een beetje buiten
valt, dus ik hoopte op wat meer diversiteit. Dat heb ik ook
gezien. Dus ik voel me wat meer op mijn gemak hier.”

De kracht van kwetsbaarheid
De ervaringsverhalen van de gastsprekers inspireren de deelnemende studenten en zetten
de studenten in hun kracht (empowerment), mede omdat er ook een kracht zit in de
kwetsbaarheid van hun verhalen:
“Als je gaat studeren, dan weet je niet zo goed waar je staat en hoe. Het is
allemaal nieuw, dus vrij onzeker over wat gaat komen en of je wel kan handelen
wat er komen gaat. Of je het kan hebben. Wat je in het nieuws hoort maakt je
ook enigszins bang, over studenten die met burn-out klachten zitten. (…) Dat
hoorcollege over het vinden van geluk heeft me wel geholpen met eigenlijk
rustiger te zijn op school, om niet heel erg te stressen gelijk.”
Uit de cijfers die deelnemende studenten gaven aan de onderdelen van Tune In bleek al dat
de empowerment key note van Thijs Lindhout hoog scoorde (cijfer 9,12). Ook bij
studentcoaches zorgde deze keynote voor reflectie:
(Studentcoach): “Thijs Lindhout had over zijn burn-out gesproken. Ik had hem
daarna toegevoegd op Instagram en verteld: hé, dat was een goeie speech,
ervaring te delen en alles, het had me geraakt. Omdat veel studenten in een
burn-out terecht komen, het gebeurt, vooral eerstejaars, als studenten niet
weten waar ze naartoe moeten voor hulp.”
(Studentcoach): “Ik moest zelfs huilen. Het [keynote van Thijs Lindhout] raakte op
zich wel. Je realiseert je niet altijd dat het ook leuk moet zijn, sommigen doen
het met de achtergrond van: mijn ouders hebben mij deze weg op gebracht,
ga maar dit doen, want dan krijg je een baan. Maar het inspireerde veel
studenten van: oké, maar ik moet het inderdaad ook zélf leuk vinden. En dat
was wel waar iedereen het meest enthousiast over was, als ik naar die drie Tune
In dagen kijk. En ook een terugkerend gesprek de dag erna zelfs nog.”
(Studentcoach):“Het zette iedereen aan het denken en dat moet je ook
hebben.(...) Dit zijn de dingen waarover je blijft nadenken en dat is uiteindelijk
wat je wel wilt bereiken bij mensen natuurlijk.” (Studentcoach)
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Combineren van taken en rollen
Het gastcollege van de topsportende HvA student en de coördinator van de HvA
Topsportacademie (en tevens HvA alumnus) gaf inzicht in het overwinnen van barrières en
gaf hen ook inspiratie. Studenten konden de transfer maken naar hun eigen situatie, hoe ze
werk en studie konden combineren, welke prioriteiten ze daarin konden stellen.
“Ik heb echt super lang goed geluisterd en vragen gesteld aan die
topsportende student. Ik vond het zo interessant hoe zij dat deed, studeren
én topsporten.”
“Ik vond het knap hoe je sport en school kon combineren.
Dat ze er gewoon voor ging ook.”
“Ik denk dat het vooral ook motivatie is
naar jezelf. Jij [wijst naar medestudent]
hebt bijvoorbeeld twee baantjes naast je
school en ik werk ook gewoon naast school en
eigenlijk sport zij in plaats van dat ze werkt. Zij gaf haar
sociale leven op.”
“Wat ik daaruit heb gehaald is dat je niet bang moet zijn om te gaan
werken, bijvoorbeeld stel je wilt op kamers, dat je daarvoor moet gaan werken,
en dan mis je maar een verjaardag, dat soort dingen.”
“Dat je daar de moed voor hebt. Dat je er niet over moet gaan zeuren eigenlijk,
want zij staat gewoon om 5 uur ’s ochtends op.”
“Ik heb ervan geleerd dat er altijd wel ergens een oplossing voor is. Ze had
een flexibel rooster en volgde vakken bij andere klassen. Dus dat er ook wel een
oplossing is als het te druk wordt met een andere prioriteit. Maak het
bespreekbaar, je kan het altijd plannen, er is een oplossing. Als het wel samen
gebeurt, met je klas bijvoorbeeld of je mentor.”

Barrière samenwerking projectgroepjes
Als studenten eenmaal studeren op hun opleiding ervaren studenten het aanspreken van
studiegenoten die de kantjes ervan af lopen in projectgroepjes als een barrière. Ze vinden
dat lastig. Het merendeel van de studenten formuleert de behoefte te hebben aan
conflicthanteringsvaardigheden in het Tune In programma en andere praktische tips die de
samenwerking in groepjes tijdens de hbo-studie kan vergemakkelijken. Studenten ervaren
nu niet dat ze dit geleerd hebben bij Tune In.
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“Samenwerking op de opleiding is soms wel lastig, want als er iemand in jouw
groep zit en die wil gewoon niks gaan doen, dan is het een beetje moeilijk om te
zeggen tegen die persoon: ‘kom op, doe maar iets’”.
Een deel van de studentcoaches deelt informatie over het voorkomen van
knelpunten in de samenwerking in toekomstige projectgroepjes. Dit waren
veelal studentcoaches die zelf extra veel tips en tricks uitwisselden tijdens
Tune In, zonder dat daar vanuit de organisatie op werd aangestuurd:
“Mijn studentcoach zei dat ik een logboek moest bijhouden, welke taken ik doe
en wat anderen doen. Dat heb ik ook gedaan, daar heb ik veel aan.”
“Ik heb heel veel geleerd van mijn studentcoach, ook tijdens de Tune In dagen
zelf. Want zij gaf gewoon altijd tips en ze begon uit zichzelf al dingen te
vertellen over de studie en over dit moet je doen en dat moet je doen. Ik weet
nog wel bijvoorbeeld dat mijn studentcoach gelijk haar ervaringen deelde over
werken in groepjes. Als je een afspraak maakt, dat je dat ondertekent op papier
en als iemand zich daar niet aan houdt, dat je dan een waarschuwing geeft.”

Hbo kennis- en -vaardigheden
De gepaarde t-toets van de pre- en posttest laat zien dat de deelnemers hogere scores laten
zien na Tune In op de schaal met betrekking tot hbo kennis- en -vaardigheden. Dit is met
name gebaseerd op de gerapporteerde scores op het item: “Ik weet precies wat de docenten
op de HvA van mij verwachten.” (Mpre = 3,67, Mpost = 4,71). Tijdens Tune In is in meerdere
workshops aandacht besteed aan de (culturele) kennis van het hbo en de benodigde
vaardigheden. De deelnemers rapporteren in de focusgroep dan ook:
“Door Tune In heb ik zelf de hbo-mentaliteit een beetje ondervonden, en weet
wat het is. Dus eerst zélf een probleem proberen op te lossen, voordat je het bij
iemand anders neerlegt. Dus een stuk zelfstandiger. Je bent zelf
verantwoordelijk voor je eigen leerproces. En wat dat betreft heb ik wel het idee
dat ik al wel voorloop op mijn medestudenten.”
“Ik ervaar wel echt dat ik een voorsprong heb nu, een streepje voor ofzo door
Tune In. Ik heb klasgenoten ook wel veel kunnen vertellen over het hbo. Dan
dacht ik: dat hebben wij allemaal geleerd bij Tune In.”
“Het is toch wel vaak zo dat je toch te informeel doet tegenover de docent. Ik heb
nu wel geleerd hoe je formeel kunt blijven. Ik vind ook dat ik dat goed heb
toegepast.”
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“Ik heb heel veel mensen gesproken die geen idee hadden hoe ze een docent
moeten aanspreken via de mail.”
“Het zijn van die kleine dingetjes die je dan tijdens de studie merkt. Dat je toch
nog even iets gaat navragen omdat je weet en verhalen hebt gehoord tijdens
Tune In van: ‘Zorg ervoor dat je zelf alles goed op orde hebt’. Dat is het
allerbelangrijkste. Het komt niet naar je toe, je moet er zelf naartoe gaan.”
Doordat studenten weten wat ze kunnen verwachten voelen ze zich gesterkt, ze weten al
‘hoe het hbo er ongeveer uitziet’. Studenten ervaren dat ze daardoor makkelijker het eerste
jaar inrollen. Ze rapporteren een soepelere overgang door deelname aan Tune In, onder
andere door een groter ervaren zelfvertrouwen.

“Je weet wat je kan verwachten als je Tune In doet. En als je
het niet doet dan word je een beetje in het diepe gegooid,
denk ik.”
“Als je geen Tune In hebt gedaan ben je een stuk onzekerder over wat je kunt
verwachten.”
“Met Tune In krijg je eigenlijk een soort model voordat je gaat beginnen met je
studie, zeg maar.”
“Zonder Tune In zou de eerste schooldag even compleet anders zijn, denk ik,
dan als je wel Tune In hebt gehad.”
“Voor Tune In had ik stress. Het was gewoon door Tune In toch even wat
makkelijker voor mij om die eerste week mee te draaien.”
“Je weet alvast wat je te wachten staat. Dat er toch wel wat stress in ieder geval
bij mij afnam voor ik begon.”
“Na Tune In ben ik met een ander gevoel naar de eerste dag gegaan. Toch wat
zekerder.. van dat ik weet wat ik kan gaan verwachten”.
Tune In helpt in de beeldvorming, de ervaren ‘college knowledge’ wordt
vergroot:
“Ik deed mee omdat ik meer kennis zou willen hebben over hoe studeren werkt
enzo. En hoe ik goed zou kunnen leren en dat soort dingen. En dat heeft wel aan
mijn verwachtingen voldaan”
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“Het is me wel duidelijker gemaakt dat ik niet precies elk woord van een
studieboek hoef te lezen. Dus ik heb mijn eigen manier van lezen van
studieboeken wel ontwikkeld. Want eerst dacht ik echt van: ‘Oh wacht, dikke
boeken, ik moet alles lezen, ik dacht dat gaat me nooit lukken, maar nu lukt
het me toch’”.
“Ik begon met Tune In als verwachting dat ik iets meer zou weten over hoe het
werkt op het hbo. Dat het de klap van havo naar hbo een beetje zou verzachten.
Meer op die manier. En nu viel het wel mee. Anders had ik niet een idee
gehad wat ik zou moeten verwachten”
“Het was prettig om even te kunnen merken van: hoe het er
nou precies uitzag [op het hbo], en hoe het dan ging.”
Een deel van de
eerstegeneratiestudenten benadrukt in
de focusgroepen dat er thuis geen kennis
over en ervaring met het hbo is:
“Ik heb mijn moeder ook de folder laten lezen en toen was het van:
‘Misschien is het toch wel handig, want er is echt niemand in mijn
omgeving die hbo heeft gestudeerd’.”
“Ik zou thuis helemaal geen hulp hebben. Mijn vader weet niks van hbo of
propedeuse halen. Dus daar heb ik helemaal niets aan.”
Zowel de deelnemende studenten als de studentcoaches geven aan dat juist de
academische integratie, naast de sociale integratie, het karakter van Tune In maakt, zonder
dat het inhoudelijk ingaat op opleidingsspecifieke zaken:
“Wat ik juist leuk vond aan Tune In is dat dit echt de basiscompetenties zijn die
je moet bezitten bij je studie, waar je ook niet altijd aan denkt.”
“Sommige dingen moet je natuurlijk ook achter komen door het gewoon te doen
of zelfs fout te doen misschien. (..)Dus Tune in moet niet een volledige
klaarstoming aan jouw opleiding zijn zodat je alles perfect kan doen.”
“Mijn opleidingsintroductie was alleen maar sporten en leuke dingen doen. Tune
In was meer informatie opdoen over studeren, mijn groepje was echt geweldig.”
(Studentcoach): “Bij sommige opleidingen is de introductie gewoon een pretweek.
Dat ze daar ook niks leren van wat ze moeten verwachten als ze na de
introweek in de schoolbanken zitten.”
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Door in te gaan op de verschillen tussen de rol van leerling en hbo-student verkregen de
deelnemers meer inzicht in het mores van het hbo.
“Op het mbo hadden ze me een beetje bang gemaakt. ‘Het hbo is heel streng en
dit moet en dat moet’. Na Tune In had ik een genuanceerder beeld. Je moet wel
veel zelf uitzoeken natuurlijk, maar als je iets bespreekbaar maakt met je
mentor, dan zijn er ook wel oplossingen. Dan is het toch flexibel.”
“Bij Tune In kwam het over dat docenten wel heel erg open zijn en dat ze niet al te
streng zijn. Er zijn natuurlijk wel deadlines. Maar je hoeft niet overal je vinger voor
op te steken. Dus dat is wel prettig. En dat had ik ook al een beetje
meegekregen tijdens Tune In en dat ervaar ik nu ook zo.”

“Wat ik juist leuk vond aan Tune In is dat dit echt de
basiscompetenties zijn die je moet bezitten bij je studie,
waar je ook niet altijd aan denkt.”
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8. Algehele conclusie: een
vliegende start met Tune In
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Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies die uit de
onderzoeksresultaten kunnen worden getrokken. In de eerste paragrafen
worden de ontwerpvraag en de onderzoeksvraag beantwoord. In
daaropvolgende paragrafen wordt specifieker ingezoomd op de
verschillende componenten van het begrip academisch kapitaal en wordt
een terugkoppeling gemaakt naar het theoretisch kader. Vervolgens wordt
bij de discussie na de beantwoording van de empirische hoofdvraag ook
dieper ingegaan op wat we geleerd hebben van Tune In en worden enkele
kanttekeningen bij de uitkomsten geplaatst. De eindresultaten zullen in de
discussie worden geïnterpreteerd vanuit de context-, proces- en
inputgegevens van het Tune In Project. Als laatste volgt een kritische
reflectie en worden er aanbevelingen gedaan voor de verbetering van het
programma en voor verder onderzoek.

Een vliegende start
Dit project had tot doel een evidence-informed interventie te ontwikkelen en uit te voeren
om eerstegeneratiestudenten een zachte landing te bieden en een vliegende start in het
hbo. De ontwerpvraag die hierbij centraal stond was: hoe helpen we eerstegeneratiestudenten
bij de overstap naar het hbo?
Een transitieprogramma als Tune In heeft zijn nut bewezen om de overstap naar het hbo te
versoepelen voor studenten. Studenten ervaren daadwerkelijk een sterkere studiestart door
Tune In en zij vinden daardoor makkelijker hun draai op de HvA. De wijze waarop studenten
geholpen zijn door deelname aan het zomerbrugprogramma heeft enerzijds te maken met
de inhoudelijke aspecten van de Tune In-workshops, waar deelnemende studenten over het
algemeen positief over zijn, en anderzijds vanwege de pedagogische sfeer of het gevoel van
empowerment dat is uitgedragen bij Tune In en het ervaren peer-support van de
studentcoaches. De data suggereren dat storytelling als didactisch instrument ervoor gezorgd
heeft dat studenten een thuisgevoel hebben ervaren, of dat zij zich gewaardeerd en gezien
hebben gevoeld, omdat zij zich in verhalen herkenden.
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De vraag: Helpt het zomerbrugprogramma eerstegeneratiestudenten om hun weg te vinden in het
hbo? kan bevestigend worden beantwoord. Uit de analyse van de resultaten van de
focusgroepen is een helder beeld naar voren gekomen over hoe deelnemende studenten
over Tune In denken, wat hun ervaringen zijn en welke suggesties zij hebben om Tune In te
verbeteren. De verwachtingen die deelnemers hadden vóór deelname aan Tune In, kwamen
vaak uit. Zij hebben dankzij Tune In beter grip gekregen op de overgang naar het hbo en zij
stonden sterker in hun schoenen na de interventie. Daarnaast is getoetst of Tune In
bijdraagt aan de ontwikkeling van academisch kapitaal. De vraag die hierbij centraal stond
was:

Ervaren studenten die deelnemen aan het
zomerbrugprogramma Tune In een toename in academisch
kapitaal en voelen zij zich beter voorbereid op hun start
aan de HvA?
Hoewel er per student verschillen bestaan in de gepercipieerde ontwikkeling van
academisch kapitaal, ervaren studenten enerzijds een ontwikkeling van academisch kapitaal
als gevolg van de instrumentele workshops en colleges en anderzijds ervaren ze een
ontwikkeling in academisch kapitaal door invloed van de studentcoaches, ook nadat het
driedaagse programma is afgerond. Deelnemende studenten ondervinden ondersteuning
binnen hun peergroepje, zij kunnen een beroep doen op de studentcoach en veel
deelnemers doen dit ook daadwerkelijk. Deelnemende studenten zijn positief over de
kwaliteit en kwantiteit van interacties en sociale relaties binnen en met het groepje (inclusief
studentcoach) en de ervaren toegang tot kennis en informatie.
Tune In is deels gericht op wat de student nog kan leren, maar zeer zeker ook op wie de
student kan leren kennen. Beide aspecten zijn belangrijk gebleken. Studenten noemen
daarbij ook de ervaren invloed van de inspirerende ervaringsverhalen van de
studentcoaches en andere rolmodellen binnen de HvA en daarbuiten. Dit zorgde voor
herkenning en stelde de studenten gerust dat óók zij de overstap naar het hbo succesvol
konden maken, waardoor hun zelfvertrouwen toenam. Zij geven aan dat hun deelname aan
Tune In maakte dat ze beter begrijpen wat er van studenten wordt verwacht op het hbo en
dat ze dankzij Tune In beter zicht hebben op de meest geschikte aanpak van hun studie.
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Tevens geven studenten aan dat ze ook meer zelfregie ervaren of handelend vermogen om
zelf vorm te geven aan hun studie, bijvoorbeeld door het toepassen van effectief
hulpzoekgedrag.
Samenvattend kan gesteld worden dat studenten aangeven zich met name bewust te zijn
geworden van het belang om zelf initiatief te nemen, dat je als student eerst zelf aan zet
bent, dat de bal allereerst bij de student ligt, en dat je er zelf op af moet stappen als je hulp
nodig hebt. Bovendien weten studenten hulpbronnen in de omgeving beter te vinden. Een
deel van de studenten geeft aan deze nieuwe kennis en inzichten ook al in de praktijk te
brengen, al dan niet onder aanmoediging van hun studentcoach.

Toename per component van academisch kapitaal
In onderstaande paragrafen wordt specifieker ingezoomd op de
verschillende componenten van het begrip academisch kapitaal.

Navigeren van het systeem
Studenten ervaren dat ze door Tune In makkelijker hun weg kunnen vinden. Ze hebben een
beter beeld bij de verschillende actoren in de hbo-omgeving, en meer kennis over welke
rollen deze actoren vervullen (mentor, studentendecaan, etc.). Ook de navigatie naar andere
institutionele hulpbronnen in het hbo-systeem, zoals de vindbaarheid en het ervaren nut
van studieverenigingen wordt onderstreept door de participanten. Ook het letterlijk
navigeren van de hbo-locatie, een eerste introductie op de Amstelcampus, maakte dat
studenten zich sneller thuis voelen als zij eenmaal starten met hun studie op de opleiding
zelf.
Studenten formuleren als verbeterpunten voor een volgende editie van Tune In dat ze graag
wegwijs gemaakt willen worden in de bibliotheek, zodat meteen duidelijk is wat de
bibliotheek(medewerkers) voor studenten kunnen betekenen. Tevens willen ze graag al
navigeren in de Brightspace omgeving, zodat ze sneller wegwijs raken in de online omgeving
als ze eenmaal studeren. Studenten en studentcoaches geven aan dat ze behoefte hebben
aan een Tune In programmaboekje, een syllabus of bijvoorbeeld een website waar de
verschillende programmaonderdelen en de doelen na te lezen zijn.
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Betrouwbare informatie
Studenten ervaren de informatie bij Tune In als betrouwbaar en grondig, waar ze echt mee
geholpen zijn. Zij geven aan dat ze via Tune In bruikbare en betekenisvolle informatie
hebben ontsloten, soms in tegenstelling tot hun ervaringen op de opleiding zelf, mede
omdat het daar soms aan informatie ontbrak, of deze niet volledig bleek. Studenten ervaren
dat zij beter geïnformeerd zijn, in vergelijking met hun vrienden of klasgenoten die niet
deelnamen aan Tune In. Ook zijn deelnemers van mening dat ze hierin een voorsprong
ervaren op studenten die het programma niet hebben doorlopen. Deelnemende studenten
ervaren dat zij binnen Tune In en het sociale netwerk van de studentcoaches
‘betrouwbaardere’ informatie hebben opgehaald dan informatie die zij tot zich krijgen via
officiële kanalen op de opleiding. De formatie van betrouwbare relaties of ‘betrouwbare
anderen’, zoals met peers of de studentcoach tijdens of na Tune In (al dan niet via de
Whatsapp) speelt een rol om informatie als waardevol en betekenisvol aan te nemen en
deze volop te kunnen benutten.
In het proces van informatieverwerving blijken de studentcoaches een voorname rol te
spelen. Studenten hebben over het algemeen het idee dat ze altijd bij de studentcoach
terecht kunnen. In het peergroepje met de studentcoach ontstaan betekenisvolle
vertrouwensbanden. De voorbeelden en tips van de studentcoaches spraken sterk tot de
verbeelding. De informatie die zij gaven uit eerste hand, werd informatiever en belangrijker
gevonden dan de informatie die door docenten op de opleiding werd gegeven. De
studentcoaches worden over het algemeen als heel toegankelijk ervaren, wat maakt dat
studenten minder schroom hebben hen te benaderen voor informatie. Studentcoaches
formuleren ook dat ze een grote rol zien weggelegd voor zichzelf als een bron van
betrouwbare informatie, onder andere door hun ervaringsdeskundigheid. De rol van
studentcoaches tijdens en na Tune In werd door alle bij Tune In betrokken actoren als
belangrijk ervaren. De inhoud van de workshops en het programma zijn de ‘bakstenen en
fundament’ van Tune In en de studentcoaches zijn het cement. De studentcoaches fungeren
namelijk als bindmiddel, rolmodel, vraagbaak en primus inter pares.
Als verbeterpunten formuleren zowel deelnemende studenten als studentcoaches dat bij
veel workshops nog meer de ervaringsdeskundigheid van de studentcoaches kan worden
ingebracht. Studentcoaches geven zelf aan dat er meer bij hen belegd mag worden, dat ze
graag eerder en meer betrokken worden bij de ontwikkeling van het programma.
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Studentcoaches geven aan dat het programma meer consistentie zou moeten hebben. In
hun opinie zou de samenhang tussen verschillende elementen binnen het Tune In
programma helderder naar voren kunnen komen. Bovendien willen studentcoaches elkaar
voor aanvang van het programma beter leren kennen, zodat studentcoaches ook onderling
naar elkaar kunnen verwijzen en elkaar kunnen ondersteunen. Studentcoaches geven ook
aan dat ze een signaalfunctie hebben, bijvoorbeeld indien een student dreigt af te haken na
dag één. Een effectievere communicatie hierover tussen de studentcoaches en het
operationele team kan de samenwerking tussen deze beide partijen verbeteren ten behoeve
van een sterker vangnet met adequate informatievoorziening voor deelnemende studenten.

Ondersteunend netwerk
Het merendeel van de deelnemende studenten ervaart een toename van hun
ondersteunende netwerk door Tune In, hoewel de kwantitatieve resultaten dit niet
ondersteunen aan de hand van de pre- en posttest. Dat het kwantitatieve onderzoek geen
ontwikkeling laat zien op deze schaal van academisch kapitaal kan verklaard worden doordat
de meeste studenten reeds bij binnenkomst rapporteren dat ze deze emotionele
ondersteuning van bijvoorbeeld familieleden ervaren. Bij nadere beschouwing meten de
items van deze schaal van de vragenlijst voornamelijk de emotionele steun vanuit de
thuisomgeving. Het is niet verwonderlijk dat die ondersteuning niet is veranderd in drie
dagen tijd. Bovendien rapporteren eerstegeneratiestudenten net zoals nieteerstegeneratiestudenten emotionele steun en aanmoediging vanuit huis. Dat is congruent
met de literatuur (Jehangir, 2010; Orbe, 2003; Savage et al., 2013). Het is interessant om
bevestigd te zien dat studenten emotionele ondersteuning ervaren vanuit huis, conform
eerder onderzoek, maar het was beter geweest om items in de schaal ‘ondersteunende
netwerken’ op te nemen die support in relatie tot de interventie meten. Bijvoorbeeld de
ondersteuning die ze ervaren vanuit actoren op de HvA (bijvoorbeeld de studentcoaches).
Momenteel staan de items in de schaal niet in helemaal in relatie tot de interventie. Dat
studenten geen ontwikkeling rapporteren aan de hand van de resultaten van de pre- en
posttest is zodoende ook niet verwonderlijk.
Dat studenten in de focusgroepen wel rapporteren dat ze ondersteuning kunnen vinden in
hun netwerk op de HvA is goed te duiden. Er is tijdens Tune In aandacht besteed aan de
toegevoegde waarde van ondersteunende netwerken in de HvA. Het uitbreiden van een
netwerk kost echter wel tijd, men moet initieel contact leggen, elkaar leren kennen, etc. Dit
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kan ook verklaren dat tijdens Tune In weinig groei is gerapporteerd door de deelnemers. De
ervaren ondersteuning van medestudenten in het Tune In peergroepje en hun studentcoach
waarop studenten een beroep kunnen doen, blijkt in de eerste 100 dagen toegenomen. Het
merendeel van de studentcoaches bleef betrokken bij het peergroepje na de start van het
academisch jaar. Studenten voelen zich vrij om te vragen hoe ze bepaalde zaken moeten
aanpakken en studentcoaches delen ‘hoe te..-ervaringen’. Dat wil zeggen: hoe te werken in
projectgroepjes, hoe docenten te benaderen, hoe om hulp te vragen, etc.
De kwaliteit en kwantiteit van interacties in de Whatsappgroep en de sociale relaties tussen
de peers in het groepje verschilt wat tussen groepjes onderling. Of de studentcoach ook
daadwerkelijk in de buurt is op de opleiding zelf tijdens de eerste 100 dagen lijkt samen te
hangen met de ervaren mate van support. Bij de peergroepjes waarvan de studentcoach
dezelfde opleiding doet wordt relatief meer inhoudelijke studie-gerelateerde
ondersteuning gegeven. Studenten en studentcoaches van Tune In groepjes die
op dezelfde opleiding waren ingedeeld lijken elkaar ook meer vooruit te
helpen door gedurende de eerste 100 dagen studie-gerelateerde
ondersteuning te geven, bijvoorbeeld in de vorm van
bijles.
De bevindingen suggereren dat de
overgang naar het hbo kan worden
vergemakkelijkt voor studenten als zij in de
zomer al mogen warmdraaien door te ervaren en te
oefenen hoe constructief om te gaan met peers.

Te overwinnen barrières
Studenten ervaren dat ze knelpunten rondom de studie makkelijker het hoofd
kunnen bieden dankzij Tune In. Het thuisgevoel dat studenten hebben ontwikkeld maakt
ook dat ze zichzelf meer durven te laten zien en horen. Ze hebben niet het idee dat ze er
alleen voor staan en ze beseffen ook dat er betrouwbare actoren te vinden zijn in de
onderwijsomgeving die hen verder willen helpen. Zij durven erop af te stappen en mensen te
raadplegen. Bij Tune In werd het belang van een pro-actieve houding en effectief
hulpzoekgedrag sterkt benadrukt. Daar blijken studenten ook al naar te handelen.

130

Bij het merendeel van de studenten zorgen de instrumentele tools over de studie-aanpak,
zoals plannen, het hanteren van veel studiestof of het formuleren van een e-mail naar
docenten ervoor dat ze het gevoel hebben dat ze meer inzicht hebben gekregen in de
werkwijze op het hbo. Bovendien hebben ze beter op hun netvlies staan waar en wanneer
zich barrières kunnen voordoen in de studie en hoe zij deze kunnen slechten. Hierdoor
ervaart een meerderheid meer handelend vermogen om knelpunten het hoofd te bieden.
Daarnaast hebben studenten meer zicht gekregen op en inzicht gekregen in manieren om
hun studie te combineren met andere rollen of verantwoordelijkheden in hun leven.
Medestudenten op de opleiding aanspreken op de samenwerking in groepjes ervaren
studenten als een barrière en ze ervaren dat hier meer aandacht aan besteed had kunnen
worden in het programma. Studentcoaches geven zelf naar eigen inzicht wel
conflicthanteringsvaardigheden mee aan hun mentees, of ze delen praktische tips en tricks
hoe samenwerking in projectgroepjes effectiever kan verlopen.
Een deel van de studenten die niet uit een grootstedelijke omgeving komt ervaart dat de
heterogene Tune In groep hen helpt om alvast te wennen aan de (culturele) diversiteit die ze
ook ervaren als ze eenmaal starten met hun studie. Ze rapporteren dat ze vast kunnen
proeven aan een andere mentaliteit op het hbo in de grootstedelijke omgeving. Ze vinden
hierbij erkenning en herkenning in de ervaringsverhalen van sprekers en alumni, want ook al
is de groep zeer heterogeen, zij ervaren veel gelijkenissen met elkaar.

Hbo-kennis en vaardigheden
Studenten ervaren door Tune In dat ze een nauwkeuriger beeld hebben bij wat studeren op
het hbo inhoudt. De ‘hbo-mentaliteit’ hebben ze al wat meegekregen. Doordat studenten
weten wat ze kunnen verwachten voelen ze zich gesterkt, ze weten al een beetje hoe het hbo
‘eruitziet’ voordat ze daadwerkelijk starten met hun studie. Mogelijke misconcepties kunnen
deels al de wereld uitgeholpen worden voor aanvang van de studie. Studenten rapporteren
dat ze daardoor makkelijker het eerste jaar inrollen. Studenten voelen zich beter voorbereid
en staan er meer ontspannen in om de overstap te maken naar het hbo. De overstap gaat
daardoor soepeler dan aanvankelijk verwacht. In die zin ervaren studenten een zachte
landing.
De focusgroepdata geven een duidelijk beeld hoe Tune In heeft bijgedragen om
verwachtingen te verhelderen. Studenten weten beter wat ze staat te wachten. Dat is ook
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terug te zien op itemniveau in de vragenlijst ‘Ik weet precies wat docenten op de HvA van mij
verwachten’. Terugkijkend was beter geweest om meer aandacht te besteden aan de schaal
hbo-kennis en vaardigheden in de vragenlijst. Het begrip college knowledge laat zich niet heel
makkelijk vertalen en door tijdgebrek is over het hoofd gezien dat item 15 van de vragenlijst
geen college knowledge meet, maar dat dit item eigenlijk meet of je vertrouwen hebt in je
leesvaardigheid bij de start van het hbo. Beter was geweest om te vragen: ‘Ben je bekend
met strategieën om grote hoeveelheden leesstof te hanteren?’ Met het ompolen van item 16
en 18 is er nu eerder uitgevraagd naar vertrouwen in je eigen kunnen of discipline, in plaats
van college knowlegde. In de toekomst dient de schaal hbo-kennis en -vaardigheden dan ook
verbeterd te worden.

Discussie en aanbevelingen
Studiesucces door Tune In?
De kwalitatieve data suggereren dat bij studenten het vertrouwen in zichzelf om de studie
aan te kunnen, is verhoogd. Ze ervaren een voorsprong, ‘een streepje voor’ en ze voelen zich
beter voorbereid. Studenten ervaren ook een ontwikkeling in academisch kapitaal
(kwantitatieve en kwalitatieve resultaten). Dat klinkt allemaal erg positief en doet vermoeden
dat deze studenten ook meer studiesucces zullen behalen, bijvoorbeeld in termen van te
behalen ECTS of cijfers. Studenten zijn echter geïnterviewd in de focusgroepen nog voordat
zij hun eerste studieresultaten terug hadden gekregen. Het verkennende onderzoek in het
kader van Urban Education 2018 laat juist zien dat veel studenten pas echt een reality check
kregen na het terugkrijgen van hun cijfers. Hoe blijvend het effect is van de vertrouwensboost
die Tune In studenten heeft gegeven is binnen dit onderzoeksdesign niet te achterhalen.
Op basis van het huidige onderzoekontwerp kunnen er bovendien geen uitspraken gedaan
worden over studiesucces of andere lange termijneffecten. Het onderzoeksontwerp van
deze pilot, zonder controlegroep, en zonder een koppeling van de deelnemende studenten
in het Student Informatie Systeem (SIS), staat namelijk niet toe de verdere studieresultaten
van de Tune In deelnemers toe te schrijven aan wel of geen deelname aan de interventie
Tune In. Hoewel de literatuur aangeeft dat een grote mate van thuis voelen en een stevige
basis van academisch kapitaal studiesucces positief beïnvloeden, laten de resultaten van dit
huidige onderzoek zien dat het thuis voelen en de zelf gerapporteerde toename in
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academisch kapitaal meer als een uitkomst van een soepele transitie naar het hbo door
Tune In kan worden beschouwd dan als een voorspeller van studiesucces. Wat nu uit de
onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt is dat Tune In een effectieve interventie is als
het gaat om de versterking van academisch kapitaal en de mate van thuis voelen op het hbo.
Studenten ervaren dat zij er ‘makkelijker’ inrollen, dat Tune In een zachte landing geeft,
ervoor zorgt ‘dat ze niet in het diepe worden gegooid’. Al deze zaken bieden ondersteuning
voor de claim dat Tune In een succesvol transitieprogramma is.

Kritische reflectie op de sociale identiteit van de
eerstegeneratiestudent
In andere landen, met name in de Verenigde Staten, wordt reeds jarenlang specifiek beleid
gevoerd voor studenten uit milieus waar hoger onderwijs geen vanzelfsprekendheid is. Een
vraag die speelde in de vormgeving van Tune In was of alle kenmerken die mogelijk
representatief zijn voor een context in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, ook de
Nederlandse situatie van het hbo-onderwijs karakteriseren. Zo wordt in de
Verenigde Staten veelal de overlap van het label eerstegeneratiestudent
met (sociaaleconomische) klasse, familie-inkomen of etniciteit
geproblematiseerd. Sociale verschillen tussen groepen
onder het label eerstegeneratiestudent verschillen,
kunnen elkaar overlappen, en de
Nederlandse context kan verschillen
van de Amerikaanse. Door deze eerste
pilot-editie van Tune In is er evenwel meer zicht
gekomen op de eerstegeneratiestudent op de HvA.
Momenteel wordt er met de term ‘eerstegeneratiestudent’ in
eerste instantie voornamelijk gerefereerd aan een groepskenmerk
(ouders niet gestudeerd). Eventuele onderliggende of overlappende structuren
of kenmerken waarbinnen de sociale realiteit van de eerstegeneratiestudent zich
voordoet kwamen binnen het Tune In project deels naar voren.
Het kwalitatieve onderzoek onder uitvoerders en organisatoren wijst uit dat men binnen de
HvA bij het woord eerstegeneratiestudent toch nog veelal dacht aan studenten met een nietwesterse migratieachtergrond. Het literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek van
Tune In laten zien dat ook studenten met stevige wortels in Nederland (etnisch Nederlandse
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studenten) pionier kunnen zijn voor wie de cultuur van het hoger onderwijs allesbehalve
bekend kan zijn.
Daarnaast zijn er uit het onderzoek ook zaken naar voren gekomen zoals de intersectie van
het label eerstegeneratiestudent met de onbekendheid met de grootstedelijke omgeving
door rurale studenten. In het kader van het te lanceren Expertisecentrum Urban Education
op de HvA (de vervanger van het Speerpunt Urban Education) is dit een interessant punt
voor verdere reflectie en voor toekomstig onderzoek. Bijvoorbeeld hoe de transitie naar de
HvA verloopt voor (eerstegeneratie)studenten uit dorpen of het platteland. Waar stedelingen
uit een multiculturele wijk of school de transitie maken naar de HvA, maken studenten uit
een niet-stedelijk gebied ook de overstap naar de HvA. Voor sommige studenten uit de
kleinere dorpen geldt dat zij pas op de HvA te maken krijgen met stedelijk georiënteerde
referentiekaders, terwijl zij zelf bijvoorbeeld nog een sterk regionale identiteit kunnen
hebben als ze starten met hun studie (Vox, 2019). Deze ‘dubbele cultuurschok’ voor ‘rural first
generation students’ is in het buitenland reeds langere tijd onderwerp van onderzoek (Ardoin,
2013; Heinisch, 2016; Schultz, 2004). Voor wat betreft de overlap van
eerstegeneratiestudenten en studenten uit een niet-stedelijk gebied is verder onderzoek
naar de heterogeniteit binnen het label eerstegeneratiestudent wenselijk. Het
kruispuntdenken kan ons in staat stellen te doorgronden hoe verschillende soorten in- en
uitsluitingsprocessen met elkaar verbonden zijn en invloed hebben op elkaar.
Tune In laat zien dat studenten zelf ook meerdere culturen en sociale identiteiten
meenemen. Naast hun etnische of sociaal-culturele achtergrond kunnen studenten zich
identificeren aan de hand van opleidingsniveau (bijvoorbeeld: ‘ik ben een vwo-er’) of op basis
van leeftijd (‘ik ben een vroege leerling en nog heel jong’), aan de hand van de regio waar ze
vandaan komen (ik ben een trotse Volendammer) of verdere sociale rollen in het leven (‘ik
ben moeder van twee kinderen’, of ‘ik ben mantelzorger’). Tune In studenten en de
studentcoaches hebben deze pluriformiteit ervaren en de (on)bewuste associaties die
studenten maken met de ander geëxpliciteerd en ter discussie gesteld in verschillende
workshops. Binnen deze workshops kreeg die veelheid aan verhalen de ruimte, naast de
meer traditionele of normatieve opvattingen over het studentenleven of ‘de student’. In een
veilige omgeving werd ruimte geboden voor de persoon en diens sociale rollen achter de rol
‘student’. Uiteindelijk is iedere student, dus ook iedere eerstegeneratiestudent een unieke
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combinatie van sociale identiteiten. Die rijkdom werd gevierd, en mogelijk voelden
studenten zich daardoor ook thuis.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Deelnemers van Tune In worden momenteel niet gevolgd in hun verdere studieloopbaan in
het eerste jaar of daarna. Aanbeveling voor wat betreft toekomstige monitoring van Tune In
studenten is erop gericht het duurzame effect van Tune In te onderzoeken in een
longitudinaal onderzoek, waarin van jaar op jaar de voortgang van deelnemende
deelnemers aan Tune In wordt gevolgd. Over eerstegeneratiestudenten wordt op dit
moment nog geen informatie verzameld in Studielink. Studenten zouden evenwel op
vrijwillige basis toestemming kunnen verlenen om hun studieprestatiegegevens te koppelen
aan de door hen te in vullen survey op de laatste dag van het Tune In programma.
Het is vanzelfsprekend onwenselijk dat persoonlijke gegevens zoals opleidingsachtergrond
van ouders voor andere doeleinden gebruikt worden dan onderzoeksdoeleinden of
monitoring om studieloopbanen kansrijker te maken. Op dit moment ervaart de HvA nog
risico’s (labelen, profileren) en terughoudendheid om achtergrondkenmerken uit te vragen
als studenten zich inschrijven op de HvA. Tegelijkertijd valt te beargumenteren dat in het
kader van kansenongelijkheid in het onderwijs registratie en analyse van kenmerken zoals
opleidingsachtergrond van ouders dit rechtvaardigt.
Toekomstige monitoring zou kunnen worden verdiept naar longitudinaal monitoren op in-,
door- en uitstroom van eerstegeneratiestudenten. Voor het formuleren van
toegankelijkheidsbeleid, zowel op hogeschoolniveau als op opleidingsniveau, zou kennis
over de mate waarin de HvA meer of minder toegankelijk is voor verschillende doelgroepen
nuttig zijn. Zoals eerder genoemd levert de terughoudendheid om te stigmatiseren
vooralsnog een spanning op met het doel om studenten beter te kunnen begeleiden door
verdere kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling op basis van contextuele gegevens over
studieloopbanen van diverse studentengroepen op de HvA.

Intersectionele analyse
Aanbevelingen voor aanvullend vervolgonderzoek bestaan uit het duiden van de overlap van
de verschillende (sociale) dimensies die studenten meenemen. Een intersectionele aanpak is
daarbij nuttig, want overlappende vormen van ongelijkheid op de HvA zijn tot nu toe nog
niet goed in kaart gebracht. Enerzijds is dat een kwantitatieve onderzoekslijn, om te weten

135

waar in de HvA met name een overlap van categorieën te vinden is (bijvoorbeeld mbodoorstromer én eerstegeneratiestudent). Door middel van kwalitatief onderzoek kunnen we
duiden hoe de verschillende sociale posities van studenten van invloed zijn op hun ervaren
overstap naar het hbo en hun ervaringen in het eerste hbo-jaar.
Uit onderzoek is bekend dat er sprake kan zijn van overlap tussen studentgroepen met
verschillende kenmerken, maar binnen de HvA is geen informatie aanwezig die kan duiden
welke kenmerken verband houden met verschillen. Als studenten uit bepaalde groepen
meer of minder moeite hebben om succesvol te studeren, is het moeilijk aan te wijzen welke
kenmerken verband houden met verschillen in studieresultaten. Om gericht beleid te
kunnen maken dat kansrijke schoolloopbanen waarborgt en dat recht doet aan de diversiteit
van de studentpopulatie op de HvA, zou het uitvragen van achtergrondkenmerken tijdens
inschrijving van Studielink een belangrijke eerste stap zijn. Als deze stap is gezet dan is het
ook mogelijk om HvA-breed onderzoeken te initiëren (bijvoorbeeld door of in samenwerking
met de afdeling Institutional Research van de HvA). Dan is het mogelijk om in
vervolgonderzoek met behulp van multivariate analyses te toetsen welke van (bijvoorbeeld)
de volgende drie achtergrondvariabelen (migratieachtergrond, vooropleiding,
eerstegeneratie) van het venn diagram in figuur 8 van invloed zijn op de instroom en
studieresultaten in het hbo (inclusief uitval). Aan de hand van deze informatie kan dan voor
elk van de vlakjes in onderstaand venndiagram worden weergegeven hoeveel HvAstudenten tot dit vlakje behoren en wat de studieresultaten zijn van deze verschillende
groepen, en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Figuur 8: weergave van studentgroepen op de HvA, 1 = migratie-achtergrond, 2 = eerstegeneratie-student, 3 = mbo-instroom

136

De kennis die de analyse van de doelgroepen oplevert kan door beleidsmakers worden
gebruikt bij het (door)ontwikkelen van toegankelijkheids- of studiesuccesbeleid. Dankzij de
kennis die in een dergelijk onderzoek wordt gegenereerd kan de HvA beleid en onderwijs
ontwikkelen dat past bij de complexe, rijke en uitdagende grootstedelijke omgeving van
Amsterdam.

Afbakening van de doelgroep van Tune In
In een groot deel van de communicatie-uitingen van de HvA of in de media wordt gesproken
over studenten die als allereersten in de familie gaan studeren. Op de een of andere manier
klinkt die term wat neutraler dan eerstegeneratiestudent, terwijl de definitie die dan
gehanteerd wordt niet helemaal zuiver is. De definitie die wordt gehanteerd op de HvA, in
navolging op de terminologie van de Onderwijsraad (2008), beschouwt ook studenten
waarvan broers of zussen studeren (of gestudeerd hebben), maar de ouders deze ervaring
niet hebben, als eerstegeneratiestudent. Zoals in het proceshoofdstuk naar voren is
gekomen vindt een deel van de HvA-medewerkers de term eerstegeneratiestudent lastig te
hanteren, in verband met connotaties en associaties die iets anders betekenen (bijvoorbeeld
eerste generatie migrant). Dit kan voortkomen uit kennisgebrek of zou verwant kunnen zijn
aan het huidige (politieke) discours. Het thema is nog vrij nieuw en veel HvA-medewerkers
hebben geen idee wat nou maakt dat deze studenten meer moeite kunnen hebben met de
overstap naar het hbo. Samen vocabulaire ontwikkelen dat niet bedreigend of
stigmatiserend is kan helpen om het programma Tune In effectief uit de dragen voor de
doelgroep waarvoor het bestemd is, maar zonder het gevoel te hebben dat een groep
studenten mogelijkerwijs als deficiënt wordt neerzet.
Datzelfde geldt voor termen als studenten uit zogenaamde ‘kwetsbare doelgroepen’, of
‘risicogroepen’. Wat dat betreft hebben onze zuiderburen in Vlaanderen een treffend
begrippenapparaat ontwikkeld. Daar wordt de term pionierstudenten gebruikt en studenten
die van oudsher ondervertegenwoordigd waren in het hoger onderwijs heten kansengroepen.
Deze andere bewoordingen kunnen ongemak wegnemen en vergroten de kans op een
constructieve dialoog. Sociale ongelijkheid in het onderwijs wordt onder andere beïnvloed
door het opleidingsniveau van je ouders. Het zou opmerkelijk zijn als door ‘ongemak’
hierover geen open gesprek gevoerd kan worden binnen een onderwijsinstelling.
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De sterke punten van eerstegeneratiestudenten
Daarnaast is het aan te bevelen om de kwaliteiten en talenten van eerstegeneratiestudenten
te (blijven) benadrukken, zoals hun veerkracht of hun doorzettingsvermogen, maar ook de
nieuwe perspectieven die zij naar de Campus brengen en daarmee de HvA verrijken. Waar
de doelgroep van eerstegeneratiestudenten als zodanig is benoemd in het Tune In project
en uitgedragen, heeft dat bij deelnemende studenten niet de indruk gewekt dat dit vanuit
een deficiëntiebenadering gebeurde. Uit het onderzoek blijkt dat eerder het beeld beklijft
van eerstegeneratiestudenten als wegbereiders, sociale stijgers die van de gebaande paden
afwijken, iets waar je trots op kunt zijn. In die zin heeft de talentbenadering, die van hoge
verwachtingen, positief uitgepakt.
Waar andere initiatieven zich (in het verleden) richtten op (vermeende) achterstanden van
bepaalde groepen, kan Tune In zorgen voor een verdere reflectie op de HvA als organisatie:
wat kan de HvA nog meer doen om het diverse talent van studenten optimaal te benutten?
Bij Tune In is het gelukt om de competentiebenadering uit de dragen, mogelijk aangezien het
Tune In team vol zat met bevlogen trainers, docenten en studenten met (veelal) een sterke
affiniteit met diversiteitsvraagstukken. De input aan menselijk kapitaal was groot, mede door
het grote aantal enthousiaste HvA-medewerkers die hun inzet wilden leveren. Bovendien
was er ook voldoende budget vanuit het Speerpunt Urban Education. Als Tune In verder
wordt uitgerold en mogelijk het kleinschalige karakter verliest, is er meer werk aan de winkel
om een coherent en consistent verhaal uit te dragen. Zonder ‘train de trainer’ activiteiten of
andere inhoudelijke monitoring van het programma kan Tune In ook een hele andere kant
op gaan. Het programma zou een zeer algemeen en oppervlakkig verhaal kunnen worden, of
het deficit-denken kan onbedoeld en onbewust zijn intrede doen, met stereotype threat als
gevolg (Spencer & Castano, 2007).

Implicaties voor de praktijk: de kracht van de studentcoaches
De studentcoaches hebben- veelal op eigen gevoel en gebaseerd op hun eigen ervaringenenorm bijgedragen aan het programma, maar zij formuleren dat ze de inhoudelijke
legitimering en kennisbasis over aansluitingsprogramma’s voor eerstegeneratiestudenten
missen. Zij hadden ook graag een stevigere begeleiding gehad voor aanvang van Tune In,
ook in didactisch opzicht. Het zelfstandig verzinnen van icebreakers of gespreksstof tijdens de
eerste kennismakingsactiviteiten was voor veel studentcoaches behoorlijk uitdagend. De
kwalitatieve data van de focusgroep van de studentcoaches laten zien dat studenten na een
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tijd niet zo goed wisten welke vragen ze konden stellen, wat kan duiden op een bepaalde
handelingsverlegenheid structuur aan te brengen aan de kennismakingsactiviteit. Meer
aandacht voor het proces tussen studentcoaches en hun mentees en studentcoaches
onderling is dan ook aan te bevelen.
Het potentieel van de studentcoaches kan nog beter benut worden en zij kunnen nog beter
tot hun recht komen als de ‘studentcoachingslijn’ wordt geprofessionaliseerd, onder andere
door te trainen op begeleidingsvaardigheden. Voor en tijdens Tune In hadden
studentcoaches nauwelijks begeleiding ervaren. Zoals blijkt uit de procesevaluatie was dit
binnen de tijd en mankracht ook nauwelijks mogelijk door het operationele team. De
studentcoaches kunnen in de toekomst nog meer betekenen, maar de meerwaarde heeft de
HvA vooral zelf in de hand omdat dit professionaliseringstraject van de studentcoaches een
goede organisatie, tijd en geld vergt.
Deelnemende studenten formuleren duidelijk de ervaren meerwaarde van de
studentcoaching in het programma. Des te significanter blijkt nu de impact die
studentcoaches hebben gehad op de deelnemende studenten, aangezien zij veelal door hun
intrinsieke motivatie en naar eigen inzicht de deelnemende studenten wegwijs hebben
gemaakt en hen die zachte landing hebben geven (die velen zelf niet hebben ervaren toen ze
zelf ooit startten op het hbo). Die intrinsieke motivatie is ook zichtbaar aangezien de
studentcoaches ook na het driedaagse programma naar eigen inzicht (en zonder
honorering) deelnemende studenten verder hebben ondersteund gedurende de eerste 100
dagen. Opvallend is dat die online ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld een WhatsApp
groep van het Tune In groepje als zeer toegankelijk en effectief is ervaren door zowel de
studentcoach als de mentees. Online peer-to-peer coaching voor en door de poort behoort
tot mogelijkheden voor verdere onderwijsontwikkeling en onderzoek om studenten beter
aansluiting te laten vinden in het hbo.

Tune In als vorm van diversiteitsbeleid
In het contexthoofdstuk werd duidelijk dat de HvA ervaart dat “de crux van inclusie is dat
centraal, ‘van boven opgelegd’ beleid niet werkt. Dat doen we dus ook niet. De hele
hogeschoolgemeenschap neemt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dit thema.” (p.2).
Hierop is enige kritiek toegestaan aan de hand van de onderzoeksresultaten van de
procesevaluatie. Een consistent en professioneel gecoördineerd en stevig gefaciliteerd
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diversiteitsbeleid is iets heel anders dan iets ‘van boven opleggen’. Een gebrek aan kennis
van diversiteit moet binnen het huidige HvA-beleid eerst zelf worden opgemerkt door de
HvA-medewerkers, die dan vervolgens individueel de verantwoordelijkheid moeten pakken
om zich in te lezen en om zich te bekwamen in omgaan met diversiteit. Iets doen aan het
gebrek aan kennis van diversiteit, (bijvoorbeeld over wat of wie een
eerstegeneratiestudent is), de betekenis en het belang van diversiteit
doorgronden, blijft momenteel de verantwoordelijkheid van de
individuele medewerker. De HvA hoeft collectief niets af te
dwingen, maar kan wel een meer faciliterende rol
op zich nemen. Uit de focusgroepen in het
proceshoofdstuk komt duidelijk de
behoefte aan een kapstok naar voren om
Tune In aan op te hangen. Het werd duidelijk dat
er al veel gebeurt op de HvA, maar veel initiatieven zijn
nauwelijks met elkaar verbonden.
Tegelijkertijd moet gezegd worden dat de beoogde resultaten van een
diversiteitsbeleid op papier niet zomaar vanzelf bereikt worden. Ook dan komt het
voor dat medewerkers een verschillend beeld hebben van het beleid of dat het beleid niet
op dezelfde manier doordringt tot alle afdelingen. De aanmoediging van het CvB, met name
door de collegevoorzitter, is belangrijk gebleken bij een innovatief project als Tune In. Het
uitdragen van een duidelijk en bevlogen boodschap vanuit het hoogste managementniveau,
zowel binnen als buiten de HvA, is een kritische succesfactor geweest. Het is goed als in de
toekomst de top de urgentie voor Tune In actief blijft uitdragen en deelt met mensen binnen
en buiten de HvA, zodat de inhoud, het doel en de legitimering duidelijk zijn voor iedereen.
Het ontwikkelen van draagvlak is een cruciale succesfactor gebleken bij een succesvolle
editie van Tune In. Op die wijze, samen met de enthousiaste bottom-up beweging die er al is,
kan ook de middenlaag (en het middenmanagement) worden meegenomen in het
veranderingsproces of de cultuuromslag naar een inclusievere HvA, waar Tune In onderdeel
van is.
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Tune In als good practice ten behoeve van het onderwijs
Tune In heeft laten zien hoe divers HvA-studenten zijn en hoe rijk hun verhalen zijn. Bij Tune
In werden verschillen besproken en gewaardeerd, er was ruimte voor diverse perspectieven,
er was ruimte voor kwetsbaarheid en voor empowerment. Studenten konden door het delen
van verhalen een veel helderder beeld krijgen van zichzelf in de hbo-context van de
Hogeschool van Amsterdam.
Op dit moment wordt Tune In in de periferie van het onderwijs georganiseerd. Wil de HvA
een volwaardige inclusieve hogeschool zijn, dan dienen we te reflecteren op hoe wij de
diverse studentpopulaties volwaardig kunnen laten participeren, in de klas en daarbuiten.
Tinto (2008) onderkent het positieve effect van ‘support programs’ zoals ‘summer bridge
transition programs’, maar is hier tevens kritisch over: ‘colleges and universities must stop
tinkering at the margins of institutional life, stop the tendency to take an “add-on” approach to
institutional innovation, and adopt efforts that restructure the learning environments”. Hoe
succesvol Tune In ook is verlopen, er is meer nodig. Tune In is niet de heilige graal. Het is een
kraal aan een ketting van een grotere, doorlopende dialoog. Een dialoog over hoe alle
studenten volwaardig tot hun recht kunnen komen en in hun kracht kunnen worden gezet in
daadwerkelijk inclusieve onderwijspraktijken.
Om te beginnen kunnen de pedagogische filosofie van Tune In en de best practices
inspiratiebron zijn voor de huidige opleidingsspecifieke introducties in week 0 of andere
praktijken om studenten op weg te helpen in de eerste 100 dagen. De pedagogiek van de
excellentie met hoge verwachtingen van studenten door studenten uit te dagen en
ondersteuning te bieden, mag zich niet beperken tot Tune In. Het verdient aanbeveling om
bijvoorbeeld storytelling in te zetten in het primaire proces, of tijdens de
introductieperiodes, om juist ook studenten die niet meteen voldoen aan de ‘norm’ een stem
te geven, of dat zij door de verhalen van anderen de waardering krijgen die zij verdienen.
Tune In heeft licht geworpen op verhalen die niet altijd gehoord worden op het hbo. Deze
verhalen hebben studenten met elkaar verbonden.
Afgezien van bovenstaande insteek kunnen ook op andere manieren diversiteit en inclusie
gewaarborgd worden, bijvoorbeeld om tijdens de introductieperiodes op de opleidingen
meer aandacht te besteden aan de academische integratie van de studenten. Uit de
focusgroepen van alle respondenten komt naar voren dat introductieprogramma’s voor een
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groot deel gaan om de gezelligheid en de lol. Naar voren kwam dat de unieke aanpak van
Tune In nou net het verschil maakte om uit te vogelen wat hbo-docenten van studenten
verwachten en vice versa. Op de laatste dag van Tune In, toen studenten al wat vertrouwder
waren, konden studenten en docenten in gesprek gaan met elkaar tijdens de lunch. De
kleinschalige opzet van Tune In hielp daar ook bij. Bovendien konden studenten tijdens en
na de workshop ‘Effectief hulp vragen’ in gesprek gaan met de studentendecaan, of hem
daarna nog een e-mail sturen. Maar ook na afloop van Tune In bleef het beeld hangen om
vooral naar de docent of andere actoren in het hbo af te stappen om je vragen of concerns
bespreekbaar te maken. Studenten handelden hier ook daadwerkelijk naar en zij ervaren
daardoor dat ze beter gedijen in het hbo. De fysieke aanwezigheid en beschikbaarheid van
docententeams tijdens de introductieweken in week 0, dat studenten al meteen een gezicht
hebben bij de mentor, de jaarcoördinator of de studentendecaan is een belangrijk onderdeel
van het “onboarden” van nieuwe studenten. Van studenten welkom heten aan boord opdat
zij ook aan boord blijven.

Methodologische reflectie
Het Urban Education Speerpunt onderzoek 2019 ‘Tune In- een vliegende start op het hbo’ is het
sluitstuk van een grotere onderzoekslijn ‘door de poort’ van het Lectoraat Kansrijke
Schoolloopbanen. Een systematisch literatuuroverzicht dat was uitgevoerd naar de
behoeftes van eerstegeneratiestudenten en naar bewezen interventies en methodieken om
de overgang naar het hoger onderwijs voor deze studenten te faciliteren heeft ervoor
gezorgd dat de voorbereiding op het empirisch onderzoek ‘Urban Education 2018’ zeer
grondig was. De behoefte aan een zomerbrugprogramma aan de hand van het kwalitatieve
onderzoek is een van de zaken die uit Urban Education 2018 naar voren kwam. De
ontwikkeling van Tune In en het verdere verdiepende onderzoek was zodoende ook gericht
op de directe praktijkvragen binnen de HvA.
De (methodologische) kwaliteit van het Tune In project is gelegen in het feit dat het lectoraat
op basis van de wetenschappelijke kennisstand het ontwikkelteam kon meenemen over wat
bewezen effectieve aanpakken zijn voor een zomerbrugprogramma. Theorie, onderzoek,
ervaring en praktijk zijn met elkaar verweven door een interdisciplinaire aanpak en
samenwerking tijdens het Tune In project. De ‘practitioner expertise’ van verschillende
actoren, samen met inzichten uit literatuuronderzoek, gesprekken met kartrekkers van
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aansluitingsprogramma’s van andere hoger onderwijsinstellingen en praktijkonderzoek op
de HvA, heeft gezorgd voor een robuust zomerbrugprogramma.
In verschillende opzichten is het Tune In project zowel een evidence informed gevalideerde
interventie als een evidence based onderzoek. Het evidence-based 4C/ID-ontwerpmodel
(Van Merriënboer & Kirschner 2013) dat is gehanteerd door Reinders (2019) voor de
ontwikkeling en legitimering van het macro-ontwerp is hier een voorbeeld van. Aan een flink
aantal methodische voorwaarden om de effectiviteit van de interventie te bevorderen zijn
voldaan, zoals het vooraf vaststellen wat de doelen waren om naderhand te kunnen meten
of de interventie succesvol was. Daarbij zorgde het macro-ontwerp voor sterke
randvoorwaarden waarin de aanpak werd beschreven om een succesvolle implementatie te
realiseren. De interventie was helemaal toegespitst op de behoeften van de doelgroep.
Bovendien was er een breder evaluatieplan opgesteld -ruimer dan louter het meten van ACFwaarbij de resultaten werden vergeleken met de beoogde uitkomsten. Als kader voor de
evaluatie van de interventie is het CIPO-evaluatiemodel gehanteerd. Er is gekozen voor dit
bewezen model voor onderwijsevaluatie, omdat de systematische evaluatie, waarbij wordt
gekeken naar de context, input en proces, veel inzicht geeft in verbetermogelijkheden voor
een volgende Tune In editie.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten te formuleren. Qua pedagogiek is Tune In geïnspireerd
op de pedagogiek van de excellentie: een bewezen effectieve methode voor het creëren van
een stimulerende omgeving met een focus op de talenten en ambities van
ondervertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs, om zo hun studieloopbaankansen
te bevorderen (Smith, Miller & Bermeo, 2009). Dit concept heeft enerzijds goed uitgepakt,
aangezien studenten daadwerkelijk ervaren dat ze aangesproken worden op hun potentieel
en dat zij zelf ervaren dat ze een voorsprong hebben ervaren door Tune In. Anderzijds zit er
met name voorafgaand aan de interventie een groot verschil in de aanpak tussen de context
van de HvA en de context van de Universiteit van Californië Los Angeles (UCLA) waar de
‘inclusive excellence’ methodiek is ontstaan.
Het verschil zit onder andere in de werving. UCLA werkt nauw samen met een aantal
Community Colleges. Leerlingen worden actief benaderd op voorlichtingsbijeenkomsten en zij
krijgen coaching door peermentoren die hen ondersteunen om aansluiting te vinden en
toegang te krijgen tot de universiteit. Deze zogenaamde early outreach en de ervaring die
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decennialang is opgebouwd met ‘targeted support’ aan UCLA is niet te evenaren in een piloteditie van Tune In. Het succes van het Academic Advancement Program (AAP) en
programma’s van het Center for Community College Partnerships (CCCP) aan UCLA is in de
loop der jaren geperfectioneerd. In tegenstelling tot de context aan de HvA worden er
binnen het AAP wel achtergrondkenmerken uitgevraagd aan de poort, terwijl we op de HvA
niet weten wie eerstegeneratiestudent is (noch ten tijde van aanmelden voor een studie
noch daarna).
In het kader van de disciplinaire samenwerking en het uitgebreide netwerk binnen en buiten
de HvA van DSZ (zoals omgeschreven bij in hoofdstuk drie) werd de werving en selectie
georganiseerd door DSZ. Bij eerdere onderzoeken uitgevoerd door het lectoraat Kansrijke
Schoolloopbanen werden inclusiecriteria opgesteld, bijvoorbeeld naar vooropleiding of
opleidingsniveau van de ouders. De werving en selectie voltrok zich dan in die projecten
onder de verantwoordelijkheid van de onderzoekers, terwijl bij het Tune In project DSZ de
werving voor haar rekening nam. De werving door DSZ is niet onverdienstelijk gebleken
aangezien er zelfs een wachtlijst werd aangemaakt. Onder de aanmeldingen bevonden zich
ook niet-eerstegeneratiestudenten. Voor wat betreft de selectiecriteria dienden meerdere
partijen zich comfortabel te voelen over welke studenten deel zouden nemen aan Tune In.
Studenten weigeren op basis van het hoger opleidingsniveau van ouders voelde niet
inclusief voor sommige betrokken actoren. Om om te gaan met enkele ethische dilemma’s
was het soms laveren tussen vooraf gestelde ‘technische’ (ontwerp)richtlijnen of
randvoorwaarden enerzijds en de pragmatische uitvoerbaarheid in de praktijk anderzijds. In
een project waarin een interdisciplinair team samenwerkt worden ook compromissen
gesloten. Dit maakt dat 20 deelnemende studenten uiteindelijk niet voldeden aan de vooraf
opgestelde inclusiecriteria van de onderzoeksopzet van Tune In, aangezien zij nieteerstegeneratiestudent zijn. Feitelijk was de toelating van niet-eerstegeneratiestudenten aan
Tune In dus enigszins een pragmatische of beleidsmatige keuze in plaats van een keuze
beredeneerd vanuit het onderzoeksdesign.
Deelname van de niet-eerstegeneratiestudenten heeft op het succes van het programma
zelf geen effect gehad. Alle studenten hebben in min of meer gelijke mate geprofiteerd van
het programma. Er valt misschien ook wel iets te zeggen voor de kruisbestuiving tussen de
studenten (waaronder bovendien ook nog eens vluchtelingstudenten, veelal met
hogeropgeleide ouders). In methodologisch opzicht heeft de toegang van niet-
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eerstegeneratiestudenten binnen Tune In wel een effect gehad, aangezien de sample van
eerstegeneratiestudenten uiteindelijk kleiner bleek dan aanvankelijk gepland. De sample van
de niet-eerstegeneratiestudenten is bovendien zeer klein. In detail vergelijken van de twee
groepen op schaal- of itemniveau, wat in wezen een interessante bezigheid is, is daarom
binnen de reikwijdte van dit rapport buiten beschouwing gelaten.
Het onderzoek laat zien dat zowel eerstegeneratiestudenten als nieteerstegeneratiestudenten geholpen zijn met een zomerbrugprogramma voor
eerstegeneratiestudenten. Dat niet-eerstegeneratiestudenten ook een vliegende start
hebben gemaakt dankzij Tune In is in lijn met eerder onderzoek (Gullat & Jan, 2003; Thayer,
2000), namelijk dat specifieke aanpakken die werken voor eerstegeneratiestudenten veelal
ook niet-eerstegeneratiestudenten op weg helpen, terwijl generieke aanpakken
eerstegeneratiestudenten minder bereiken en/of minder vooruithelpen. Het verdient
zodoende aanbeveling om door te gaan met de insteek van Tune In, een programma om
eerstegeneratiestudenten de wind in de zeilen te geven. Juist die windrichting, die is
ontworpen binnen Tune In, helpt deze studenten, en blijkbaar hebben nieteerstegeneratiestudenten daar ook profijt van. Het werkt, in tegenstelling tot de aanname
dat generiek beleid alle studenten op een evenredige manier vooruithelpt (Zijlstra et. al.,
2013).
De keuze om binnen de context van dit onderzoeksrapport verschillen tussen
eerstegeneratiestudenten en niet-eerstegeneratiestudenten niet nader te bestuderen heeft
nog een andere reden, namelijk de keuze voor heterogene focusgroepen voor het
kwalitatieve gedeelte van het onderzoek. Waren er homogene focusgroepen gevormd van
enerzijds eerstegeneratiestudenten en anderzijds niet-eerstegeneratiestudenten dan had
het doel van de focusgroep meer toegespitst kunnen worden op de ervaringen van Tune In
in relatie tot hun sociale achtergrond. Het doel van de focusgroep binnen de huidige opzet
was echter om uit te vinden hoe de deelnemende studenten over Tune In dachten, wat voor
woorden ze gebruikten als ze erover spraken, in hoeverre zij beter hun draai hadden
gevonden op de HvA door Tune In, hoe en met behulp van wat of wie zij dat
bewerkstelligden en welke aspecten daar belangrijk in waren. Mede door de kleine sample
van het kwantitatief onderzoek, en de omschreven aanpak van de focusgroepen is ervoor
gekozen om binnen dit onderzoek niet te focussen op de verschillen in de ervaringen of ACF
tussen eerstegeneratiestudenten en niet-eerstegeneratiestudenten. De onderzoeksvraag
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van het onderzoek ging immers ook niet over het in detail in kaart brengen van de
verschillen in ACF tussen beiden groepen. Bovendien bleek ook pas in een later stadium dat
ook niet-eerstegeneratiestudenten deelnamen aan Tune In.

Reflectie op de onderzoeksinstrumenten
In de beperkte tijd die ervoor stond is toch relatief veel aandacht besteed aan zowel het
kwantitatieve onderzoek, als het kwalitatieve onderzoek. Door een mixed-methode
onderzoeksopzet te hanteren, is een completer beeld ontstaan wat enerzijds aan kennis en
inzichten is beklijfd gedurende de drie interventiedagen, en hoe studenten vervolgens
vervolg gaven aan deze ontwikkeling in kennis en attitude in hun handelen. De data van het
kwalitatieve onderzoek zorgen ervoor dat de kwantitatieve resultaten worden geduid, dat ze
betekenis kregen.
Gezien de beperkte looptijd van het Tune In project is gekozen voor een gevalideerde
vragenlijst om de Academic Capital Formation (Winkler & Sriram, 2015) te meten. Daarbij
moet worden opgemerkt dat de ACF-vragenlijst zich niet specifiek richt op de Nederlandse
eerstegeneratiestudent aan de HvA. Dit heeft ertoe geleid dat sommige vragen minder
passend waren, wat bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de schaal hbo- kennis en
vaardigheden niet ten goede kwam. Het is met name in deze schaal dat op itemniveau
verschillen tussen eerstegeneratiestudenten en niet-eerstegeneratiestudenten zichtbaar
werden. Vervolgonderzoek naar de verschillen tussen eerstegeneratie en nieteerstegeneratie, als ook fine-tuning van de ACF-vragenlijst naar de eerstegeneratie-doelgroep
binnen de HvA-context zouden mogelijkheden zijn voor vervolgonderzoek.
De beperkingen in dit onderzoek betreffen onder meer de generalisatiewaarde van de
resultaten. Alle deelnemers van Tune In stonden in feite al voor de start van het studiejaar in
de ‘startblokken’. Mogelijk heeft er een bepaalde mate van zelfselectie plaatsgevonden,
bijvoorbeeld dat de deelnemers van het zomerbrugprogramma bijzonder ambitieus waren
en al relatief intrinsiek gemotiveerd waren voor hun studie (zie ook Slijper, 2017). Aangezien
er geen controlegroep is kan over bepaalde achtergrondkenmerken van de deelnemers
geen uitsluitsel worden gegeven. Met de kleinschalige opzet van Tune In zou het evenwel in
de toekomst mogelijk zijn om deelnemers die op de wachtlijst staan voor Tune In -als
eenmaal het maximaal aantal aangemelde studenten is bereikt- mee te nemen als
controlegroep.
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Impact van Tune In
Het Tune In project behelst meer dan alleen het ontwerpen en testen van de interventie. Het
ontwerponderzoek kan de theorie over eerstegeneratiestudenten (op het hbo) verrijken,
maar het bredere project en de verdere impact en de waarde in de praktijk is groter
gebleken dan alleen de lancering van het programma zelf.
Binnen de HvA zijn er (ook na de lancering van Tune In 2019) verschillende gesprekken
gevoerd met diverse actoren en afdelingen over Tune In. Buiten de HvA is getracht de
onderzoeksresultaten te valoriseren en was er brede maatschappelijke aandacht voor het
zomerbrugprogramma op de HvA. Door middel van verschillende disseminatieactiviteiten is
geprobeerd om meer bekendheid te geven aan eerstegeneratiestudenten en meer
bekendheid te geven aan Tune In.
Kennisbenutting ten behoeve van impact vond plaats in netwerken van onderzoekers binnen
en buiten de HvA. Tijdens lectoraatskringbijeenkomsten of andere bijeenkomsten op de HvA
(bijvoorbeeld vanuit het Platform Inclusie) is geprobeerd de resultaten uit het onderzoek te
verbinden met de handelings-, ervarings- en omgevingskennis van docenten en andere
onderwijsprofessionals. Op deze verschillende manieren is geprobeerd de kennis binnen het
lectoraat actief te delen, er is inzet geweest voor de toepassing van kennis, onder andere
door deelname aan het maatschappelijk debat over kansengelijkheid in het onderwijs. Op de
website van Urban Education is een overzicht te vinden van de verschillende activiteiten:
https://www.hva.nl/urban-education/gedeelde-content/projecten/urban-education/eenvliegende-start-op-het-hbo.html

Tot slot
Naast alle opbrengsten, zoals de ervaren ontwikkeling in academisch kapitaal door
studenten, is misschien wel het meest bijzondere dat het interdisciplinaire Tune In
projectteam een prachtig zomerbrugprogramma heeft neergezet. Dat het er stond. En hoe!
Dat we het gewoon gedaan hebben met elkaar. Dat we niet nu nog steeds filosoferen over
het idee om ooit een dergelijk project te lanceren, maar dat we écht samen de handen uit de
mouwen hebben gestoken. Dat kon niet zonder de synergie die ontstond in de loop van het
project tussen alle projectleden. Het behaalde resultaat van alle betrokkenen was zo veel
sterker dan de som van de individuele prestaties van alle leden. De innovatiekracht van Tune
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In zat hem juist in de onverwachte combinaties van personen en kennis. Combinaties die
niet louter hadden kunnen ontstaan binnen het kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs
en Opvoeding. Meer toekomstige interdisciplinaire samenwerking binnen de HvA valt
daarom alleen maar aan te moedigen. En de eventuele wrijving die kan plaatsvinden in de
samenwerking tussen professionals vanuit verschillende disciplines of achtergronden zorgt
uiteindelijk juist voor glans. Het kan zorgen voor een glansrijk project als Tune In. Het zorgt
voor diverse perspectieven voor een vraagstuk, met unieke oplossingen. We mogen
koesteren dat we zo veel talent uit alle geledingen van de HvA bij elkaar hebben gebracht
voor Tune In. Niet alleen de studenten hebben daardoor een vliegende start gekregen, maar
de HvA zelf heeft ook een sprong voorwaarts gemaakt naar een inclusieve hogeschool.
Op naar het volgende mooie project!
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Dankwoord
Daar is het dan… het Tune In rapport. Eindelijk klaar! Ik hoop dat ik niemand tekort doe in dit
dankwoord. Het zijn namelijk flink wat mensen die zich hebben ingezet voor het Tune In project.
Hoewel Tune In tot stand is gekomen met de hulp van vele mensen, wil ik allereerst de
deelnemende studenten heel erg bedanken voor hun deelname aan het programma en de
verschillende onderzoeken. En ten tweede wil ik de studentcoaches en werkstudenten die
deelnamen aan Tune In hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en inzet (ook studentassessor
Oumaima el Hammouti en onze moderator Yasmine Moussaid).
Louise Elffers, wat hebben wij toch veel meegemaakt. Samen gelachen maar ook samen plannen
gemaakt hoe de boel weer op de rit kon komen om dit mooie project goed af te ronden. Ik ben je
dankbaar voor je kritische blik en voor het creëren van een prettige omgeving waarin ik heb
kunnen groeien als mens en als onderzoekster. Ik heb ontzettend veel van je geleerd de afgelopen
vier jaar. Ik ben je erkentelijk dat je mij het volle vertrouwen gaf om dit onderzoeksproject te
leiden en de rapportage zelfstandig te volbrengen ‘met een mooie strik erom’.
Lynette Reinders en Bas Agricola, jullie waren mijn wingmen tijdens de lancering van dit
vliegende start programma! Dank jullie wel voor samen sparren, puzzelen en
analyseren. Lynette van jou heb ik veel geleerd over onderwijskundig
ontwerpen en projectmanagement. En dankjewel Mieke van
Diepen voor jouw nuchterheid en jouw pogingen om mij
achter mijn computer te halen voor een wandeling
met boterham op de campus (ik ga dit
komend academisch jaar in de praktijk
brengen!).
Alle mensen van de Dienst Studentenzaken (inclusief de
communicatieafdeling) verdienen een enorme pluim voor hun
operationele slagkracht en hands on mentaliteit om in zeer korte tijd een
prachtig empowermentprogramma uit de grond te stampen. In het bijzonder wil ik
Cindy Warmerdam, Lorena Fintina en Mohammed Skori bedanken. Zonder deze drie
musketiers was er uiteindelijk geen Tune In! De expertise van het Taal- en schakelteam en
deelname van Marise van Vliet aan het ontwikkelteam vormden een stevige pilaar in de
ontwikkeling en uitvoering van Tune In. Ook dankjewel aan Casper Riekwel en op de achtergrond
Jet Benjamins, Ilona Bonnema, Dehlia Borst en Lino Boekelman. Niet te vergeten ‘onze’
studentendecaan Dinant Leegstra, één van de sterren tijdens de uitvoering van het programma.
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Ook vanuit de Faculteit Maatschappij en Recht wil ik veel talent bedanken voor hun enthousiaste
inzet: Jacob Eikelboom, Sameha Bouhalhoul, Saskia Lammertsma en in het bijzonder mijn maatje
Margie Kessler. Wat hebben jullie veel gedaan, altijd vanuit jullie affiniteit met
diversiteitsvraagstukken en jullie immer grote betrokkenheid! Jacob, wat was het leuk om samen
de workshop ‘Wat verwacht het hbo’ te ontwikkelen. Margie dankjewel dat jij altijd voor mij
klaarstond. Je bent een ster in diepte-interviews afnemen en jij ‘ademt Bourdieu in en uit’ als geen
ander. Daar kan ik altijd van genieten. Chantal Schmidt-Giphart en Martijn Pool, fijn dat jullie
vanuit Communicatie FMR aan boord waren.
Alle workshops en keynotes werden met succes bemand door onder andere Thijs Lindhout, Enith
Pereira, Tugba Oztemir en Dick Kwakman. Dennis van Vlaanderen van Topsport Academie
Amsterdam stond meteen paraat om mee te denken en hij heeft het programma samen met
topsportster en HvA-student Valerie van Roon enorm verrijkt. De escaperoom door Salsa Parilla
was een onderdeel waar studenten nog lang over hebben nagepraat en nagenoten.
Huib de Jong, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer en Wouter Rutten. Wat fijn dat jullie allemaal zo
enthousiast zijn over Tune In en dat Tune In in 2020 een vervolg krijgt. Huib, dankjewel voor je
persoonlijke betrokkenheid. Of het jouw inspirerende key note betrof, of op het laatste moment
nog even zelf alle certificaten van de studenten ondertekenen, jij stond altijd paraat. De HvA gaat
jouw steun en betrokkenheid enorm missen.
Het rapport zou er niet zo fraai uitzien zonder de prachtige opmaak en infographic van The Online
Scientist. Liesbeth Smit en Stephan van Duin, jullie hebben ervoor gezorgd dat ik tot op het laatste
moment van dit project ontzettend heb genoten en veel plezier heb beleefd.
Niet in de laatste plaats is veel te danken aan het financieringsprogramma Urban Education en zij
die daar vorm aan hebben geven: Ramon Puras, Ron Oostdam, Esther Captain, Wanda de Wit, Ida
Risseeuw en Miranda Rokosch-Van Huis. Natuurlijk de stille krachten niet te vergeten: Irene van
Gessel, Sebida Molai en Winifred Andree-Wiltens. Tussen de
dictafoons lenen, boekenbonnen afhalen of catering bestellen door
was het altijd heel gezellig op het secretariaat. Ik kijk met een glimlach
terug op onze fijne samenwerking.

Fiona Veraa
Juli 2020
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Bijlage 1 - Flyer
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Bijlage 2 - Vacature / functieprofiel
Studentcoach
Mededeling HvA
Deel jouw studie-ervaring en geef je op als studentcoach voor Tune In
Als HvA-student weet je als geen ander wat je kunt verwachten op het hbo. Om de overgang
naar het hoger onderwijs te versoepelen is de afdeling Studentenzaken op zoek naar
studentcoaches die eerstegeneratiestudenten drie dagen willen begeleiden tijdens het event
Tune In op 19, 20 en 21 augustus op de Amstelcampus.
Tune In
Tune In is een driedaags programma dat aankomende studenten helpt aan een goede
studiestart. Het programma van Tune In is gericht op eerstejaarsstudenten waarvan de ouders
niet hebben gestudeerd aan op het hbo of aan een universiteit. Meer informatie over dit
driedaags programma lees je op de website.
Rol als studentcoach
Als studentcoach zorg je voor een warm welkom voor de nieuwe HvA-studenten. Tijdens Tune
In zul je samen met andere studentcoaches, nieuwe studenten begeleiden. Hierbij verwachten
we het volgende van de studentcoaches:
Jij:
•

bent voltijd bachelor student aan de HvA;

•

bent bereid om tijdens 19, 20 en 21 augustus een groepje van maximaal vijf
eerstejaarsstudenten te begeleiden;

•

kunt van 9:00 tot 16:00 uur aanwezig zijn op alle drie de dagen;

•

bent bereid om jouw studeerervaringen te delen;

•

bent bereid om een voorbereidende bijeenkomst bij te wonen op 18 juni of 26 juni van
16:00 tot 17:30 uur (inclusief hapje en drankje).

Wat levert het jou op?
•

een vergoeding van € 9 per uur;

•

onderdeel zijn van een leuke groep actieve studenten van verschillende opleidingen;

•

optie voor gratis deelname aan interessante trainingen;

•

certificaat met daarop de door jou verworven competenties.

Aanmelden
Wil jij een steentje bijdragen aan de studiestart van eerstegeneratiestudenten? Meld je dan aan
als studentcoach via tune-in@hva.nl.
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Bijlage 3 - Motivatieformulier Tune In
Studentcoaches
Voor Tune In is het belangrijk dat je je kunt inleven in de situatie waarin de
eerstejaarsstudenten zich in bevinden. De studenten gaan binnenkort starten aan hun
opleiding aan de HvA, een situatie die voor alle helemaal nieuw is. Ga terug naar het begin van
jouw studie aan de HvA, hoe heb jij dit beleeft?
Naam:
Leeftijd:
Telefoonnummer:
Vooropleiding:
Huidige opleiding:
Hebben jouw ouders gestudeerd?: ja/nee
Leerjaar: 1e / 2e / 3e / 4e
Hoe ben je bij ons terecht gekomen?:
Aanwezig op de bijeenkomst: 18 juni / 26 juni

Beantwoord de volgende drie vragen in een paar zinnen:
1) Waarom lijkt het jou leuk om studentmentor bij Tune In worden?

2) Wat waren jouw verwachtingen van het studeren aan het hbo? (Denk hierbij aan thema’s
zoals zelfstandigheid, drukte, time-management en samenwerken etc)
Tip: noem naast feitelijke informatie ook hoe jij dit hebt beleefd.

3) Hoe waren de eerste 100 dagen? Wat viel er tegen? Wat viel juist mee?
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Bijlage 4 - Scholennieuwsbrief Dienst
Studentenzaken mei 2019
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Bijlage 5 - Survey Academisch Kapitaal
(zelfrapportage) pre- en posttest deelnemers
Tune In
De vragen in deze vragenlijst gaan over de mogelijkheden die je bij de HvA kunt
gebruiken tijdens je studie, ze gaan over hoe jij inschat dat je eventuele problemen aan
kan, en welke vaardigheden je nu al beheerst. Kies bij elke vraag het antwoord dat het
meest bij jou past. Er is geen goed of fout antwoord. Omcirkel het antwoord van je keuze.
Vul bij elke vraag 1 antwoord in. Mocht je na invullen een ander antwoord willen
omcirkelen, doorkruis dan de verkeerde keuze.
Helemaal mee

eens
Redelijk mee

eens
Enigszins mee

eens

Ik ben me bewust van de kansen en mogelijkheden op de HvA die me kunnen

Enigszins mee

1

oneens
Redelijk mee

Geboortedatum :

oneens
Helemaal mee

:

oneens

Naam

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

helpen om een succesvolle student te zijn.
2

Ik heb meer vertrouwen in de informatie die ik over studeren krijg van de
HvA dan van mijn familie.

3

Ik heb mensen in mijn leven die mijn beslissing om te gaan studeren
ondersteunen.

4

Ik ben ervan overtuigd dat ik de problemen die ik tegen kom om succesvol te
studeren kan wegnemen.

5

De lees- en schrijfvaardigheid die ik heb ontwikkeld op het MBO/HAVO/VWO
zijn voldoende om te studeren op de HvA.

6

Ik weet hoe ik de verschillende ondersteunende diensten op de HvA (decaan,
psycholoog, bieb, taalspreekuur) kan gebruiken.

7

Ik heb meer vertrouwen in de informatie die ik over studeren krijg van de
HvA dan van mijn vrienden.
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8

Ik heb mensen in mijn leven die me aanmoedigen om te slagen met mijn

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

studie.
9

Ondanks de problemen die ik misschien tegenkom, ben ik er zeker van dat ik
zal kunnen doorgaan met mijn studie.

10

Het zal lastig voor mij zijn om veel verantwoordelijkheid te nemen voor mijn
eigen leerproces.

11

Wanneer ik worstel met mijn studie op de HvA, dan weet ik dat er iemand is
waar ik naar toe kan voor hulp.

12

Ik zie de docenten en mentoren van de HvA als betrouwbare bronnen van
informatie.

13

Ik heb de emotionele steun in mijn omgeving die ik nodig heb om vooruit te
komen in mijn studie.

14

Ik ben in staat om de knelpunten te overwinnen die mij kunnen belemmeren
een succesvolle student te worden.

15

Ik weet precies wat de docenten op de HvA van mij verwachten.

1

2

3

4

5

6

16

Ik voel me er gemakkelijk bij om informatie te zoeken bij mensen die werken

1

2

3

4

5

6

op de HvA.
17

Er zijn mensen die ik vertrouw die me steunen om mijn studie af te ronden.

1

2

3

4

5

6

18

Ik zal me ertoe moeten zetten om altijd aanwezig te zijn in de klas en me voor

1

2

3

4

5

6

te bereiden op de lessen.
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Bijlage 6 - Topiclijst focusgroep deelnemers
Focusgroep ervaringen Tune In deelnemer interventie en ‘eerste 100 dagen’
Introductie (16:50-16:55 uur 5 min)
•

Welkom

•

Voorstellen van de gespreksleider. “Ik ben…..het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een
Diverse Stad wil graag weten wat Tune In de deelnemende studenten heeft gebracht, hoe ze
terugkijken op Tune In”.

•

Uitnodigen om alle ideeën, meningen en persoonlijke ervaringen te delen. Het gaat om wat
jullie belangrijk vinden, wat je ideeën, bedenkingen en vooral suggesties zijn. Dit gesprek is
een safe space, wat hier wordt gedeeld wordt niet gerapporteerd op een manier dat je
weet wie wat gezegd heeft. Het verlag is anoniem.

•

Toestemming vragen om een audio opname te maken van de bijeenkomst.

•

Als gesprekleider stel ik vragen, en jullie mogen elkaar onderling aanvullen. Er bestaan geen
goede of foute antwoorden. Hoe jullie Tune In hebben ervaren kan namelijk onderling
verschillen. We hoeven niet tot overeenstemming te komen.

•

Op basis van de focusgroepen (in totaal doen we drie gesprekken) maken we een verslag
en bespreken we welke aanpassingen er noodzakelijk en mogelijk zijn.

•

Heb je nog vragen voor we beginnen?

Introductie vragen (16.55 – 17.05 uur 5 min)
Alle deelnemers stellen zich voor en beantwoorden de introductievraag:
•

Wie ben je, wat is je leeftijd en welke studie doe je aan de HvA?

Door naar een open ronde (17.05 – 17.30)
Waaraan heb je de afgelopen weken gemerkt dat Tune In nuttig of waardevol is geweest om
jouw draai te vinden op het hbo?
•

Hoe heeft jou dat precies geholpen?

•

Kun je daar een voorbeeld van geven?

•

Waar zat dat dan in?

•

Wat deed jij daar mee dan?

•

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Sta je door Tune In steviger in je schoenen als je start met je opleiding?
•

Hoe uit zich dat dan?
o

Kun je daar een voorbeeld van geven?
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•

Welke stappen heb jij dan gezet dankzij Tune In?

•

Hoe moet ik dat dan zien?

Hoe voelt het om deel nemen aan een empowermentprogramma voor
eerstegeneratiestudenten?
•

Wat haal jij daar dan uit?

•

Hoe moet ik dat dan zien?

•

Kun je daar een voorbeeld van geven?

•

Wanneer werd het voor jou duidelijk dat Tune In een programma is afgestemd op de
behoeften van eerstegeneratiestudenten?

Obstakels (17.30-17:40 min)
Huib de Jong tijdens de openingssessie en Dick Kwakman uit Volendam tijdens de
dialoogsessie deelden hun ervaring en obstakels, maar ook de peermentoren hebben jullie
inzicht geboden in wat je tegen kan komen.

In hoeverre heeft Tune In je geholpen in het herkennen van bepaalde valkuilen?
•

In hoeverre heeft Tune In je ondersteund in het effectiever omgaan met die obstakels?

•

De ervaringsverhalen van de sprekers of peermentoren, waren die herkenbaar?

•

Waar zit dat dan in? Wat haal jij daar dan uit?

•

Wat heb je gemist tijdens Tune In? Heb je een tip voor ons? Wat heb je voor compliment?

Navigeren door de HvA (17.40 – 17:55 uur 10 min)
In hoeverre heb jij ervaren dat Tune In de deuren heeft geopend voor jou om makkelijker je
weg te vinden in de hbo-wereld?
•

Waar zit ‘m dat dan in?

•

Kun je daar voorbeelden van geven?

•

Wat heb je gemist in HvA Tune In dat daar besproken had kunnen worden?

Ondersteunende netwerken (17.55-18:05 uur 10 min)
•

Op wat voor een manier heeft HvA Tune In een bijdrage geleverd aan het opbouwen van
een ondersteunend netwerk?
o
o

Hoe heeft jou dat precies ondersteund?
Kun je daar een voorbeeld van geven?

•

Heb je nog contact met je Tune In groepje?

•

Heb je nog contact gehad met je peermentor?
o
o

Hoe zag dat contact er uit?
Wat heb jij daar uit gehaald?
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•

Wat heb je gemist tijdens Tune In? Heb je een tip voor ons? Wat heb je voor compliment?

Betrouwbare informatie (18:05-18:15 uur 10 min)
Tijdens HvA Tune In hebben we veel informatie met je gedeeld over wat je kan verwachten van
studeren op het hbo. Uit de enquête die jullie hebben ingevuld blijkt dat jullie na Tune In beter
weten waar je betrouwbare informatie vandaan haalt voor je studieproces. En dat jullie meer
vertrouwen hebben gekregen in de hulp die de HvA aanbiedt (misschien even herhalen)
•

Hoe heeft HvA Tune In je daarbij geholpen? Wie of wat heeft dan dat vertrouwen
gebracht?

•

Wat voor hulp of uitleg vond je ertoe doen en echt van waarde? En waarom?

•

In hoeverre heeft Tune In aanvankelijke misconcepties bijgesteld?

•

Wat heb je gemist? Heb je een tip voor ons? Wat heb je voor compliment?

Kennis over het hbo (18.15-18:25 uur 10 min)
Als je begint met het studeren aan het hbo is het fijn als je al een beetje weet wat studeren aan
het hbo inhoudt. We willen graag weten in hoeverre HvA Tune In jullie daarbij geholpen heeft.
•

In hoeverre heeft HvA Tune In geholpen om een accuraat beeld te krijgen van wat
studeren in het hbo inhoudt?

•

Hoe heeft HvA Tune In een bijdrage geleverd over de verwachtingen die de docent
heeft van een student?

•

Wat heb je gemist? Heb je een tip voor ons? Wat heb je voor compliment?

Afsluiting (18.25-18:35 10 min)
We hebben tijdens dit gesprek van alles gehoord en gedeeld. Als laatste ben ik benieuwd wat
jullie antwoorden op deze vraag:
•

Waarom zouden we Tune In volgend jaar weer moeten organiseren?

•

Wat zouden studenten missen als we Tune In niet meer zouden aanbieden?
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Bijlage 7 - Topiclijst focusgroep studentcoaches
Gespreksleidraad voor de studentcoaches van Tune In 2019
Kennismakingsrondje
Zullen we even de kring rond gaan?
•

Wie ben je, wat is je leeftijd en welke studie doe je aan de HvA?

In hoeverre heb je gemerkt dat Tune In nuttig is geweest voor jouw studenten(mentees)?
•
•
•

Hoe heeft zich dat geuit?
Waar merk je dat aan?
Hoe weet je dat?

Wat voor een invloed heeft Tune In op de start van de deelnemende studenten, denk je?
•
Waar maak je dat uit op?
•
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Wie van jullie is zelf ook eerstegeneratiestudent?
•
Wat had het betekent voor jou als eerstegeneratiestudent als destijds Tune In bestond en
je deel had kunnen nemen als startende eerstejaars?
•
Waar zit ‘m dat in?
•
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Wat maakt dat studenten gemakkelijker hun weg kunnen vinden op de HvA dankzij
Tune In?
•
•

Waarom denk je dat?
Kun je daar voorbeelden van geven?

Als we het programma niet meer zouden aanbieden, wat zouden studenten dan missen?
•

Wat zijn elementen die we volgend jaar zouden moeten veranderen, weglaten of

aanvullen? (hierbij mag alles genoemd worden: de duur van het programma/aantal dagen, het
inhoudelijke programma, de vorm, etc.)
In hoeverre hebben jullie nog contact gehad met je mentee-groepje, bijvoorbeeld via de
mail, app of fysiek?
•

Wat zijn de zaken die naar voren kwamen?
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•

Waarvoor wisten jouw mentees jou nog te vinden?

Wat vind jij de kracht van Tune In?
Wat had jij zelf als peer-mentor nog prettig gevonden in en rondom het programma?
Voelde jij je voldoende toegerust om de rol van peermentor te vertolken?
Welke tip kun je geven om de rol van peermentor in zijn kracht te zetten voor een
volgende Tune In editie?
Welke zaken die je zelf hebt ervaren met jou TuneIn-studenten zijn nog relevant om te
delen?
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Bijlage 8 - Descriptieve resultaten (pre-test)
Descriptieve resultaten op itemniveau van het academisch kapitaal van deelnemers (pre-test)
Schaal

Navigeren van
het systeem

Item

N

Min

Max

M

SD

Ik ben me bewust van de kansen en mogelijkheden op

64

3

6

4,75

0,82

64

1

6

3,27

1,28

64

2

6

4,27

1,00

65

3

6

4,42

0,93

64

3

6

4,73

1,00

65

2

6

4,69

0,97

65

3

6

4,94

0,83

65

1

6

5,46

1,03

65

1

6

5,45

0,94

65

3

6

5,02

0,99

de HvA die me kunnen helpen om een succesvolle
student te zijn.
Ik weet hoe ik de verschillende ondersteunende
diensten op de HvA (decaan, psycholoog, bieb,
taalspreekuur) kan gebruiken.
Wanneer ik worstel met mijn studie op de HvA, dan
weet ik dat er iemand is waar ik naar toe kan voor hulp.
Ik voel me er gemakkelijk bij om informatie te zoeken bij
mensen die werken op de HvA.

Betrouwbare
informatie

Ik heb meer vertrouwen in de informatie die ik over
studeren krijg van de HvA dan van mijn familie.
Ik heb meer vertrouwen in de informatie die ik over
studeren krijg van de HvA dan van mijn vrienden.
Ik zie de docenten en mentoren van de HvA als
betrouwbare bronnen van informatie.

Ondersteunende
netwerken

Ik heb mensen in mijn leven die mijn beslissing om te
gaan studeren ondersteunen.
Ik heb mensen in mijn leven die me aanmoedigen om te
slagen met mijn studie.
Ik heb de emotionele steun in mijn omgeving die ik
nodig heb om vooruit te komen in mijn studie.
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Er zijn mensen die ik vertrouw die me steunen om mijn

65

2

6

5,12

0,99

64

2

6

4,83

0,87

65

3

6

5,17

0,80

64

3

6

4,97

0,71

64

2

6

4,72

0,97

64

1

6

3,86

1,45

64

2

6

3,67

0,96

64

1

6

2,45

1,72

studie af te ronden.
Te overwinnen
barrières

Ik ben ervan overtuigd dat ik de problemen die ik tegen
kom om succesvol te studeren kan wegnemen.
Ondanks de problemen die ik misschien tegenkom, ben
ik er zeker van dat ik zal kunnen doorgaan met mijn
studie.
Ik ben in staat om de knelpunten te overwinnen die mij
kunnen belemmeren een succesvolle student te
worden.

Hbo-kennis en

De lees- en schrijfvaardigheid die ik heb ontwikkeld op

vaardigheden

het MBO/HAVO/VWO zijn voldoende om te studeren op
de HvA.
Het zal lastig voor mij zijn om veel verantwoordelijkheid
te nemen voor mijn eigen leerproces.*
Ik weet precies wat de docenten op de HvA van mij
verwachten.
Ik zal me ertoe moeten zetten om altijd aanwezig te zijn
in de klas en me voor te bereiden op de lessen.*
Noot. * = Items zijn omgepoold
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Bijlage 9 - Descriptieve resultaten (post-test)
Descriptieve resultaten op itemniveau van het academisch kapitaal van deelnemers (post-test)
Schaal

Navigeren van
het systeem

Item

N

Min

Max

M

SD

Ik ben me bewust van de kansen en mogelijkheden op

52

4

6

5,21

0,75

52

3

6

5,02

0,87

51

4

6

5,24

0,68

52

3

6

4,94

0,98

52

2

6

5,12

0,94

51

3

6

5,02

0,88

52

4

6

5,17

0,68

52

4

6

5,46

0,75

52

3

6

5,37

0,84

52

3

6

4,98

0,92

de HvA die me kunnen helpen om een succesvolle
student te zijn.
Ik weet hoe ik de verschillende ondersteunende
diensten op de HvA (decaan, psycholoog, bieb,
taalspreekuur) kan gebruiken.
Wanneer ik worstel met mijn studie op de HvA, dan
weet ik dat er iemand is waar ik naar toe kan voor hulp.
Ik voel me er gemakkelijk bij om informatie te zoeken bij
mensen die werken op de HvA.

Betrouwbare
informatie

Ik heb meer vertrouwen in de informatie die ik over
studeren krijg van de HvA dan van mijn familie.
Ik heb meer vertrouwen in de informatie die ik over
studeren krijg van de HvA dan van mijn vrienden.
Ik zie de docenten en mentoren van de HvA als
betrouwbare bronnen van informatie.

Ondersteunende
netwerken

Ik heb mensen in mijn leven die mijn beslissing om te
gaan studeren ondersteunen.
Ik heb mensen in mijn leven die me aanmoedigen om te
slagen met mijn studie.
Ik heb de emotionele steun in mijn omgeving die ik
nodig heb om vooruit te komen in mijn studie.
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Er zijn mensen die ik vertrouw die me steunen om mijn

52

4

6

5,40

0,75

52

3

6

4,92

0,74

52

3

6

5,31

0,85

52

4

6

5,21

0,67

51

1

6

4,63

1,06

50

1

6

4,08

1,34

52

2

6

4,71

0,78

51

1

6

2,27

1,69

studie af te ronden.
Te overwinnen
barrières

Ik ben ervan overtuigd dat ik de problemen die ik tegen
kom om succesvol te studeren kan wegnemen.
Ondanks de problemen die ik misschien tegenkom, ben
ik er zeker van dat ik zal kunnen doorgaan met mijn
studie.
Ik ben in staat om de knelpunten te overwinnen die mij
kunnen belemmeren een succesvolle student te
worden.

Hbo-kennis en

De lees- en schrijfvaardigheid die ik heb ontwikkeld op

vaardigheden

het MBO/HAVO/VWO zijn voldoende om te studeren op
de HvA.
Het zal lastig voor mij zijn om veel verantwoordelijkheid
te nemen voor mijn eigen leerproces.*
Ik weet precies wat de docenten op de HvA van mij
verwachten.
Ik zal me ertoe moeten zetten om altijd aanwezig te zijn
in de klas en me voor te bereiden op de lessen.*
Noot. * = Items zijn omgepoold
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Bijlage 10 - Itemlijst gerankt per schaal
Schaal

Navigeren van het systeem

Nr

Item

1

Ik ben me bewust van de kansen en mogelijkheden op de HvA die me kunnen
helpen om een succesvolle student te zijn.

2

Ik weet hoe ik de verschillende ondersteunende diensten op de HvA (decaan,
psycholoog, bieb, taalspreekuur) kan gebruiken.

3

Wanneer ik worstel met mijn studie op de HvA, dan weet ik dat er iemand is
waar ik naar toe kan voor hulp.

4

Ik voel me er gemakkelijk bij om informatie te zoeken bij mensen die werken op
de HvA.

Betrouwbare informatie

5

Ik heb meer vertrouwen in de informatie die ik over studeren krijg van de HvA
dan van mijn familie.

6

Ik heb meer vertrouwen in de informatie die ik over studeren krijg van de HvA
dan van mijn vrienden.

7

Ik zie de docenten en mentoren van de HvA als betrouwbare bronnen van
informatie.

Ondersteunende netwerken

8

Ik heb mensen in mijn leven die mijn beslissing om te gaan studeren
ondersteunen.

9

Ik heb mensen in mijn leven die me aanmoedigen om te slagen met mijn
studie.

10

Ik heb de emotionele steun in mijn omgeving die ik nodig heb om vooruit te
komen in mijn studie.

Te overwinnen barrières

11

Er zijn mensen die ik vertrouw die me steunen om mijn studie af te ronden.

12

Ik ben ervan overtuigd dat ik de problemen die ik tegen kom om succesvol te
studeren kan wegnemen.
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13

Ondanks de problemen die ik misschien tegenkom, ben ik er zeker van dat ik
zal kunnen doorgaan met mijn studie.

14

Ik ben in staat om de knelpunten te overwinnen die mij kunnen belemmeren
een succesvolle student te worden.

Hbo-kennis en vaardigheden

15

De lees- en schrijfvaardigheid die ik heb ontwikkeld op het MBO/HAVO/VWO
zijn voldoende om te studeren op de HvA.

16

Het zal lastig voor mij zijn om veel verantwoordelijkheid te nemen voor mijn
eigen leerproces.*

17

Ik weet precies wat de docenten op de HvA van mij verwachten.

18

Ik zal me ertoe moeten zetten om altijd aanwezig te zijn in de klas en me voor
te bereiden op de lessen.*
Noot. * = Items zijn omgepoold
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