
Netwerkbijeenkomst 19 januari 2023 

Thema: 
“Community/sociale verbondenheid”



Schokgolf 2014



Schokgolf 2014

Iets veranderd intussen?



Schokgolf 2014
Iets veranderd intussen?

Mogelijke symptomen......
- Onderuitgezakt in de les
- Niet leren voor een toets
- Uit het raam staren
- Niet reageren op vragen
- Op de telefoon zitten appen
- Spelletjes spelen
- Kletsen



En in het HO......

Anders?



En in het HO?
Mogelijke symptomen
- Niet naar college/werkgroep komen
- Op de telefoon zitten appen
- Niet voorbereiden
- Uitval/ studievertraging/switchen
- Gebrek aan betrokkenheid



Motivatie?

Samen herdefiniëren



Programma

14:00 – 14:05 Opening (Robin Mobron)

14:05 – 14:35 Betrokkenheid: wat is het en wat doe je eraan? 
(Mieke van Diepen)

14:35 – 15:05 Het Studentsucces Centrum als good practice       
(Huub Purmer, samen met studentbuddy’s: 
Harmen van der Meulen en Tim Prinsenberg)     

15:05 – 15:10 inleiding vraag voor uitwisseling (Robin Mobron)

15:10 – 15:20 Pauze J1

15:20 – 15:50 Uitwisseling, in subzalen J1.16 en J1.18 

15:50 – 16:00 Terugkoppeling en afsluiting (Robin Mobron)

16:00 – 16:45 Borrel



Betrokkenheid als 
vliegwiel

Mieke van Diepen
HvA

Robin Mobron
Keizer Karel College

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad
OPeRA netwerkbijeenkomst: ‘Community / sociale verbondenheid’

19 januari 2023







Betrokkenheid (engagement)

Thuisvoelen

Waarde hechten



Betrokkenheid

Intracurriculair

Extracurriculair



Betrokkenheid en studiesucces

Emotionele 
betrokkenheid 
(identificatie)



Waarom is betrokkenheid belangrijk? 

betrokkenheid 
> succes

betrokkenheid 
< uitval



Hoe kun je eraan werken?

interventie betrokkenheid succes



Hoe kun je eraan werken?

interventie betrokkenheid succes



Meetinstrument studentbetrokkenheid hbo

interventie betrokkenheid succes



Betrokkenheid

Gedrag:
Intracurriculair

Emotie:
waardering

(valuing) 

Emotie:
thuisvoelen
(belonging) 

Model betrokkenheid



Ervaren aansluiting
met

onderwijsprogramma

studenten/ leerlingen

docenten inhoudelijk

buitenwereld/praktijk

locatie

docenten sociaal



Betrokkenheid

Ervaren aansluiting
met

onderwijsprogramma

studenten/ leerlingen

docenten inhoudelijk

buitenwereld/praktijk

locatie

docenten sociaal

Gedrag:
Intracurriculair

Emotie:
waardering

(valuing) 

Emotie:
thuisvoelen
(belonging) 



ervaren aansluiting/ binding met… 

onderwijsprogramma

studenten

docenten inhoudelijk

beroepspraktijk

Amsterdam

docenten sociaal
thuisvoelen

Significantie: <.01 / <.05 / >.05

Dit model verklaart 57 % van de variantie in thuisvoelen



ervaren aansluiting/ binding met… 

onderwijsprogramma

studenten

docenten inhoudelijk

beroepspraktijk

Amsterdam

docenten sociaal
waarde hechten

Significantie: <.01 / <.05 

Dit model verklaart 46 % van de variantie in thuisvoelen

Significantie: <.01 / <.05 / >.05



ervaren aansluiting/ binding met… 

onderwijsprogramma

studenten

docenten inhoudelijk

beroepspraktijk

Amsterdam

docenten sociaal

gedrag
intra-curriculair

Significantie: <.01 / <.05 

Dit model verklaart 27 % van de variantie in thuisvoelen



Betrokkenheid

Ervaren aansluiting
met

onderwijsprogramma

studenten/ leerlingen

docenten inhoudelijk

buitenwereld/praktijk

locatie

docenten sociaal

Gedrag:
Intracurriculair

Emotie:
waardering

(valuing) 

Emotie:
thuisvoelen
(belonging) 



Emotionele 
betrokkenheid 
(identificatie)



Betrokkenheid

Ervaren aansluiting
met

onderwijsprogramma

studenten/ leerlingen

docenten inhoudelijk

buitenwereld/praktijk

locatie

docenten sociaal

Gedrag:
Intracurriculair

Emotie:
waardering

(valuing) 

Emotie:
thuisvoelen
(belonging) 



Dank voor uw aandacht!

Voor meer informatie over het 
meetinstrument en andere projecten van 

ons lectoraat: 

www.hva.nl/kansrijkeschoolloopbanen

m.van.diepen@hva.nl
Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

19 januari 2023

http://www.hva.nl/kansrijkeschoolloopbanen
mailto:m.van.diepen@hva.nl


Het Studentsucces Centrum
de huiskamer van Inholland

Welkom bij het 
Studentsucces Centrum!



Een plek en programmering 
voor welzijn, studievaardigheden 

en sociale binding



Welzijn

Studie-
vaardig-
heden

Sociale 
binding



• Plaatje van event/moment ideaal voorbeeld van Harmen



De buddy’s van het
Studentsucces Centrum

Arron Molloy (ICB) Tamanna Abbas (IT)

Tess van Hulst (CB) Gadir Mhanna (TM) Daniël Tabrizian (Inf.)

Tim Prinsenberg (CB)Caitlin Newman (SW)

Manu Kraaijeveld (BS)

Annabel van 
Houwelingen (MBRT)

Lugain abd Rabou (CB)

Eva Slack (CB)



• Plaatje van event/moment ideaal voorbeeld van Tim



• ‘Voor & door studenten’ geeft een spanningsveld

• Langzaam bouwen aan 3 elementen

• Schuw de lokale verschillen niet

Het SSC als community
(het onderzoek)

Sociaal
(een groep 

mensen)

Betekenisvol
(het geeft zin)

Interactie
(vormen van 

communicatie, 
contact en 

actie)



30 Seconds Toernooi



Het Studentsucces Centrum
‘Welzijn zorgt voor prestatie, 

daarin speelt een community een cruciale rol’

Onze uitsmijter



Vraag voor uitwisseling in subgroepen

• Stel collega’s vragen je morgen:
- Wat voor inzichten zijn je bijgebleven?

- Biedt dit ons kansen in onze eigen organisatie?
- Hoe zouden we dit kunnen aanpakken?

• Wat zou je hen vertellen en waarom?

20.01.2023 Footer text (use for presentation title) 38



Data volgende OPeRA bijeenkomsten
4 april 2023 netwerkbijeenkomst

Thema: terugdringen lerarentekort

1 juni 2023 netwerkbijeenkomst
Thema: studiekeuzecheck/matching

10 oktober 2023 conferentie
Thema: volgt 

--------------------------------
Volg OPeRA ook via de LinkedIn groep: https://www.linkedin.com/groups/9086715/

Zie de website voor de tool over aansluiting studiekeuze-activiteiten: 
https://opera-educatie.nl/nieuw-wegwijzer-studiekeuzeactiviteiten-hoger-onderwijs

Een vriendelijk verzoek de evaluatie over vandaag in te vullen
(via de link in e-mail)

https://www.linkedin.com/groups/9086715/
https://opera-educatie.nl/nieuw-wegwijzer-studiekeuzeactiviteiten-hoger-onderwijs
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