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Voorwoord
Het eindrapport ‘Ondersteuningsnetwerken’ dat voor u ligt is de afsluiting van het twintig weken
durende project Methoden en Technieken. Het onderzoek voor dit rapport is uitgevoerd onder
studenten studerende aan de Hoofdvestiging Den Haag, vestiging Zoetermeer en vestiging Delft van
De Haagse Hogeschool. Het project is uitgevoerd door zes studenten Toegepaste Wiskunde aan De
Haagse Hogeschool in opdracht van het lectoraat Inclusive Education.
Het lectoraat Inclusive Education kwam met het eerste voorstel voor de onderzoeksvraag. Deze is
door de projectgroep aangescherpt. Vervolgens is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd en zijn
er statistische analyses gedaan waardoor de onderzoeksvraag beantwoord kon worden.
Bij dezen willen wij graag onze opdrachtgever Aminata Cairo bedanken. Zij bedacht een interessant
onderzoek voor ons om uit te voeren. Ze was enthousiast gedurende het project en altijd goed
bereikbaar voor vragen. Verder willen wij onze begeleider Edwin van Noort bedanken. Hij gaf ons
goede feedback op de producten die wij opleveren, dacht met ons mee en zorgden dat de wij het
uiterste uit onszelf haalden. Bovendien behandelde hij in zijn lessen de theorie die nodig was voor dit
onderzoek. Ook willen wij graag onze begeleider Jan-Willem Weber bedanken voor zijn kritische
vragen en goede feedback. Dan willen wij de teamleiders bedanken die ons onderzoek hebben
verspreid. Als laatst willen wij de studenten bedanken die deel hebben genomen aan ons onderzoek.
Emiel Goldman, Lombard de Leeuw, Tom van Rooijen, Kelvin Schouten, Pim van der Zande en Evelien Zeeman
Delft, 21 december 2018
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1. Definities
Afkortingen
CSV
Comma Separated Values
HHs
Haagse Hogeschool
SLB’er
Studieloopbaanbegeleider

Begrippen
Betrouwbaarheid
De mate waarin een meting onafhankelijk is van toeval. Een betrouwbaar onderzoek geeft bij
herhaling dezelfde uitkomst.
Eerstejaarsstudent
Een student die in studiejaar 2018/2019 gestart is (of herstart is) met de propedeusefase van
zijn/haar huidige opleiding aan De Haagse Hogeschool.
Emotionele hulp
Hulp bij studiestress, vragen hoe tentamen is gegaan.
Hogerejaarsstudent
Een student die zijn/haar studie is gestart voor het studiejaar 2018/2019 en vakken buiten de
propedeusefase van zijn/haar studie volgt.
Hulp bij aanpak
Hulp met planning en uitvoering.
Hulp bij het vinden van de juiste connecties
Hulp bij het vinden van de juiste persoon of connectie voor een probleem of vraag die de student
heeft.
Hulp bij motivatie
Motiveren om aan de slag te gaan met zelfstudie of om naar college te gaan.
Hulp bij thuis voelen op de HHs
Ervoor zorgen dat de student zich meer thuis voelt op de HHs.
Inhoudelijke hulp
Hulp met de te behandelen theorie.
Ondersteuningsnetwerk
Een groep van betekenisvolle personen (familie, vrienden en kennissen) in de omgeving van een
student die de student steun of hulp bieden in zijn/haar studie. Deze steun kan de student mentaal
helpen of helpen met het begrijpen van de theorie voor de studie.
Steekproefkader
De operationele definitie van de populatie waarop het onderzoek zich richt
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Student
Een persoon die studeert aan De Haagse Hogeschool op de Hoofdvestiging Den Haag, vestiging Delft,
vestiging Zoetermeer of de sportcampus Zuiderpark. Ook is deze persoon geen minor-student, geen
masterstudent en geen gaststudent.
Student met een hoger risico op het niet halen van de studie
Student die vaker vroegtijdig stopt met de studie. Tot deze groep behoren eerstejaarsstudenten,
mannelijke studenten, studenten die mbo als vooropleiding hebben genoten en/of studenten met
een migratieachtergrond.
Student met een migratieachtergrond
Een student die zelf niet in Nederland geboren is of van wie een of twee ouders niet in Nederland zijn
geboren.
Representativiteit
De mate waarin de steekproef overeenkomt met populatie.
Validiteit
Maatstaf voor de kwaliteit van een onderzoek. Hiermee bepaalt men of de manier waarop men iets
probeert te meten daadwerkelijk meet wat men wil meten.
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2. Samenvatting
Dit onderzoek gaat over een opdracht die door Aminata Cairo namens het lectoraat Inclusive
Education is gegeven aan MeTec-projectgroep 5 van de Haagse Hogeschool. Deze projectgroep
bestaat uit Emiel Goldman, Lombard de Leeuw, Tom van Rooijen, Kelvin Schouten, Pim van der
Zande en Evelien Zeeman, zij studeren allen Toegepaste Wiskunde aan de Haagse Hogeschool in
Delft. Voor het project Methode en Technieken voeren zij namens het lectoraat een statistisch
onderzoek uit.
Het onderzoek heeft twee kwartalen, ongeveer twintig weken, geduurd. Als eerste is met de
opdrachtgever de onderzoeksvraag opgesteld. Deze luidt als volgt: Hoe zien de
ondersteuningsnetwerken van verschillende studenten aan De Haagse Hogeschool eruit, in welke
mate zijn deze van invloed op de studie en zijn er merkbare verschillen te zien in de
ondersteuningsnetwerken van studenten met een hoger risico en lager risico op het niet halen van
de studie.
In het literatuuronderzoek is een tiental bronnen bestudeerd en onderzocht. Er blijkt dat
studieprestaties worden beïnvloed door onder andere sociale netwerken. In positieve zin bij het
aantal vrienden en de betrokkenheid bij het instituut. Maar ook in negatieve zin als er bijvoorbeeld
veel moet geholpen worden bij familie bezigheden.
Vervolgens is het onderzoek uitgevoerd. Als eerste is de enquête opgesteld aan de hand van de
hoofd- en deelvragen. Deze enquête is online verspreid en afgenomen, en vervolgens ook nog met
de hand op de vestigingen van scholen. Deze data is vervolgens geanalyseerd.
Uit deze analyse kunnen verschillende conclusies trekken qua netwerken. We zien dat
medestudenten veruit het meest worden gebruikt als ondersteuningsnetwerk, gevolgd door
docenten en dan SLB’er. Familie, partner, studieverening, studieadviseur en studentpsycholoog staan
echter op de achtergrond voor het gebruik van studiehulp.
Daarnaast is er gekeken naar de risicogroepen: Mannen , studenten met een migratieachtergrond,
eerstejaarsstudenten en studenten die instromen van het mbo. Er blijkt dat mannen minder belang
hebben bij hulp bij het vinden van connecties, voor de rest zijn zij niet verschillend van vrouwen. Ook
kan er geconcludeerd worden dat studenten met een migratieachtergrond juist meer baat hebben bij
ondersteuningsnetwerken en meer gebruik maken van ondersteuningsnetwerken. Bij
eerstejaarsstudenten blijkt dat zij andere netwerken aanroepen voor hun hulp dan
hogerejaarsstudenten, ook is te zien dat eerstejaarsstudenten zich minder thuis voelen op de Haagse
Hogeschool. Tot slot komt naar voren dat studenten met een mbo vooropleiding minder baat
hebben bij de aangeboden hulp.
Omdat blijkt dat studenten vooral gebruik maken van medestudenten voor hun hulp, willen wij
aanraden dat projectgroepen willekeurig verdeeld worden. Op deze manier breidt het sociale
netwerk onder de studenten uit. Ook willen aanraden dat er hulp direct wordt aangeboden aan
studenten die instromen van het mbo, omdat blijkt dat zij uit zichzelf minder hulp gebruiken. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld een studeermaatje.
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3. Inleiding
3.1 Aanleiding en achtergrond
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het lectoraat Inclusive Education. Dit is een nieuw
lectoraat van de HHs, opgericht in mei 2017. Het doel van het lectoraat is om een sfeer te creëren op
de HHs waarbij de studenten en docenten zich welkom en betrokken voelen en gemotiveerd worden
om zijn of haar potentieel op het onderwijsgebied zo optimaal mogelijk te ontplooien. Het team,
bestaande uit de lector Aminata Cairo en toegewijde docenten, acht dit doel te realiseren met
behulp van actiegericht onderzoek op de HHs zelf waarbij de bredere HHs-gemeenschap wordt
betrokken en inclusief onderwijs in de cultuur van de school te verwerken zodat het een
vanzelfsprekend onderdeel wordt. Dit onderzoek zal bijdragen aan het doel van het lectoraat
Inclusive Education.
Uit literatuur is af te leiden dat ondersteuningsnetwerken een grote invloed hebben op het
studiesucces van een student. Bij deze invloeden wordt onder meer gekeken naar directe invloeden,
zoals het helpen begrijpen van de lesstof, maar ook naar begrippen die zich tot de studie relateren
zoals planning en motivatie en emotionele steun. Wanneer ondersteuningsnetwerken van grote
invloed zijn op studiesucces, kunnen er grote verschillen verwacht worden in de studieresultaten van
studenten die veel in aanraking komen met hun ondersteuningsnetwerk ten opzichte van studenten
die minder in aanraking komen met hun ondersteuningsnetwerk.
Om de samenstelling van ondersteuningsnetwerken van studenten van de HHs en hun invloeden te
onderzoeken, gaf het lectoraat Inclusive Education van de HHs opdracht om de
ondersteuningsnetwerken van HHs-studenten in kaart te brengen. Aansluitend bij het gevraagde
kwantitatieve onderzoek, wordt er door een andere opdrachtnemer een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd waar de focus meer zal liggen op het verschil in de hulp die HHs-studenten aangeboden
krijgen en van welke hulp de HHs-student daadwerkelijk gebruik maakt. Na deze twee onderzoeken
zal ook nog een onderzoek gedaan worden naar de relatie tussen ondersteuningsnetwerken en het
studiesucces. Ons kwantitatief onderzoek naar de samenstellingen van ondersteuningsnetwerken en
hun invloeden maakt dus deel uit van een groter onderzoek.
Bij dit kwantitatieve onderzoek wordt vooral gekeken naar de verschillen in
ondersteuningsnetwerken van studenten met een verhoogd risico op het niet halen van de studie en
studenten zonder verhoogd risico, zodat het mogelijk wordt om te kijken of er een verband is tussen
het verhoogd risico en de ondersteuningsnetwerken.

3.2 Doelstelling
Het lectoraat Inclusive Education wil inzicht krijgen in de ondersteuningsnetwerken van studenten
van de HHs, zodat er aandacht op kan worden gelegd en specifieke maatregelen kunnen worden
genomen om de invloeden van de ondersteuningsnetwerken te verbeteren en zodoende ook het
studiesucces van studenten te verbeteren, wat weer leidt tot een verbetering van de
onderwijskwaliteit.
Ons onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de ondersteuningsnetwerken die worden benut
door de studenten aan de HHs in het collegejaar 2018/2019.
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3.3 Hoofd- en deelvragen:
De hoofdvraag luidt:
Hoe zien de ondersteuningsnetwerken van verschillende studenten aan De Haagse Hogeschool eruit,
in welke mate zijn deze van invloed op de studie en zijn er merkbare verschillen te zien in de
ondersteuningsnetwerken van studenten met een hoger risico en lager risico op het niet halen van
de studie
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden delen we deze op in de volgende deelvragen:
●
Van welk van de aangeboden steun uit zijn/haar ondersteuningsnetwerk maakt een
student gebruik?
●
Wat is het verschil in ondersteuningsnetwerken van studenten met een hoger risico op
het niet halen van de studie en studenten zonder hoger risico op het niet halen van de
studie?
o Wat is het verschil in ondersteuningsnetwerken tussen mannelijke en
vrouwelijke studenten?
o Wat is het verschil in ondersteuningsnetwerken tussen studenten met een
migratieachtergrond en studenten met een Nederlandse achtergrond?
o Wat is het verschil in ondersteuningsnetwerken tussen eerstejaarsstudenten
en hogerejaarsstudenten?
o Wat is het verschil in ondersteuningsnetwerken tussen studenten met een
vooropleiding mbo en studenten met een vooropleiding havo/vwo?

3.4 Aanpak
Voor dit onderzoek wordt eerst literatuur onderzocht over soortgelijke onderzoeken die al eerder
zijn uitgevoerd. Het literatuuronderzoek richt zich op het vaststellen van de kenmerken bij studenten
en ondersteuningsnetwerken die van invloed zijn op het studiesucces. Verder vormt het
literatuuronderzoek een richtlijn voor het vaststellen van definities en het opstellen van een
duidelijke afbakening.
De enquête die vervolgens wordt opgesteld aan de hand van de bevindingen van het
literatuuronderzoek, de wensen van de opdrachtgever en de feedback van de begeleiders bevat
vragen waarbij de antwoorden voldoende gegevens bevatten voor het beantwoorden van de hoofden deelvragen.
Dan zullen de mogelijke verbanden met de bijbehorende hypothesetoetsen worden opgesteld. Ook
zal het steekproefkader bepaald worden. Op basis hiervan zal de steekproefomvang worden
berekend.
De enquête zal worden afgenomen bij studenten op alle locaties van de HHs met uitzondering van
Poseidon in Den Haag. De afname zal online plaatsvinden, zodat de resulterende data van de
enquête gemakkelijk kan worden verzameld en verwerkt. Ook is de kans op menselijke fouten bij de
verwerking van een online enquête kleiner dan bij een schriftelijke afname.
Het bereiken van de studenten gebeurt in eerste instantie via het mailen van de teamleiders. Ook
zullen de projectgroep en de opdrachtgever hun connecties gebruiken voor het verspreiden van de
enquête. Mocht dit te weinig respons opleveren, dan zal de projectgroep het nog benodigde aantal
enquêtes persoonlijk verspreiden op een of meerdere vestigingen van de HHs. Hierbij zal dan gebruik
gemaakt worden van een papieren versie van de enquête, want de drempel voor het invullen van
deze enquête wordt dan een stuk lager voor studenten. De resultaten van de papieren enquêtes
worden vervolgens door de projectgroep online ingevoerd zodat alle resultaten digitaal bij elkaar
staan.
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De gevonden data wordt vervolgens geanalyseerd en verwerkt in R en SPSS. Zodat er conclusies
kunnen worden getrokken over de correlaties tussen ondersteuningsnetwerken van studenten met
een hoger risico en een lager risico op het niet halen van de studie. Zo kunnen uiteindelijk de
hoofdvraag en deelvragen beantwoord worden en kan er advies worden gegeven aan de
opdrachtgever.

3.5 Afbakening
Het onderzoek beperkt zich tot studenten die studeren aan de HHs op de Hoofdvestiging in Den
Haag, de vestiging in Delft, de vestiging in Zoetermeer of op de sportcampus Zuiderpark.
Alle studenten die alleen een minor volgen op de Haagse Hogeschool worden niet meegenomen in
dit onderzoek. Daarnaast zijn er een aantal masterstudenten die verder studeren na hun bachelor.
Masterstudenten zijn geen deel van de onderzoekspopulatie, alleen de studenten die een bachelor
volgen worden onderzocht.
Bij ondersteuningsnetwerken wordt gekeken naar de volgende personen die ondersteuning aan de
student kan bieden: Medestudenten, docenten, ouders, familie, studievereniging, partner,
kennissen/vrienden, SLB’er, studieadviseur en studentenpsycholoog. Alle andere personen of
middelen die hulp zouden kunnen bieden zoals bijlesgevers, filmpjes op internet, studie stimulerende
middelen en blogs worden niet meegenomen.
De ondersteuning die een ondersteuningsnetwerk kan bieden wordt opgedeeld in de volgende
soorten hulp of ondersteuning: Inhoudelijke hulp, hulp bij aanpak, emotionele hulp, hulp bij
motivatie, hulp bij het vinden van de juiste connecties en hulp bij thuis voelen op de HHs.
In dit onderzoek wordt met name gekeken hoe de ondersteuningsnetwerken en het studiesucces
zich tot elkaar verhouden, en welke verschillen er te zien zijn bij de ondersteuningsnetwerken van
studenten met een hoger risico op studie-uitval en de studenten met een lager risico. Er wordt niet
gekeken naar de effecten van deze hulp op het studiesucces of de relatie tussen studiesucces en de
grootte van het ondersteuningsnetwerk van een student.

3.6 Leeswijzer
Dit eindrapport zal verdergaan met het vierde hoofdstuk dat de literatuuronderzoek bevat om
hypothesen te kunnen opstellen. In het volgende hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet besproken.
Het soort onderzoek wordt benoemd, er wordt uitgelegd hoe de data verzameld is. Het zesde
hoofdstuk bestaat uit uitleg van de data-analyse, het berekenen van de steekproefomvang en het
conceptueel model waarin de verbanden tussen de verschillende variabelen gevisualiseerd worden.
Dan zal in het zevende hoofdstuk de ondersteuningsnetwerken van alle studenten beschreven
worden. In het hierop volgende hoofdstuk worden statistische toetsen uitgevoerd om de gestelde
nulhypothesen ofwel te accepteren ofwel te verwerpen. Op basis van deze toetsen zal in het achtste
hoofdstuk de statistische verbanden worden geconcludeerd. Vervolgens zullen in de resultaten de
betekenis van deze verbanden uitgelegd worden. Hierna wordt in het tiende hoofdstuk een conclusie
getrokken uit de resultaten en in het elfde hoofdstuk wordt de opdrachtgever op basis van de
conclusie van het onderzoek advies gegeven. Uiteindelijk bespreekt de discussie de verbeterpunten
van dit onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken.
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4.

Literatuuronderzoek

Het doel van het literatuuronderzoek is de factoren die in verband staan met studiesucces en de
groepen studenten waar deze een grotere rol spelen in kaart te brengen, het duidelijk kunnen
vaststellen welke studenten er tot de groep studenten met een grotere kans op studie-uitval
behoren, voorspellingen kunnen maken over de samenstellingen en invloeden van
ondersteuningsnetwerken bij studenten. Er is speciaal aandacht voor de factoren die te maken
hebben met zowel ondersteuningsnetwerken als studiesucces.
Daarnaast speelt het literatuuronderzoek mee voor het maken van een voorspelling van de
resultaten van de enquête en het opstellen van het conceptueel model.

4.1 Literatuur
Gloria Crisp, Amaury Nora, and Amanda Taggart (2009) stellen dat studenten eigenschappen
meenemen naar hun huidige studie die zij in hun voorgaande studies of vooropleidingen hebben
opgedaan. Deze eigenschappen spelen een rol in hoe zij een opleiding ervaren en hun connectie met
het instituut waar zij die opleiding volgen. Daarnaast wordt de beleving van de studie en gedrag van
studenten ook beïnvloed door factoren buiten de studie en het instituut, die de aantrekking van de
student naar het academisch en sociale milieu van het instituut aansterken of juist verzwakken. Bij de
factoren die verzwakkend voor de band werken, spelen variabelen zoals het werken buiten het
studieveld, betrokkenheid bij familiebezigheden, omgaan financiële verantwoordelijkheden en het
niet volgen van alle colleges. Anderzijds wordt aan activiteiten vanuit het instituut en studieervaringen zoals huiswerk en academische prestaties een versterkend effect voor de band tussen
student en instituut toegekend.
Uit het onderzoek van Walton, G. M., Cohen, G. L., Cwir, D., & Spencer, S. J.(2012) blijkt dat motivatie
voor het oplossen van wiskundige problemen wordt versterkt door een gevoel van sociale
verbondenheid met personen die een verband hebben met het gegeven probleem, die al door kleine
overeenkomsten zoals gelijke verjaardagen en gelijk geslacht gevormd kan worden. Hoewel langere
relaties met vrienden, familie en collega’s invloed hebben op de motivatie van het individu, hebben
kleine sociale verbanden met andere personen of groepen ook invloed op zijn motivatie en
prestaties. Dankzij het gevoel van sociale verbondenheid nemen mensen doelen en motivaties van
anderen over. Dit is in tegenstelling tot het toekennen van positieve eigenschappen aan het individu
of aan personen die verbonden met hem/haar zijn. Deze theorie is een aanvulling op het
onderzoeksresultaat van Bandura, A. (1997), dat illustreert dat iemands zelfbeeld, zelfstandigheid en
competentie een grote invloed hebben op de motivatie en prestaties.
Woolcott, Robyn Keast, Daniel Chamberlain & Ben Farr-Wharton(2017) laat zien dat de
ondersteuning en de betrokkenheid van onderwijsinstellingen een grote invloed hebben op de
risico’s in en de kwaliteit van het onderwijs. Dit is verder beschreven door Antoni Calvó-Armengol,
Eleonora en Patacchini en Yves Zenou (2006) in hun paper ‘Peer Effects and Social Networks in
Education’ onderzocht wat het effect is van structurele proporties van vriendschapsnetwerk op de
individuele prestaties op school. Uit dit onderzoek bleek dat als een individu een groot en
veelvoudige vriendschapsnetwerk (vrienden) heeft met zowel direct relaties (bijvoorbeeld goede
vrienden) als indirecte relaties (bijvoorbeeld werkpartners) dat dit een positief effect heeft op
studieprestatie. Hierbij hebben ze gekeken naar relaties binnen school. Ook hebben individuen met
meer vriendschapsnetwerken een grotere kans op peer effect. Ook blijkt uit het onderzoek van Kata
Mihaly (2009) dat er een sterk verband is tussen grote aantallen vrienden en academische prestaties.
Het hebben van meerdere vrienden op school heeft een positief effect op de GPA (het gemiddelde
schoolcijfer gewogen naar studiepunten). Tevens heeft het wonen bij een moeder met een
academische diploma en het leven bij een biologische vader een significant effect op de GPA. Uit
beide onderzoeken blijkt dat er een tamelijk verband is tussen studieprestaties en het aantal
vrienden dat je hebt.
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Rutger Kappe, Marjon Molenkamp, Domien Wijsbroek, Zuke van Ingen, Olof Wiegert, Gerwin
Hendriks, Jaap van Zandwijk (2015) merken op dat havo-instromers, niet-westerse allochtonen en
mannen meer risico hebben om hun studie niet te halen, maar dit risico lijkt niet significant genoeg
om deze groepen hiervoor apart te gaan beschouwen. Naast deze groepen is er ook te zien dat
studenten die zijn geswitcht van opleiding in het eerste jaar meer aandacht nodig hebben om te
zorgen dat zij het eerste jaar een positief studieadvies behalen.
Ook wordt er beschreven dat studenten uit gezinnen van lagere inkomensklassen vaak slechter
scoren op G5 scholen. Dit kan worden toegekend aan oververtegenwoordiging van de hogere risico
groepen.
Op de HHs is het belang van het verbeteren van de studiesucces voor de risicogroepen groot, omdat
deze groepen in de randstad een groter deel dan gemiddeld van de studentenpopulatie overspant
(Rutger Kappe, Marjon Molenkamp, Domien Wijsbroek, Olof Wiegert en Gerwin Hendriks, Zuke van
Ingen(2014)). Naast de algemene grote vertegenwoordiging van de risicogroepen in de randstad, is
het aantal switchstudenten in de randstad groter vanwege het grote aanbod van
onderwijsinstellingen binnen een korte reisafstand. Binnen deze switchstudenten is er een aantal
met een nog groter risico op studie-uitval, namelijk de studies gerelateerd aan economie, onderwijs
en maatschappij.
Ten slotte wijst het Onderzoek van Simpson, J. C. (2001) erop dat raciale minderheden vaker een
aanzienlijk onderscheid zien tussen de algemene lesstof en de lesstof die hen voorbereidt op het
curriculum. De studenten die niet tot deze groepen behoren, maken eerder een begin met het
beroepskeuze gericht oriënteren door zich bijvoorbeeld bezig te houden met activiteiten buiten het
curriculum en voorbereidende vakken naast het standaard vakkenpakket te volgen (Stage en Hossler,
1989).

4.2 Conclusie
Eigenschappen die zijn opgedaan bij voorafgaande studies worden meegenomen naar de huidige
studie. Deze eigenschappen spelen een rol in hoe zij een opleiding ervaren en hun connectie met het
instituut waar zij die opleiding volgen. Daarom is het belangrijk dat studenten met een andere
vooropleiding dan havo of vwo en switchstudenten als een aparte categorie zijn beschouwd in dit
onderzoek. Ook mannen en niet-westerse allochtonen zijn als aparte categorieën beschouwd, omdat
zij mogelijk een groter risico hebben om hun studie niet te behalen. Dit vergrote risico zou kunnen
samenhangen met het verschil in sociale omgang en ondersteuningsnetwerken ten aanzien van de
andere groepen.
Er komt naar voren dat een gevoel van verbondenheid met de onderwijsinstelling een sterk effect
heeft op iemands studiesucces, daarom is er in dit onderzoek gekeken naar de ervaren steun van
verschillend onderwijspersoneel. Activiteiten vanuit het instituut helpen ook bij dit gevoel van
verbondenheid, daarom spelen studieverenigingen indirect misschien een grote rol op het
studiesucces van een student. Verder zijn er externe factoren zoals woonsituatie, de grote van de
vriendengroep, zowel van vrienden binnen als buiten de opleiding, van invloed op de sociale
verbondenheid tot een instelling of rechtstreeks iemands studieprestaties.
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4.3 Conceptueel model
De onafhankelijke variabelen van dit onderzoek zijn de verschillende hulpvormen die een student
krijgt. Deze verschillende soorten hulp die een student krijgt hebben effect op de mate van
studiesucces en de personen die in zijn of haar ondersteuningsnetwerk zitten. De persoonlijke
kenmerken (zoals geslacht) zijn de moderator variabelen en hebben effect op de diversiteit en
grootte van het ondersteuningsnetwerk. In dit onderzoek worden de afhankelijke variabelen die de
diversiteit van het ondersteuningsnetwerk weergeven opgesteld en de moderator variabelen worden
onderzocht.
afb. 1 Conceptueel model voor studiesucces

Voor dit onderzoek wordt vooral gekeken naar het effect van de moderator variabelen op het
ondersteuningsnetwerk en het ondersteuningsnetwerk van studenten aan de HHs wordt beschreven
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5. Onderzoeksopzet
In opdracht van het lectoraat Inclusive Education wordt een kwantitatief beschrijvend onderzoek
uitgevoerd naar de ondersteuningsnetwerken van studenten aan de HHs. Het doel van dit onderzoek
is het in kaart brengen van de ondersteuningsnetwerken van studenten. Er zal in kaart gebracht
worden uit welke personen de ondersteuningsnetwerken bestaan, welke steun de student ervaart
van zijn/haar ondersteuningsnetwerk en op welke vlakken het ondersteuningsnetwerk van een
student met een hoger risico op het niet halen van de studie verschilt met het
ondersteuningsnetwerk van een student zonder dit hogere risico. Gelijktijdig wordt door een andere
opdrachtnemer een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ondersteuningsnetwerken van
studenten aan de HHs. In een vervolgonderzoek van een andere opdrachtnemer zal vervolgens
onderzocht worden wat de effecten van deze ondersteuningsnetwerken zijn op het studiesucces.

5.1 Datavergaring
De data voor dit onderzoek is verzameld met een veldonderzoek. Er is een digitale enquête opgesteld
die verspreid wordt onder de studenten die behoren tot de onderzoekspopulatie.

5.1.1 Evaluatie van de vragen
Met behulp van de antwoorden op de enquêtevragen kan een duidelijk beeld gevormd worden van
de ondersteuningsnetwerken van studenten en de waarde van deze ondersteuningsnetwerken.

5.1.2 Methode van vragen
De enquêtes worden voornamelijk digitaal afgenomen, hierdoor kunnen de gegevens snel en
gemakkelijk verwerkt worden. De vragen die gesteld worden zijn voornamelijk meerkeuzevragen. De
reden is dat open vragen zorgen voor een te grote variatie aan antwoorden.

5.1.3 Afhandeling van externe factoren
De papieren enquêtes worden voorgelegd tussen 10:00 uur en 15:00 uur. Het is dan niet al te vroeg
voor een studiedag en niet al te laat. Hiermee voorkomen wij dat het humeur van de student invloed
heeft op de antwoorden. In dit onderzoek nemen wij aan dat de dagen van de week niet uit zullen
maken in het beantwoorden van de vragen.
De digitale enquêtes kunnen studenten invullen wanneer ze dat zelf willen. Op deze manier zal slecht
humeur ook op deze enquêtes geen invloed hebben.

5.1.4 Contact
De enquête is op vier manieren verspreid:
Allereerst zijn alle teamleiders van wie de mailadressen bekend waren op het intranet van de HHs
gemaild. Dit waren ongeveer zestig teamleiders. In de mail werd gevraagd of zij vijf minuten tijd
konden maken in de SLB-lessen voor het invullen van de enquête of dat de teamleiders de enquête
konden delen met hun studenten op een andere wijze. Ook is er na een week nog een
herinneringsmail gestuurd naar alle teamleiders die nog niet op de mail gereageerd hadden. Het
mailen van de teamleiders leverde nog niet genoeg respons op. Het aantal reacties was ongeveer 60.
Als tweede heeft de projectgroep kennissen en vrienden benaderd via WhatsApp die behoren tot de
onderzoekspopulatie om deel te nemen aan de enquête en deze door te sturen. Dit leverde een
respons van ongeveer 80 studenten.
Ook heeft de opdrachtgever, lector Aminata Cairo, haar kenniskring benaderd om de enquête te
verspreiden onder studenten. Dit leverde een respons van ongeveer 20 studenten.
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Omdat na het digitaal verspreiden van de enquête er nog meer dan 200 responses ontbraken voor
een goede steekproefomvang, werd de enquête ook op papier verspreid. Dit werd gedaan op de
Hoofdvestiging Den Haag op woensdag 19 december van 10:00 uur tot 13:00 uur. De studenten die
werden aangesproken om deel te nemen aan de enquête waren alle studenten die zaten in de hal, in
werkruimtes voor projecten, in studieruimtes, op de gang aan het wachten waren tot hun les begon
en in de kantine tijdens de lunchpauze. Alleen studenten die over een aantal minuten een tentamen
zouden maken, weigerden deel te nemen. Alle andere studenten namen wel deel aan de enquête.
Ook is op de Sportcampus Zuiderpark op donderdag 20 december van 11:30 uur tot 12:30 uur de
enquête verspreid onder studenten die in de hal zaten. Na deze verspreiding van de papieren
enquêtes was de minimale steekproefomvang van 378 studenten behaald.

5.1.5 Verwerking en analyse
De papieren enquêtes zijn vervolgens digitaal overgenomen, zodat alle verzamelde data digitaal en
overzichtelijk in een CSV (comma separated values) file in Excel bij elkaar staat. Uit deze data kunnen
conclusies getrokken worden door het uitvoeren van statistische toetsen in SPSS en R.

5.1.6 Datacontrole voor consistentie en precisie
Wanneer de resultaten erg afwijken van de verwachte waarden, dan zullen de gevonden gegevens
van de enquête nagetrokken worden en zal er terug worden gekeken of de steekproef representatief
is en dat er geen erg verschillende externe factoren zijn geweest bij het afnemen van de enquête.

5.1.7 Verwacht resultaat
Na evaluatie van de beschikbare literatuur lijkt het dat de resultaten waarschijnlijk zullen aantonen
dat de studenten met een hoger risico minder gebruik maken van ondersteuningsnetwerken dan de
groep zonder hoger risico op het niet halen van de studie.

5.2 Kwaliteitswaarborging
Om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen zijn er drie eisen waaraan voldaan moet worden:
Validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit.
De eerste eis is dat het onderzoek en de resultaten valide moet zijn. Dit houdt in dat er een duidelijke
doelstelling moet worden geformuleerd waar de opdrachtgever mee akkoord gaat. Op deze manier
wordt in dit onderzoek gemeten wat de opdrachtgever gemeten wil hebben.
De tweede en derde eisen zijn dat zowel het eindresultaat als de tussenresultaten betrouwbaar en
representatief moeten zijn. Dit houdt in dat bij een herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten
zichtbaar worden. De betrouwbaarheid van de resultaten wordt gewaarborgd door nauwlettend te
kijken naar de grootte van de populatie, de grootte van de bijbehorende steekproef, de mate waarin
de data zich heeft verspreid en de foutmarge die wordt toegestaan. Er wordt daarom gekeken naar
het steekproefkader. In de onderzoekspopulatie is het aantal mannen op de HHS 53% en het aantal
vrouwen 47%. In de bijbehorende steekproefpopulatie is 46% een man, en 54% een vrouw. Verder is
het van belang dat ook de locaties representatief zijn, omdat elke locatie andere studies, studenten
en personeel heeft. In de onderzoekspopulatie zit 85% in Den Haag (dus de Hoofdvestiging of
Sportcampus Zuiderpark), 12% in Delft en 3% in Zoetermeer. De steekproefpopulatie is
onderverdeeld in 76% op de Hoofdvestiging Den Haag, 4% op de sportcampus Zuiderpark, 18% in
Delft en 3% in Zoetermeer. Zo wordt een betrouwbaar en representatief onderzoek neergezet.
Daarnaast zullen de begeleiders fungeren als externe bron van advies. Dit advies zal gegeven worden
bij alle tussenresultaten die worden opgeleverd binnen het project. Deze drie eisen en externe
advisering zullen zorgen voor een kwalitatief goed onderzoek en tevens een goed eindresultaat.
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6. Onderzoek uitvoering
6.1 data verwerking
De data die binnenkwam via de online responses en directe interviews zijn allemaal verwerkt door
het online surveyprogramma Thesistools. Thesistools verwerkt de antwoorden naar een CSV file in
Excel die te gebruiken is door SPSS.
Binnen de data waren er verschillende responses die niet geheel bruikbaar waren voor latere
verwerking. De data die onvolledig was ingevuld door niet alle verplichte antwoorden in te vullen of
responses die onlogische antwoorden hadden gegeven op vragen is verwijderd uit de steekproef. Dit
voorkomt problemen bij het analyseren van data en het vergroot de validiteit van de steekproef.

6.2 Hypothese
𝐻0 : De twee groepen zijn gelijk aan elkaar; Het gegeven dat de student behoort tot een risicogroep
of niet heeft geen invloed op het belang of gebruik van de ondersteuningsnetwerken van de student.
𝐻1 : De twee groepen verschillen van elkaar; Het gegeven dat de student behoort tot een riscigroep
of niet heeft wel invloed op het belang of gebruik van de ondersteuningsnetwerken van de
studenten.

6.3 Verschiltoetsen
Voor het beantwoorden van de deelvragen wordt er gekeken naar het verschil tussen de
risicogroepen en de populatie. Om dit verschil statistisch aan te tonen, is er gebruik gemaakt van een
Chi-kwadraattoets en een likelihood-ratiotest. Er is gebruik gemaakt van deze verschiltoetsen, omdat
er drie voorwaarden aan de Chi-kwadraattoets zijn verbonden.
1. De steekproef moet aselect zijn.
2. 80% van de verwachtingsfrequenties moet groter zijn dan 5 en geen een van de
verwachtingsfrequenties mag kleiner zijn dan 1.
3. De waarnemingen moeten onafhankelijk zijn van externe factoren.
Als de vergaarde data voldoet aan deze drie eisen, dan wordt er gebruik gemaakt van de Chikwadraattoets. Als er niet voldaan wordt aan de drie bovenstaande voorwaarden, dan wordt er
gebruik gemaakt van de aannemelijkheidsquotiënttoets (likelihood-ratiotest). Deze toets kan
onafhankelijk van de drie voorwaarden gebruikt worden en geeft de samenhang in dezelfde vorm.

6.3.1 Likertschaal
Er is gebruik gemaakt van een likertschaal om te meten in hoeverre de studenten bepaalde
hulpsoorten belangrijk vinden. De Chi-kwadraattoets is tevens toe te passen op een likertschaal als
deze doordat er op elk niveau van de likertschaal (zoals slecht, neutraal, goed) gekeken kan worden
wat de verwachtingsfrequentie is van dat niveau. Waardoor het mogelijk is om de mate van belang
te vergelijken tussen de risicogroepen en de andere groepen.

17

6.3.2 Betrouwbaarheid verschiltoetsen en alfa-waarde
Om de betrouwbaarheid van de Chi-kwadraattoets en likelihood-ratiotest te waarborgen moet er
een specifieke alfa gekozen worden die passend is bij de vragen.
De alfa-waarde staat voor de foutmarge waarop de nulhypothese wordt verworpen. Een kleine
marge verkleint de kans dat de nulhypothese wordt verworpen en de alternatieve hypothese wordt
aangenomen, omdat de nulhypothese alleen wordt verworpen als de resultaten van de toets binnen
het marge zitten. Om deze reden is er gekozen voor een brede foutmarge bij onze toetsen. Uit de
literatuuronderzoek is gebleken dat er in realiteit significante verschillen zijn tussen de risicogroepen
en de overige populatie op het gebied van ondersteuningsnetwerken en het belang van hulp. Al zou
er een strengere alfa gekozen worden als bijvoorbeeld 0,10 , dan zou de kans kleiner zijn dat deze
verschillen zichtbaar worden bij de toetsen en zou dit geen rekening houden met de realiteit.
De alfa die nu gekozen is voor alle verschiltoetsen is 0,25. Zodat de kans dat de resultaten van de
toetsen in het foutmarge gebied vallen vergroot wordt. Deze hogere alfa-waarde vergroot de kans op
zichtbare verschillen tussen de risicogroep en overige populatie, maar zorgt nog steeds voor een
goede significantie van de toetsen met daarnaast een realistische weergave.
6.4 Beschrijving en visualisatie ondersteuningsnetwerk
Naast het toetsen van de verschillen tussen risicogroepen en de overige populatie. Is er een
beschrijving gemaakt van het ondersteuningsnetwerk van de studenten van de HHs. Een beschrijving
van het algemene ondersteuningsnetwerk bestaan uit de drie meest gevraagde personen per hulp
soort. Bij deze visualisatie is er gekeken bij elke hulp soort wie deze drie personen zijn en wat het
percentage is dat deze leveren aan de totale hulp van die soort. Dit wordt daarna aan de hand van
diagrammen weergegeven.

6.4.1 Betrouwbaarheid fractie betrouwbaarheidsinterval en alfa-waarde
De betrouwbaarheid van een betrouwbaarheidsinterval berust op twee factoren. De
representativiteit van de steekproef tegenover de totale populatie en de alfa-waarde die is gekozen
om de breedte van het interval weer te geven. Om de kans zo groot mogelijk te maken voor het juist
schatten van de parameter van de gemiddelde populatie is er gekozen voor een alfa-waarde van
0,95. Dit zorgt voor een grotere kans op het juist schatten van het gemiddelde van de populatie bij
herhaling van procedure.

6.5 Steekproefgomvang
Allereerst dient gemeld te worden dat er in dit onderzoek van een oneindige populatie wordt
uitgegaan vanwege het feit dat de populatie groot is (meer dan 20.000) en de kans zeer groot is dat
de steekproefomvang kleiner is dan 10% van de populatie. Bovendien worden er verschillende
toetsen uitgevoerd in het onderzoek waardoor er verschillende uitkomsten voor de
steekproefgrootte zijn gevonden. Om er zeker van te zijn dat de steekproefgrootte voldoende groot
is, is de grootste waarde gekozen voor de steekproefgrootte.
Voor de berekening van de steekproefgrootte bij een binomiale verdeling wordt de volgende formule
gebruikt:

𝑛

𝑧 2 ⋅𝑝(1−𝑝)
≥
𝑎2

𝑛 is steekproefomvang
𝑧 is z-waarde bij een bepaalde betrouwbaarheid
𝑝 is “succeskans”
𝑎 is maximaal toegestane afwijking
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Waarbij:
De “succeskans” 𝑝 de kans is dat een student bijvoorbeeld een man is of de kans dat een student een
migratieachtergrond heeft in de populatie. De waarde voor 𝑝 wordt voor de berekening op 0,5 gezet.
De onbekende grootheid 𝑝(𝑝 − 1) wordt in de formule dus vervangen door 0,5 ⋅ 0,5 = 0,25 . Dit
omdat de 𝑝 in dit geval kan verschillen en 0,25 de hoogst mogelijk uitkomst is aangezien de waarde
van 𝑝 tussen 0 en 1 moet liggen. Toepassing van deze waarde zal leiden tot een maximaal veilig
gekozen steekproefomvang. Verder is er gekozen voor een 95% betrouwbaarheid wat een 𝑧-waarde
van 1,96 geeft en een maximale afwijking van 5%, ofwel 0,05.
Invullen van de formule levert het volgende resultaat op:
𝑛 ≥

1,962 ⋅0,25
=
0,052

384,16

In dit geval zou er voor een steekproefomvang van 385 worden gekozen om er zeker van te zijn dat
het voldoende groot is. Aangezien 𝑛 voldoende groot is (𝑛 ≥ 200) kan ervan uit worden gegaan dat
de gebruikte formule de juiste is (Buis, 2012, pp. 243-244).
Voor de berekening van de steekproefomvang bij een Chi-kwadraatverdeling wordt de formule van
de normaalverdeling voor de steekproefgrootte gebruikt:
𝑛 ≥

𝑧 is z-waarde bij een bepaalde betrouwbaarheid
𝜎 2 is variantie
𝑎 is maximaal toegestane afwijking

𝑧2 ⋅ 𝜎2
𝑎2

Waarbij:
Voor het berekenen van de variantie is een test steekproef uitgevoerd bestaand uit 118 eenheden.
Elk onderzoekseenheid leverde 6 resultaten op resulterend in 708 resultaten in totaal. Voor de
berekening van de variantie is een puntschatting uitgevoerd met behulp van de volgende formule:
𝜎 2 is variantie
𝑥𝑖 is de waarde van ieder gegeven
uit de steekproef
𝑥 is gemiddelde
𝑛 is aantal gegevens

2

𝑠2 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥)
𝑛−1

Waarbij:
Dit leverde de volgende resultaten op: 𝑠 2 = 1,241 en 𝑥 = 3,52
Voor de betrouwbaarheid is weer gekozen voor 95% met een bijbehorende 𝑧-waarde van 1,96. Voor
de maximale toegestane afwijking is weer 5% gekozen, maar in tegenstelling tot de gebruikte
waarde voor a bij de berekening van de steekproefomvang bij een binomiale verdeling is a nu geen
fractie maar een waarde. De maximale toegestane afwijking is dus in dit geval 5% van het
gemiddelde, ofwel 0,05 ⋅ 3,52 = 0,176
De steekproefomvang voor de chikwadraattoetsen is:
n≥

1,962 ∗ 1,241
0,1762

= 153,9.

In dit geval zou er voor een steekproefomvang van 154 worden gekozen. Aangezien de
steekproefomvang al minimaal 385 moet zijn, is dit gegeven niet meer van belang. De
steekproefomvang in dit onderzoek zal dus minimaal 385 eenheden moeten bevatten.
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7. Statische analyse
7.1 Verschil tussen de risicogroepen en overige populatie
Bij deze analyses is er gebruik gemaakt van verschillende Chi-kwadraattoetsen. Onder alle
risicogroepen is er gekeken of deze dezelfde belangen hechten aan bepaalde soorten hulp als de
overige populatie, maar ook of deze groepen dezelfde ondersteuningsnetwerken gebruiken als de
overige populatie.
Als de Asymptotische Aignificantie (Engels: Asymptotic Significance) kleiner is dan de gekozen
alfawaarde van 0,25 , dan is de specifieke risicogroep die onderzocht wordt ongelijk met de overige
populatie. Als de asymptotische significantie groter dan of gelijk aan de gekozen alfawaarde is, dan is
de risicogroep gelijk aan de overige populatie. In de paragrafen hierna worden de gevonden
significante verschillen beschreven. Daarnaast zijn in de bijlagen alle resultaten te vinden van de
statistische toetsen die zijn uitgevoerd.

7.1.1 Verschil tussen mannelijke en vrouwelijke studenten
Bij inhoudelijke hulp is er te zien dat de groepen man en vrouw aangeven er evenveel belang bij te
hebben. Als er wordt gekeken naar hoeveel hulp mannen en vrouwen daadwerkelijk gebruiken, is te
zien dat de vrouwen meer inhoudelijke hulp gebruiken. Ook bij hulp bij motivatie komt uit de
resultaten dat mannen en vrouwen evenveel belang hierbij hebben, maar dat vrouwen meer gebruik
maken van deze hulp.
Bij emotionele hulp kwam uit de resultaten dat vrouwen aangeven hier meer belang bij hebben en
ook meer gebruik maken van emotionele hulp.
Bij de hulp bij de aanpak is er uitgekomen dat de mannen meer belang hebben bij deze hulp en hier
ook meer gebruik van maken.
Bij de hulp bij connecties is te zien dat vrouwen er meer belang bij hebben dan de mannen. Ook
maken vrouwen meer gebruik van de hulp bij connecties.
Voor hulp bij het thuis voelen op de HHs geldt dat de vrouwen hier meer belang hebben. Wel maken
mannen en vrouwen evenveel gebruik van deze hulp.
Zie bijlage III voor de uitgevoerde toetsen die hebben geleid tot deze resultaten.

7.1.2 Verschil tussen studenten met migratieachtergrond en met Nederlandse achtergrond
Voor de ondersteuningsnetwerken die hulp bieden bij inhoudelijke problemen van de opleiding,
ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de aanpak en ondersteuningsnetwerken met
betrekking tot het thuis voelen van studenten op de HHs geldt voor het belang en het gebruik van de
ondersteuningsnetwerken dat deze hetzelfde zijn voor studenten met een migratieachtergrond en
studenten met een Nederlandse achtergrond.
Voor emotionele ondersteuningsnetwerken, ondersteuningsnetwerken met betrekking tot motivatie
en ondersteuningsnetwerken met betrekking tot connecties geldt voor het belang en het gebruik van
de ondersteuningsnetwerken dat deze verschillen voor studenten met een migratieachtergrond en
studenten met een Nederlandse achtergrond. In alle gevallen hechten studenten met een
migratieachtergrond meer waarde aan de ondersteuningsnetwerken en maken ook meer gebruik van
hun ondersteuningsnetwerk.
Voor de uitgevoerde toetsen die hebben geleid tot deze resultaten, zie bijlage IV.
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7.1.3 Verschil tussen eerstejaars- en hogerejaarsstudenten
Uit de verschillende toetsen is gebleken dat het ondersteuningsnetwerk van alle hulpsoorten
verschilt tussen eerstejaarsstudenten en hogerejaarsstudenten (zie bijlage V). Dit houdt in dat
eerstejaars en hogerejaars niet altijd dezelfde personen vragen voor bijvoorbeeld inhoudelijke hulp
of hulp bij de aanpak.
Daarnaast hechten de eerstejaars een ander soort belang aan de hulp bij aanpak en hulp bij het thuis
laten voelen op de HHs (zie bijlage V). Gemiddeld vinden eerstejaarsstudenten de hulp bij aanpak
belangrijker dan studenten uit hogerejaars (zie grafiek 1), de eerstejaars geven gemiddeld een 3,45
aan het belang van hulp bij de aanpak en de hogerejaars geven het belang een score van 3,42
gemiddeld.
Grafiek 1. 95%-Betrouwbaarheidsinterval gemiddelde belang van hulp bij aanpak per studiejaar

Ook bij het belang van de hulp bij het thuis laten voelen op de HHs geven de eerstejaars een hogere
score dan de hogerejaars (zie grafiek 2).. Waar de hogerejaars een score geven van 3,45 geven de
eerstejaars een 3,65 gemiddeld aan het belang van hulp bij het thuis voelen.
Grafiek 2. 95%-Betrouwbaarheidsinterval gemiddelde belang van hulp bij thuis laten voelen per studiejaar

De eerstejaars vinden in zekere mate hulp bij het thuis laten voelen en hulp bij aanpak belangrijker
dan de hogerejaars.
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7.1.4 Verschil tussen studenten met vooropleiding mbo en
studenten met vooropleiding havo/vwo
Volgens de analyse is er een verschil tussen de vorm van het netwerk van studenten met een mbo
vooropleiding en studenten met een havo/vwo vooropleiding op een aantal vlakken. Bij inhoudelijke
hulp, hulp bij de aanpak, hulp voor motivatie en hulp bij het zich thuis laten voelen op de HHs is er
een verschil in de vorm van het netwerk (zie bijlage VI). Dit houdt in dat studenten met een mbo
vooropleiding andere mensen vragen voor hulp bij bijvoorbeeld de inhoud van de stof of hulp bij het
verwerken van zware momenten.
Daarnaast zijn er ook verschillen tussen de belangen die worden gehecht aan bepaalde hulpsoorten.
Personen met een vooropleiding mbo hechten meer waarde aan inhoudelijke hulp, hulp bij aanpak
en emotionele hulp (zie bijlage VI).
Grafiek 3. 95%-Betrouwbaarheidsinterval gemiddelde belang van hulp bij inhoud per vooropleiding

Uit deze gegevens is te halen dat studenten met een mbo vooropleiding gemiddeld een belang van
4,08 uit 5 geven aan inhoudelijke hulp, tegenover een gemiddeld belang van 3,88 uit 5 van studenten
met een andere vooropleiding (zie grafiek 3.) . Dit laat zien dat studenten met een mbo
vooropleiding meer waarde hechten aan hulp bij de inhoud.
Ook aan hulp bij aanpak hechten studenten met een mbo vooropleiding meer waarde dan studenten
met een vooropleiding havo/vwo. Het verschil in belang tussen mbo vooropgeleiden en studenten
met een havo/vwo vooropleiding is hier gemiddeld 0,5 (zie grafiek 4.).
Grafiek 4. 95%-Betrouwbaarheidsinterval gemiddelde belang van hulp bij emoties per vooropleiding
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Ten slotte is het belang van hulp bij het thuis voelen van studenten met een mbo vooropleiding ook
hoger dan bij studenten met een vooropleiding havo/vwo. Dit belang is bij de risicogroep van het
mbo 3,52 en bij de studenten met een vooropleiding havo/vwo 3,42 (zie grafiek 5.). Er is een klein
significant verschil tussen het belang van hulp bij het thuis voelen tussen studenten met een mbo
vooropleiding en studenten met een vooropleiding havo/vwo, maar studenten die van het mbo
komen hechten meer belang aan hulp bij thuis voelen.
grafiek 5. 95%-Betrouwbaarheidsinterval gemiddelde belang van hulp bij aanpak per vooropleiding
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8. Resultaten
8.1 Toetsen
Voor het onderzoeken van de verbanden tussen het belang en het gebruik van de
ondersteuningsnetwerken van de studenten zijn meerdere Chi-kwadraat toetsen uitgevoerd. Van de
toetsen die van belang zijn voor het beantwoorden van de deelvragen staan hieronder drie
voorbeelden vermeld. Alle andere uitgevoerde toetsen zijn vermeld in de bijlagen.

Belang Connecties

Afb. 6 hulp bij connecties analyse tussen geslacht bij belang

Rechts is een afbeelding te zien met het
resultaat van de Chi-Square tests tussen het
belang van hulp bij connecties en het geslacht.
De Asymptotic Significance zit onder de 0,25
dus moet de nulhypothese verworpen worden.
De twee groepen, man en vrouw, zijn dus
ongelijk. Het gemiddelde van de vrouw is 3,669
en van de man is 3,438. De vrouwen hebben
dus gemiddeld meer belang bij de hulp voor
het vinden van connecties. Dit zou erop kunnen
duiden dat mannen over het algemeen slechter
presteren, omdat mannen minder waarde
hechten aan de ondersteuningsnetwerken met
betrekking tot de connecties.

Gebruik Inhoudelijke ondersteuningsnetwerken
Links is een afbeelding te zien
met de resultaten van de ChiSquare tests tussen de
hoeveelheid inhoudelijke hulp
en het geslacht. Omdat de
Asymptotic Significance onder
de 0,25 zit, wordt de
nulhypothese verworpen en
aangenomen dat de groepen
niet gelijk zijn aan elkaar. Om te
kijken welke groep meer hulp
gebruikt, wordt er naar de
gemiddelde waardes gekeken
per geslacht. Het gemiddelde
van de vrouwen is 2,338 en van
de mannen is 2,161. De
vrouwen gebruiken dus meer
inhoudelijke hulp dan de mannen. Dit zou erop kunnen duiden dat het gebruik van inhoudelijke
ondersteuningsnetwerken invloed heeft op de prestaties van mannen.
Afb. 7

Inhoudelijke hulp analyse tussen geslacht vorm netwerk
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Afb. 8 emotionele hulp analyse tussen geslacht vorm netwerk

Links is een afbeelding te
zien met de resultaten van
de Chi-Square tests tussen
de hoeveelheid hulp bij de
aanpak en het geslacht.
Omdat de Asymptotic
Significance onder de 0,25
zit, wordt de nulhypothese
verworpen en aangenomen
dat de groepen niet gelijk zijn
aan elkaar. Om te kijken
welke groep meer hulp
gebruikt, is er naar de
gemiddelde waardes
gekeken per geslacht. Het
gemiddelde van de vrouwen
is 3,038 en van de mannen is 2,207. De vrouwen gebruiken dus meer hulp bij de aanpak dan mannen.
Dit zou erop kunnen duiden dat het gebruik van emotionele ondersteuningsnetwerken invloed heeft
op de prestaties van mannen.
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8.2 Visualisatie van de resultaten
In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de statistische analyse samengevoegd. Er zijn twee
tabellen aangemaakt. De eerste tabel bevat de resultaten van de verbanden tussen de waarde die de
verschillende groepen studenten aan bepaalde ondersteuningsnetwerken hechten. De tweede tabel
bevat de resultaten van de verbanden tussen de studenten uit de verschillende groepen en het
gebruik van de ondersteuningsnetwerken.
Tabel 9: Belang van de ondersteuningsnetwerken
groep man
hulpvorm

migratieachtergrond

eerstejaars

mbo
vooropleiding

inhoudelijk

Geen verschil

Geen verschil

Geen verschil

Meer belang

aanpak

Meer belang

Geen verschil

Meer belang

Meer belang

emotioneel

Minder belang

Meer belang

Geen verschil

Meer belang

motivatie

Geen verschil

Meer belang

Geen verschil

Geen verschil

connecties

Minder belang

Meer belang

Geen verschil

Geen verschil

thuis voelen

Minder belang

Geen verschil

Meer belang

Geen verschil

migratieachtergrond

eerstejaars

mbo
vooropleiding

Tabel 10: Gebruik van de ondersteuningsnetwerken
groep man
hulpvorm
inhoudelijk

Verschil

Geen verschil

Verschil

Verschil

aanpak

Verschil

Geen verschil

Verschil

Verschil

emotioneel

Verschil

Verschil

Verschil

Geen verschil

motivatie

Verschil

Verschil

Verschil

Verschil

connecties

Verschil

Verschil

Verschil

Geen verschil

thuis voelen

Geen verschil

Geen verschil

Verschil

Verschil
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Diagram 11: De drie meest gebruikte personen per hulpsoort
Hierboven de onderzochte hulp tegenover de onderzochte netwerken. Bij elke hulp zijn de drie
grootst helpende netwerken gekozen om hier een lijn tussen te trekken. De dikte van de lijn is
evenredig met sterkte van het verband tussen de netwerken en die hulp. Er kan geconcludeerd
worden dat medestudenten de meeste hulp bieden, vervolgens de docent en tot slot de SLB’er, de
ouders en de familie en kennissen. Familie, partner, Studievereniging, studieadviseur en
studentenpsycholoog staan in geen enkele top drie van de hulpsoorten.
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9. Conclusie
Het doel van dit rapport is in eerste instantie om de belangrijkste gebruikte aangeboden hulpsoorten
van de ondersteuningsnetwerken van studenten in kaart te brengen. Dit is op de volgende punten
tot stand gekomen.
● Over het algemeen ondervinden studenten de meeste steun bij hun medestudenten, daarna de
docenten en vervolgens de SLB’er. Dit zou mogelijk betrekking kunnen hebben met het belang
van het betrokken voelen bij de onderwijsinstelling, wat weer een grote invloed heeft op de
studieprestaties van een student.
● Familie, partner, studievereniging, studieadviseur en studentenpsycholoog staan bij het
onderzoek bij geen van de mogelijke hulpsoorten in de top drie.
Naast het in kaart brengen van de ondersteuningsnetwerken is er speciaal aandacht voor de
verschillen in ondersteuningsnetwerk tussen groepen waarvan verwacht werd dat zij een groter
risico hebben voor het niet halen van de studie en de rest van de studenten. De groepen die
daarvoor apart genomen zijn, bestaan uit: Eerstejaarsstudenten, mannelijke studenten, studenten
met een andere vooropleiding mbo en studenten met een migratieachtergrond. De gevonden
verschillen zijn als volgt.
● Mannelijke studenten hechten minder belang aan de hulp voor het vinden van connecties dan
vrouwelijke studenten. Het belang voor inhoudelijke hulp is voor mannen en vrouwen wel even
groot.
● Aan emotionele ondersteuningsnetwerken, ondersteuningsnetwerken met betrekking tot
motivatie en ondersteuningsnetwerken met betrekking tot connecties hechten studenten met
een migratieachtergrond meer waarde dan studenten met een Nederlandse achtergrond. Ook
maken studenten met een migratieachtergrond meer gebruik van hun ondersteuningsnetwerk.
● Eerstejaars verschillen qua ondersteuningsnetwerk in alle ondervonden hulp van
hogerejaarsstudenten. Dit houdt in dat de ondervonden hulp bij eerstejaarsstudenten van
andere delen van het ondersteuningsnetwerk komt dan bij hogerejaarsstudenten. Eerstejaars
studenten hechten met name meer belang bij de hulp om zich thuis te voelen op de HHs.
● Bij studenten met een vooropleiding mbo is er een verschil in de delen van het
ondersteuningsnetwerk dat benut wordt voor inhoudelijke hulp, hulp bij de aanpak, hulp bij de
motivatie en de hulp bij het thuis laten voelen op de HHs. Ook verschillen de belangen die
worden gehecht aan bepaalde typen hulp. Bij deze groep studenten staat de inhoudelijke hulp,
hulp met de aanpak en de emotionele hulp voorop.
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10. Aanbevelingen
Medestudenten spelen een belangrijke rol voor veel studenten op veel vlakken die van belang zijn
voor de studieresultaten van een student. Het is daarom belangrijk dat studenten goed in contact
komen met medestudenten. Hiervoor zouden de volgende maatregelen genomen kunnen worden:

● Groepen voor projecten willekeurig indelen, zodat studenten een bredere sociale cirkel van
medestudenten ontwikkelen.

● Lokalen op vaste tijden reserveren voor studeerbijeenkomsten, zodat studenten de
mogelijkheid hebben om samen studeren zonder dat ze het zelf moeten organiseren.
De ondervonden steun van studieverenigingen, studieadviseurs en studentenpsychologen is gering,
dit kan omdat de voorlichting over de steun die deze instanties kunnen bieden niet toereikend is.

● Voor een vervolgonderzoek kan worden onderzocht in hoeverre studenten zich bewust zijn
van de mogelijke hulp die deze instanties kunnen bieden en stappen kunnen nemen om de
gewaarwording over deze instanties te verbeteren.

Eerstejaarsstudenten hebben meer belang bij hulp bij het thuis voelen op de HHs. Aan het begin van
het studiejaar is er voor hen een eerstejaarsweekend en de OWEE. Een groot deel van de
eerstejaarsstudenten neemt hier waarschijnlijk geen deel aan vanwege de atmosfeer of omdat ze
simpelweg met vakantie zijn in die periode.

● Om het thuisgevoel bij een grotere groep te laten aanslaan, zou er een meer divers pakket
aan activiteiten georganiseerd moeten worden aan het begin van het eerste studiejaar, zodat
studenten die het eerstejaarsweekend en de OWEE hebben gemist, een betere connectie
met de HHs kunnen opbouwen. Deze activiteiten dienen duidelijk gecommuniceerd te
worden vanuit de HHs om een zo groot mogelijk bereik te hebben.
Mannelijke studenten bekommeren zich minder met het opbouwen van connecties, maar
connecties, met name met medestudenten, zijn van groot belang.

● De HHs zou beter toelichting behoren te geven over het nut van een grote sociale kring op de
studie, omdat die grote sociale kring een positieve invloed heeft op het studiesucces van
studenten.
Er is een verschil in belang bij verschillende type ondersteuning bij studenten met een
migratieachtergrond verschilt met die van studenten met een Nederlandse achtergrond.

● Er zou een gelegenheid gegeven kunnen worden aan studenten met een
migratieachtergrond voor evaluatiegesprekken, zodat er speciale aandacht gelegd kan
worden op de vlakken waar zij extra hulp bij nodig hebben en waar zij deze hulp kunnen
krijgen.
Studenten met een andere vooropleiding dan havo of vwo hebben extra baat bij inhoudelijke hulp,
hulp bij de aanpak, hulp bij de motivatie en de hulp bij het thuis laten voelen.

● Deze studenten zouden baat kunnen hebben bij een studeermaatje, de hulp die zij nodig
hebben kan ideaal worden geboden door een gewillige medestudent of hogerejaarsstudent.
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11. Kritiek/Discussie
Voor dit onderzoek is een enquête opgesteld om het ondersteuningsnetwerk van studenten in kaart
te brengen en ook de verschillen in ondersteuningsnetwerk tussen de risicogroepen en nietrisicogroepen in kaart te kunnen brengen. Het onderzoek is niet geheel representatief te noemen,
aangezien er te weinig derde- en vierdejaarsstudenten in de steekproef zitten. De oorzaak hiervan is
tweedelig. Ten eerste reageren studenten amper tot niet op een enquête die via de mail binnen is
gekomen en daarom moet een enquête wel face-to-face afgenomen worden op de HHs. Ten tweede
zijn derde- en vierdejaarsstudenten amper aanwezig op de HHs, omdat zij vaak (afstudeer)stage aan
het lopen bij een bedrijf of een minor aan het volgen op een andere hogeschool of universiteit. Wel
zijn de betrouwbaarheid en de validiteit gewaarborgd in dit onderzoek. Als bij herhaling van dit
onderzoek de enquête op dezelfde wijze verspreid wordt, zal dit leiden tot dezelfde resultaten. Met
behulp van de opgestelde enquête het mogelijk om de deelvragen en daarmee de onderzoeksvraag
te beantwoorden.
Er zit nog wel aandachtspunt in de statistische analyse (zie hoofdstuk 7 en bijlagen) die in dit
onderzoek gedaan is. Bij een aantal Chi-kwadraat toetsen kwam uit de statistische analyse namelijk
een significant verschil tussen de twee onderzochte groepen, terwijl dit niet altijd een relevant
verschil bleek te zijn. Mogelijke oorzaken hiervan zijn een lage alfa-waarde of uitschieters van een
verder bijna uniforme verdeling. Sommige resultaten zijn daarom discutabel.
De hypothese die gesteld werd dat studenten die behoren tot een risicogroep minder belang hebben
bij hun ondersteuningsnetwerk en er minder gebruik van maken, blijkt in niet alle gevallen te
kloppen. Een verrassend resultaat dus.
In een vervolgonderzoek voor het lectoraat Inclusive Education door een andere opdrachtnemer zal
gekeken worden naar de relatie tussen ondersteuningsnetwerken en studiesucces.
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Bijlagen
I.

Nederlandstalige enquête

Begin
Beste student,
Welkom bij deze vragenlijst. Wij zijn zes tweedejaarsstudenten Toegepaste Wiskunde studerende aan
De Haagse Hogeschool te Delft en doen namens het lectoraat Inclusive Education van De Haagse
Hogeschool onderzoek naar de ondersteuningsnetwerken van studenten. Wij willen graag in kaart
brengen wie de studenten van De Haagse Hogeschool helpen/ondersteunen in hun studie. Graag
nodigen wij u uit om deel te nemen aan het onderzoek. Uw medewerking is erg belangrijk voor ons.
Uw deelname helpt namelijk in het creëren van een open en opgenomen sfeer op de Haagse
Hogeschool waardoor het studiesucces van de studenten mogelijk verhoogd kan worden. De
verzamelde gegevens worden anoniem geanalyseerd. Bovendien is uw deelname volledig vrijwillig.
Wanneer u nog vragen, opmerkingen of moeilijkheden hebt, kunt u contact opnemen met Emiel
Goldman via emiel_goldman@hotmail.com. Het invullen van de enquête duurt circa 5 minuten.

Persoonsgegevens
1.
o
o
o

Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
Anders, namelijk: _______________

2. Wat is uw leeftijd ?
____________________________________
3. Heeft u een migratieachtergrond?
o Ja, westerse migratieachtergrond
o Ja, niet-westerse migratieachtergrond
o Nee
o Geen commentaar
4.
o
o
o
o

Hebben uw ouders een migratieachtergrond?
Ja, westerse migratieachtergrond
Ja, niet-westerse migratieachtergrond
Nee
Geen commentaar
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Studie
5.
o
o
o
o

Op welke vestiging studeert u?
Hoofdvestiging Den Haag
Sportcampus Zuiderpark
Delft
Zoetermeer

6.
o
o
o
o

Wat is de hoogste vooropleiding die u heeft gehad?
havo
vwo
mbo
anders, namelijk: _________________

7. Welke studie(s) volgt u op dit moment?
______________________________________
8. In welk studiejaar zit u van uw huidige studie? M.a.w. : Van welk studiejaar van uw huidige
studie bent u op dit moment voornamelijk vakken aan het volgen?
o 1e jaar
o 2e jaar
o 3e jaar
o 4e jaar
9. Hoeveel studiepunten/ESCTS heeft u ongeveer behaald van uw huidige studie?
______ punten

Ondersteuningsnetwerken
Uitleg
Er zijn verschillende manieren waarop u gesteund kan worden in uw studie:
-

Inhoudelijk
Aanpak
Emotioneel
Motivatie

-

Connecties

-

Thuis voelen

: Hulp met de te behandelen stof
: Hulp met planning en uitvoering
: Hulp bij studiestress, vragen hoe een tentamen is gegaan,
: Motiveren om aan de slag te gaan met zelfstudie of om naar
college te gaan
: Hulp bij het vinden van de juiste persoon/connectie voor uw
probleem of vraag
: Ervoor zorgen dat u zich meer thuis voelt op De Haagse Hogeschool
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10. In hoeverre is elk van deze soorten hulp belangrijk voor uw studiesucces? Kruis aan wat
voor u van toepassing is in onderstaande tabel.
1.
Niet
belangrijk

2.
Beetje
belangrijk

3.
Neutraal

4.
Belangrijk

5.
Heel
belangrijk

Inhoudelijk
Aanpak
Emotioneel
Motivatie
Connecties
Thuis
voelen
11. Wie in uw omgeving biedt u welke soort(en) hulp?
Geen
Inhoudelijk Aanpak
Emotioneel
hulp
Medestudenten
Docenten
Ouders
Familie
Studievereniging
Partner
Kennissen/
vrienden
SLB’er
Studieadviseur
Studentpsycholoog
Anders, namelijk:

Motivatie

Connecties

12. In hoeverre voelt u zich thuis op De Haagse Hogeschool?
1.
2.
3.
4.
5.
Helemaal niet
Een beetje
Redelijk
Goed
Helemaal

Einde
Bedankt voor het invullen van onze enquête!
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Thuis
voelen

II.

Engelstalige enquête

Begin
Dear student,
Welcome to our survey. We are six second year students studying applied mathematics at The Hague
University in Delft. The research is done on behalf of the lectorate Inclusive Education and is about the
supporting networks of the students at The Hague University. We kindly invite you to participate in our
research. Your participation will be very valuable for us. It will contribute to creating an open and
involved ambiance at The Hague University and might improve the overall study success. The collected
data will be analyzed anonymously and your participation is voluntarily. For questions, comments or
difficulties contact Emiel Goldman by emiel_goldman@hotmail.com . The survey takes approximately 5
minutes.

Personal data
1.
o
o
o

What is your gender?
Male
Female
Other: _______________

2. Wat is your age ?
____________________________________
3. Do you have a migration background?
o Yes, western migration background
o Yes, non-western migration background
o No
o No comment
4.
o
o
o
o

Does one of your parents have a migration background?
Yes, western migration background
Yes, non-western migration background
No
No comment

34

Study programme
5.
o
o
o
o

What is the highest prior education you have had?
Higher General Secondary Education (havo)
Pre-university education (vwo )
Community college (mbo)
Other: _________________

6.
o
o
o
o

At what location do you study?
The Hague, Main Campus
Delft Campus
Zoetermeer Campus
The Hague, Zuiderpark Sports Campus

7. Which study programme(s) do you follow at the moment?
______________________________________
8. In which academic year are you currently? In other words, in which academic year do you follow
the most courses at the moment?
o First year
o Second year
o Third year
o Fourth year
9. How many ESCTS did you earn in your current study?
________

Supporting networks
Explanation
There are several ways you can be supported in your study:
-

Content
Approach
Emotional
Motivational
Connections

: Support in understanding the theory
: Support in planning and implementation
: Support in dealing with study stress
: Motivation to study and to attend classes
: Finding the right person/connection to help with problems
or questions
Feeling at home : Making you feel more at home at The Hague University
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10. At what level does each of these ways contribute to your study success? Mark what applies to
you.
1.
Unimportant

2.
A little
important

3.
Neutral

4.
Important

5.
Very important

Content
Approach
Emotional
Motivational
Connections
Feeling at home
11. In your environment, who offers you what kind of support?
No
Content Approach Emotional
Motivational
support
Fellow students
Teachers
Parents
Family
Study association
Partner
Acquaintances/
friends
Mentor (SLB’er)
Study advisor
Student psychologist
Other:

12. To what extent do you feel at home at The Hauge University?
1.
2.
3.
4.
Not at all
A little
Reasonbly
Good

Connections

Feeling
at home

5.
Completely

End
Thank you for filling in our survey!
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III.

Resultaten verschilanalyse mannelijke en vrouwelijke
studenten

Om te kijken of er verschillen zijn in het belang van een bepaalde soort hulp en het geslacht, is er
gebruik gemaakt van kruistabellen en vanuit daar een Chi-kwadraat toets uitgevoerd.
Bij het geslacht geldt: 0 = vrouw en 1 = man. Bij belangen geldt: 1 = Niet belangrijk, 2 = beetje
belangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel belangrijk. Bij alle zes de soorten hulp is er gewerkt
met α = 0.75, zodra de Asymptotic Significance boven de 0.25 is, kan de nulhypothese aangenomen
worden.
De nulhypothese houdt in dat de twee groepen gelijk zijn aan elkaar zijn en dus niet tot weinig
verschillen.
1. Inhoudelijk

Afb 12. Inhoudelijke analyse tussen geslacht bij belang

Rechts is een afbeelding te zien met het resultaat
van de Chi-Square tests tussen het belang van
inhoudelijke hulp en het geslacht. De Asymptotic
Significance zit boven de 0,25 , dus mag de
nulhypothese worden behouden. De twee groepen,
man en vrouw, zijn dus gelijk aan elkaar.

Afb. 13

Inhoudelijke analyse tussen geslacht vorm netwerk

Links is een afbeelding te zien
met de resultaten van de ChiSquare tests tussen de
hoeveelheid inhoudelijke hulp en
het geslacht. Omdat de
Asymptotic Significance onder de
0,25 zit, wordt de nulhypothese
verworpen en aangenomen dat
de groepen niet gelijk zijn aan
elkaar. Om te kijken welke groep
meer hulp gebruikt, wordt er naar
de gemiddelde waardes gekeken
per geslacht. Het gemiddelde van
de vrouwen is 2,338 en van de
mannen is 2,161. De vrouwen
gebruiken dus meer inhoudelijke
hulp dan de mannen.
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2. Aanpak

Afb.14

Aanpak analyse tussen geslacht bij belang

Rechts is een afbeelding te zien met het
resultaat van de Chi-Square tests tussen het
belang van hulp bij aanpak en het geslacht.
De Asymptotic Significance zit onder de 0,25
en dus moet de nulhypothese worden
verworpen. De twee groepen, man en
vrouw, zijn dus ongelijk.
Het gemiddelde van de vrouwen is 3,362 en
van de mannen is 3,535. De mannen hebben
dus gemiddeld meer belang aan hulp bij de
aanpak.

Afb 15. Aanpak analyse tussen geslacht vorm netwerk

Links is een afbeelding te
zien met de resultaten van
de Chi-Square tests tussen
de hoeveelheid hulp bij de
aanpak en het geslacht.
Omdat de Asymptotic
Significance onder de 0,25
zit, wordt de nulhypothese
verworpen en aangenomen
dat de groepen niet gelijk
zijn aan elkaar. Om te kijken
welke groep meer hulp
gebruikt, is er naar de
gemiddelde waardes
gekeken per geslacht. Het
gemiddelde van de vrouwen
is 2,042 en van de mannen is
2,065. De mannen gebruiken
dus meer hulp bij de aanpak
dan vrouwen.
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Afb. 16 emotioneel analyse tussen geslacht bij belang

3. Emotioneel
Rechts is een afbeelding te zien met het
resultaat van de Chi-Square tests tussen het
belang van emotionele hulp en het geslacht.
De Asymptotic Significance zit onder de 0,25
dus moet de nulhypothese worden
verworpen. De twee groepen, man en
vrouw, zijn dus ongelijk. Het gemiddelde van
de vrouwen is 3,331 en van de mannen is
2,627. De vrouwen hebben dus gemiddeld
meer belang bij emotionele hulp.

Afb. 17 emotioneel analyse tussen geslacht vorm netwerk

Links is een afbeelding te
zien met de resultaten van
de Chi-Square tests tussen
de hoeveelheid hulp bij de
aanpak en het geslacht.
Omdat de Asymptotic
Significance onder de 0,25
zit, wordt de nulhypothese
verworpen en aangenomen
dat de groepen niet gelijk zijn
aan elkaar. Om te kijken
welke groep meer hulp
gebruikt, is er naar de
gemiddelde waardes
gekeken per geslacht. Het
gemiddelde van de vrouwen
is 3,038 en van de mannen is
2,207. De vrouwen gebruiken dus meer hulp bij de aanpak dan mannen.
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4. Motivatie
Afb. 18 motivatie analyse tussen geslacht bij belang

Rechts is een afbeelding te zien met het
resultaat van de Chi-Square tests tussen het
belang van hulp bij motivatie en het geslacht.
De Asymptotic Significance zit boven de 0,25
dus mag de nulhypothese aangenomen
worden. De twee groepen, man en vrouw, zijn
dus gelijk aan elkaar.

Afb. 19 motivatie analyse tussen geslacht vorm netwerk

Links is een afbeelding te zien met de resultaten van de Chi-Square tests tussen de hoeveelheid hulp
bij de motivatie en het
geslacht. Omdat de
Asymptotic Significance onder
de 0,25 zit, wordt de
nulhypothese verworpen en
aangenomen dat de groepen
niet gelijk zijn aan elkaar. Om
te kijken welke groep meer
hulp gebruikt, is er naar de
gemiddelde waardes gekeken
per geslacht.
Het gemiddelde van de
vrouwen is 3,146 en van de
mannen is 2,641. De vrouwen gebruiken dus meer hulp bij de motivatie dan mannen.

40

5. Connecties

Afb. 20 connectie analyse tussen geslacht bij belang

Rechts is een afbeelding te zien met het
resultaat van de Chi-Square tests tussen het
belang van hulp bij connecties en het geslacht.
De Asymptotic Significance zit onder de 0,25
dus moet de nulhypothese verworpen worden.
De twee groepen, man en vrouw, zijn dus
ongelijk. Het gemiddelde van de vrouw is 3,669
en van de man is 3,438. De vrouwen hebben
dus gemiddeld meer belang bij de hulp voor
het vinden van connecties.

afb. 21 connectie analyse tussen geslacht vorm netwerk

Links is een afbeelding te zien
met de resultaten van de ChiSquare tests tussen de
hoeveelheid hulp bij connecties
en het geslacht. Omdat de
Asymptotic Significance onder
de 0,25 zit, wordt de
nulhypothese verworpen en
aangenomen dat de groepen
niet gelijk zijn aan elkaar. Om te
kijken welke groep meer hulp
gebruikt, is er naar de
gemiddelde waardes gekeken
per geslacht.
Het gemiddelde van de vrouwen is 1,885 en het gemiddelde van de mannen is 1,631. De vrouwen
gebruiken dus meer hulp bij connecties dan mannen.
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6. Thuis voelen

afb. 22 thuis voelen analyse tussen geslacht bij belang

Rechts is een afbeelding te zien met het
resultaat van de Chi-Square tests tussen het
belang van hulp bij het thuis voelen en het
geslacht. De Asymptotic Significance zit onder
de 0,25 dus moet de nulhypothese worden
verworpen. De twee groepen, man en vrouw,
zijn dus ongelijk. Het gemiddelde van de
vrouwen is 3,723 en van de mannen is 3,401.
De vrouwen hebben dus gemiddeld meer
belang bij hulp bij het thuis voelen.

afb. 23

thuis voelen analyse tussen geslacht vorm netwerk

Links is een afbeelding te zien
met de resultaten van de ChiSquare tests tussen de
hoeveelheid hulp bij het thuis
voelen en het geslacht. Omdat
de Asymptotic Significance boven
de 0,25 zit, wordt de
nulhypothese aangenomen en
zeggen we dat de groepen gelijk
zijn aan elkaar. De mannen en
vrouwen gebruiken dus evenveel
hulp bij het thuis voelen op de
HHs.
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IV.

Resultaten verschilanalyse migratieachtergrond

Voor het onderzoeken van mogelijke verbanden tussen de waarden die studenten aan
ondersteuningsnetwerken geven en of de student een migratieachtergrond heeft, zijn meerdere Chikwadraat toetsen uitgevoerd. Als beide ouders, een van de ouders van de student of de student zelf
een migratieachtergrond heeft, dan behoort de student tot de groep studenten met een
migratieachtergrond.
De hypothesen die zijn gebruikt voor de toetsen zijn:
H0: De twee groepen zijn gelijk aan elkaar; Het gegeven dat de student een migratieachtergrond
heeft of niet heeft geen invloed op het belang of gebruik van de ondersteuningsnetwerken van de
studenten.
H1 : De twee groepen verschillen van elkaar; Het gegeven dat de student een migratieachtergrond
heeft of niet heeft wel invloed op het belang of gebruik van de ondersteuningsnetwerken van de
studenten.
Bij alle toetsen is er gewerkt met α = 0,75, zodra de Asymptotic Significance boven de 0,25 is kan de
nulhypothese worden aangenomen.
1. Inhoudelijk
Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het belang
van de inhoudelijke ondersteuningsnetwerken en het wel of niet hebben van een
migratieachtergrond. Hier is de Asymtotic Significance hoger dan 0,25 waardoor de nulhypothese kan
worden aangenomen. Er is dus verschil tussen de waarde die studenten aan de inhoudelijke
ondersteuningsnetwerken hechten en of de student wel of niet een migratieachtergrond heeft. Er zit
een waarde in de tabel bij onder de 5 wat een vertekend beeld zou kunnen opleveren maar
aangezien dit slechts 1 van de 10 cellen is (dus minder dan 20%) is er besloten om dit verder te
negeren.
afb.24 inhoudelijk analyse tussen migratieachtergrond bij belang

43

Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het gebruik
van inhoudelijke hulp en het wel of niet hebben van een migratieachtergrond. Ook hier is de
Asymtotic Significance hoger dan 0,25 waardoor de nulhypothese kan worden aangenomen. Ook hier
is er dus geen verschil tussen het gebruik van inhoudelijke ondersteuningsnetwerken en of de
student wel of niet een migratieachtergrond heeft.
afb.25 inhoudelijk analyse tussen migratieachtergrond vorm netwerk

2.

Aanpak

Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het belang
van de ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de aanpak van de studie en het wel of niet
hebben van een migratieachtergrond. De Asymtotic significance is aanzienlijk hoger dan 0,25. De
twee groepen hebben in dit geval vrijwel dezelfde resultaten qua verhoudingen waardoor de H0hypothese kan worden aangenomen. Er is dus geen verschil tussen de waarde die studenten aan de
ondersteuningsnetwerken met betrekking tot aanpak hechten en of de student wel of niet een
migratieachtergrond heeft.
afb.26 aanpak analyse tussen migratieachtergrond bij belang
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Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het gebruik
van ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de aanpak van de studie en het wel of niet hebben
van een migratieachtergrond. Hier is de Asymtotic significance hoger dan 0,25 waardoor de H0hypothese kan worden aangenomen. Er is dus geen verschil tussen het gebruik van deze
ondersteuningsnetwerken en of de student wel of niet een migratieachtergrond heeft.
afb.27 aanpak analyse tussen migratieachtergrond vorm netwerk

3.

Emotioneel

Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het belang
van de emotionele ondersteuningsnetwerken en het wel of niet hebben van een
migratieachtergrond. Hier is de Asymtotic significance net lager dan 0,25 waardoor de H1-hypothese
kan worden aangenomen. Er is dus een aantoonbaar verband tussen de waarde die studenten aan de
emotionele ondersteuningsnetwerken hechten en of de student wel of niet een migratieachtergrond
heeft. Het gemiddelde cijfer dat studenten met een migratieachtergrond geven aan het belang van
emotionele ondersteuningsnetwerken is 3,12 en dat van studenten zonder migratieachtergrond
2,94. Studenten met een migratieachtergrond hechten dus meer waarde aan emotionele
ondersteuningsnetwerken dan studenten zonder migratieachtergrond.
afb.28 Emotioneel analyse tussen migratieachtergrond bij belang
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Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het gebruik
van de emotionele ondersteuningsnetwerken en het wel of niet hebben van een
migratieachtergrond. Hier is de Asymtotic significance aanzienlijk lager dan 0,25 waardoor de H1hypothese kan worden aangenomen. Er is dus ook een verband tussen het gebruik van emotionele
ondersteuningsnetwerken en of de student wel of niet een migratieachtergrond heeft. Het
gemiddelde aantal ondersteuningsnetwerken dat studenten met een migratieachtergrond aangeven
te hebben is 2,73 en dat van studenten zonder migratieachtergrond 2,62. Studenten met een
migratieachtergrond maken dus meer gebruik van emotionele ondersteuningsnetwerken.
afb.29 Emotioneel analyse tussen migratieachtergrond vorm netwerk

4.

Motivatie

Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het belang
van de ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de motivatie van de studenten en het wel of
niet hebben van een migratieachtergrond. Hier is de Asymtotic significance lager dan 0,25 waardoor
de H1-hypothese kan worden aangenomen. Er is dus een aantoonbaar verband tussen de waarde die
studenten aan ondersteuningsnetwerken met betrekking tot motivatie hechten en of de student wel
of niet een migratieachtergrond heeft. Het gemiddelde cijfer dat studenten met een
migratieachtergrond geven aan het belang van deze ondersteuningsnetwerken is 3,85 en dat van
studenten zonder migratieachtergrond 3,62. Studenten met een migratieachtergrond hechten dus
meer waarde aan ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de motivatie dan studenten zonder
migratieachtergrond.
afb.30 Motivatie analyse tussen migratieachtergrond bij belang

46

Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het gebruik
van de ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de motivatie en het wel of niet hebben van een
migratieachtergrond. Hier is de Asymtotic significance lager dan 0,25 waardoor de H1-hypothese kan
worden aangenomen. Ook hier is er dus een verband tussen de waarde die studenten aan de
ondersteuningsnetwerken hechten en of de student wel of niet een migratieachtergrond heeft. Het
gemiddelde aantal ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de motivatie dat studenten met
een migratieachtergrond gebruiken is 3,16 en dat van studenten zonder migratieachtergrond 2,88.
Studenten met een migratieachtergrond maken dus meer gebruik van ondersteuningsnetwerken met
betrekking tot de motivatie dan studenten zonder migratieachtergrond.
afb.31 Motivatie analyse tussen migratieachtergrond vorm netwerk

5.

Connecties

Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het belang
van de ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de connecties van de studenten en het wel of
niet hebben van een migratieachtergrond. Hier is de Asymtotic significance lager dan 0,25 waardoor
de H1-hypothese kan worden aangenomen. Er is dus een aantoonbaar verband tussen de waarde die
studenten aan de ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de connecties hechten en of de
student wel of niet een migratieachtergrond heeft. Het gemiddelde cijfer dat studenten met een
migratieachtergrond geven aan het belang van deze ondersteuningsnetwerken is 3,69 en dat van
studenten zonder migratieachtergrond 3,50. Studenten met een migratieachtergrond hechten dus
meer waarde aan ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de connecties dan studenten zonder
migratieachtergrond.
afb.32 Connectie analyse tussen migratieachtergrond bij belang
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Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het gebruik
van de ondersteuningsnetwerken met betrekking tot de connecties van de studenten en het wel of
niet hebben van een migratieachtergrond. Hier is de Asymtotic significance lager dan 0,25

waardoor de H1-hypothese kan worden aangenomen. Er is dus een verband tussen het
gebruik van deze ondersteuningsnetwerken en of de student wel of niet een
migratieachtergrond heeft. Het gemiddelde aantal ondersteuningsnetwerken met
betrekking tot de connecties dat studenten met een migratieachtergrond gebruiken is 1,774
en dat van studenten zonder migratieachtergrond 1,767. Studenten met een
migratieachtergrond maken dus meer gebruik van ondersteuningsnetwerken met betrekking
tot de connecties dan studenten zonder migratieachtergrond.
afb.33 Connectie analyse tussen migratieachtergrond vorm netwerk

6.

Thuis voelen

Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het belang
van de ondersteuningsnetwerken met betrekking tot het zich thuis voelen van de student en het wel
of niet hebben van een migratieachtergrond. De Asymtotic significance is hoger dan 0,25 waardoor
de H0-hypothese kan worden aangenomen. Er is dus geen verschil tussen de waarde die studenten
aan deze ondersteuningsnetwerken hechten en of de student wel of niet een migratieachtergrond
heeft.
afb.34 thuis voelen analyse tussen migratieachtergrond bij belang
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Onderstaand is een afbeelding te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het gebruik
van de ondersteuningsnetwerken met betrekking tot het zich thuis voelen van de studenten en het
wel of niet hebben van een migratieachtergrond. Hier is de Asymtotic significance hoger dan 0,25
waardoor de H0-hypothese kan worden aangenomen. Er is dus geen verschil tussen het gebruik van
deze ondersteuningsnetwerken en of de student wel of niet een migratieachtergrond heeft.
afb.35 thuis voelen analyse tussen migratieachtergrond vorm netwerk
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V.

Resultaten verschil analyse tussen eerstejaars en hogerejaars
1. Inhoudelijk

Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
eerste- en hogerejaars studenten met betrekking tot het gebruik van inhoudelijke hulp voor de
studiesucces . De significance is 0,103. Dit houdt in dat de nulhypothese wordt afgewezen. De twee
groepen zijn verschillend. Er is een verschil tussen het gebruik van inhoudelijke
ondersteuningsnetwerken en eerstejaars en hogerejaars.
tabel.36 inhoudelijk vorm netwerk
1
175
116

eerstejaars
hogerejaars

2
236
166

3
43
25

4
22
16

5
25
13

6
12
21

7
34
24

8
80
40

9
17
8

10
3
1

tabel.37 inhoudelijk analyse tussen eerstejaars en
hogerejaars bij belang
Chi-square
df
Sig.

15,867
10
,103

*

Tevens staan hieronder tabellen die de mate van belang weergeven van de studenten aan
inhoudelijke hulp voor hun studiesucces. Het resultaat van de Chi-Square test laat zien dat bij
herhaling van de procedure er geen verband bestaat tussen het belang van inhoudelijke hulp en het
studiejaar. De significance is 0,351 dus wordt de nulhypothese aangenomen. Het studiejaar maakt
geen verschil op het belang van inhoudelijke hulp bij de studenten.
tabel 38. Studiejaar en belang van inhoudelijke hulp
1
2
3
4
5
eerstejaars
3
15
45
154
72
hogerejaars
7
11
32
93
45
Total
10
26
77
247
117

289
188
477

tabel 39. Chi-kwadraat tests belang inhoudelijke hulp
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
4,523
4
,340
Likelihood Ratio
4,429
4
,351
N of Valid Cases
477
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2.
Aanpak
Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
eerste- en hogerejaars studenten met betrekking tot het gebruik van aanpak hulp voor de
studiesucces . De significance is 0,043 . Dit houdt in dat de nulhypothese wordt verworpen. De twee
groepen zijn verschillend. Er is een verschil tussen de eerstejaars en hogerejaars in de vorm van het
ondersteuningsnetwerken met betrekking tot aanpak hulp.
tabel 40. personen die aanpak hulp bieden tegenover studiejaar
1
2
3
4
5
6
7
eerstejaars
100
136
61
25
18
26
41
hogerejaars
90
84
45
26
14
25
31

8
122
72

9
5
8

10
29
21

tabel 41.Chi-kwadraat test vorm aanpak netwerk
Chi-square
18,769
df
10
Sig.
,043

*

Tevens staan hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten aanpak hulp belangrijk
vinden voor hun studiesucces. Te zien uit het resultaat van de Chi-Square test is dat bij herhaling van
de procedure er een verband bestaat tussen het belang van hulp bij aanpak en het studiejaar. De
significance is 0,172 dus moet de nulhypothese worden verworpen. Het studiejaar veroorzaakt een
verschil op het belang van inhoudelijke hulp bij de student.
tabel 42. Studiejaar en belang van aanpak hulp
1
2
3
4
eerstejaars
15
33
86
117
hogerejaars
14
28
38
80
Total
29
61
124
197

5
38
28
66

Total
289
188
477

tabel 43. Chi-kwadraat tests bij belang aanpak hulp
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
6,390
4
,172
Likelihood Ratio
6,483
4
,166
N of Valid Cases
477
a
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3.
Emotioneel
Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
eerste- en hogerejaars studenten met betrekking tot het gebruik van emotionele hulp voor de
studiesucces . De significance is 0,000. Dit houdt in dat de nulhypothese wordt afgewezen. De twee
groepen zijn verschillend. Er is een verschil tussen de eerstejaars en hogerejaars in de vorm van de
ondersteuningsnetwerken met betrekking tot het gebruik van emotionele hulp.

tabel 44. Personen die emotionele hulp bieden tegenover studiejaar
1
2
3
4
5
6
7
8
eerstejaars
94
26
174
97
12
63
125
78
hogerejaars
100
22
113
81
17
58
98
40

9
16
8

10
26
21

Tabel 45. Chi-kwadraat test vorm emotioneel netwerk
Chi-square
47,728
df
10
Sig.
,000

*

Tevens staan hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten emotionele hulp
belangrijk vinden voor hun studiesucces. Te zien uit het resultaat van de Chi-Square test is dat bij
herhaling van de procedure er geen verband bestaat tussen het belang van emotionele hulp en het
studiejaar. De significance 0,404 is dus moet de nulhypothese worden aangenomen. Het studiejaar
maakt geen verschil op het belang van inhoudelijke hulp bij de student.
tabel 46. Studiejaar en belang van emotionele hulp
1
2
3
4
5
eerstejaars
40
56
93
71
29
hogerejaars
30
33
47
56
22
Total
70
89
140
127
51

Total
289
188
477

tabel 47. Chi-kwadraat test belang emotionele hulp
Pearson Chi-Square
4,013
4
,404
Likelihood Ratio
4,035
4
,401
N of Valid Cases
477
a
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4.

Motivatie

Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
eerste- en hogerejaars studenten met betrekking tot het gebruik van motivatie hulp voor de
studiesucces . De significance is 0,000 . Dit houdt in dat de nulhypothese wordt afgewezen. De twee
groepen zijn verschillend. Er is een verschil tussen de eerstejaars en hogerejaars in de vorm van het
ondersteuningsnetwerken met betrekking tot motivatie hulp.
Tabel 48. Personen die motivatie hulp bieden tegenover studiejaar
1
2
3
4
5
6
7
eerstejaars
138
80
165
99
21
54
128
hogerejaars
128
48
112
66
19
59
101

8
92
55

9
24
13

10
9
10

tabel 49. Chi-kwadraat test vorm motivatie netwerk
Chi-square
33,749
df
10
Sig.
,000

*

Tevens staan hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten motivatie hulp belangrijk
vinden voor hun studiesucces. Te zien uit het resultaat van de Chi-Square test is dat bij herhaling van
de procedure er geen verband bestaat tussen het gebruik van hulp bij motivatie en het studiejaar. De
significance 0,572 is dus moet de nulhypothese worden aangenomen. Het studiejaar maakt geen
verschil op het gebruik van inhoudelijke hulp bij de student.
tabel 50. Studiejaar en belang van motivatie hulp
1
2
3
4
5
eerstejaars
13
32
56
117
71
hogerejaars
9
15
37
88
39
Total
22
47
93
205
110

289
188
477

tabel 51. Chi-kwadraat test belang motivatie hulp
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
2,914
4
,572
Likelihood Ratio
2,944
4
,567
N of Valid Cases
477
a
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5.
Connecties
Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
eerste- en hogerejaars studenten met betrekking tot het gebruik van connectie hulp voor de
studiesucces . De significance is 0,029. Dit houdt in dat de nulhypothese wordt afgewezen. De twee
groepen zijn verschillend. Er is een verschil tussen de eerstejaars en hogerejaars in de vorm van de
ondersteuningsnetwerken met betrekking tot connectie hulp.
tabel 52. Personen die aanpak hulp bieden tegenover studiejaar
1
2
3
4
5
6
7
eerstejaars
112
82
31
24
38
14
58
hogerejaars
103
81
28
27
28
20
54

8
60
55

9
14
9

10
6
0

tabel 53. Chi-kwadraat test vorm connectie netwerk
Chi-square
20,023
df
10
Sig.
,029

*

Tevens staan hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten connectie hulp
belangrijk vinden voor hun studiesucces. Te zien uit het resultaat van de Chi-Square test is dat bij
herhaling van de procedure er geen verband bestaat tussen het belang van hulp bij connecties
maken en het studiejaar. De significance is 0,350 dus moet de nulhypothese worden aangenomen.
Het studiejaar maakt geen verschil uit op het belang van hulp met betrekking tot de connecties van
de student.
tabel 54. Studiejaar en belang van connecties hulp
1
2
3
4
5
eerstejaars
13
18
95
127
36
hogerejaars
9
14
45
94
26
Total
22
32
140
221
62

289
188
477

tabel 55. Chi-kwadraat test belang connectie hulp
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
4,438
4
,350
Likelihood Ratio
4,508
4
,342
N of Valid Cases
477

54

6.

Thuis voelen

Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
eerste- en hogerejaars studenten met betrekking tot het gebruik van hulp bij het thuis voelen voor
de studiesucces . De significance is 0,102. Dit houdt in dat de nulhypothese wordt afgewezen. De
twee groepen zijn verschillend. Er is een verschil tussen de eerstejaars en hogerejaars in de vorm van
het ondersteuningsnetwerken met betrekking tot hulp bij het thuisvoelen.
tabel 56. Personen die hulp bieden bij het thuis voelen tegenover studiejaar
1
2
3
4
5
6
6
8
9
eerstejaars
180
56
54
37
35
16
48
58
3
hogerejaars
137
33
31
20
34
20
40
31
3

10
9
4

tabel 57. Chi-kwadraat test vorm thuis voel netwerk
Chi-square
15,913
df
10
Sig.
,102

*

Tevens zijn hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten hulp bij het thuis voelen
belangrijk vinden voor hun studiesucces. De significantie is 0,185 is dus moeten nulhypothese moet
worden verworpen. Het studiejaar maakt een verschil op het belang van inhoudelijke hulp bij de
student.
tabel 58. Studiejaar en belang van hulp bij het thuis voelen
1
2
3
4
5
eerstejaars
14
23
73
118
61
289
hogerejaars
15
23
41
79
30
188
Total
29
46
114
197
91
477

tabel 59. Chi-kwadraat test bij belang thuis voelen
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
6,190
4
,185
Likelihood Ratio
6,137
4
,189
N of Valid Cases
477
a

55

VI.

Resultaten verschilanalyse vooropleiding
1. Inhoudelijke hulp

Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
studenten met betrekking tot de inhoud van de studie en het wel of niet hebben van een mbo
vooropleiding . De significance is 0,01 . De nulhypothese wordt verworpen. De twee groepen zijn
verschillend. Er is een verschil tussen de vorm van de ondersteuningsnetwerken tussen mbo
vooropgeleide en niet mbo vooropgeleide.

tabel 60. Personen die hulp bieden bij inhoudelijk problemen tegenover vooropleiding
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
havo, vwo, hbo
236
340
53
28
36
27
42
93
19
3
mbo
55
62
15
10
2
6
16
27
6
1
tabel 61. Chi-kwadraat test vorm inhoudelijke hulp
Chi-square
29,430
df
10
Sig.
,001
*b

Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de likelihood test tussen de personen die hulp
bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover eerste- en hogerejaars
studenten met betrekking tot het belang van inhoudelijke hulp voor de studiesucces . De significance
is 0,048. Dit houdt in dat de nulhypothese wordt verworpen. De twee groepen zijn verschillend. Er is
een verschil tussen de eerstejaars en hogerejaars in de vorm van de ondersteuningsnetwerken met
betrekking tot inhoudelijke hulp.

tabel 62. Vooropleiding en belang van inhoudelijke hulp

havo, vwo, hbo
mbo
Total

1

2

3

4

5

10
0
10

22
4
26

62
15
77

209
38
247

87
30
117

390
87
477

tabel 63. Chi-kwadraat test belang inhoudelijke hulp
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
8,101
4
,088
Likelihood Ratio
9,589
4
,048
N of Valid Cases
477
a

56

2.

Aanpak Hulp

Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
studenten met betrekking tot de aanpak van de studie en het wel of niet hebben van een mbo
vooropleiding . De significance is 0,043 . De nulhypothese wordt verworpen. De twee groepen zijn
verschillend. Er is een verschil tussen de vorm van het ondersteuningsnetwerken tussen mbo
vooropgeleide en niet mbo voor opgeleide.
tabel 64. Personen die hulp bieden bij de aanpak tegenover vooropleiding
1
2
3
4
5
6
7
8
havo, vwo, hbo
156
181
85
38
30
43
53
168
mbo
34
39
21
13
2
8
19
26

9
9
4

10
39
11

tabel 65. Chi-kwadraat test vorm aanpak netwerk
Chi-square
df
Sig.

18,816
10
,043

*

Tevens staan hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten aanpak hulp belangrijk
vinden voor hun studiesucces. Te zien uit het resultaat van de likelihood test is dat bij herhaling van
de procedure er een verband bestaat tussen het belang van hulp bij aanpak en de vooropleiding. De
significance is 0,042 dus moet de nulhypothese worden verworpen. De vooropleiding heeft in zekere
mate een verschil op het belang van aanpak hulp bij de student.
tabel 66. Vooropleiding en belang van aanpak hulp
1
2
3
4
5
havo, vwo, hbo
28
52
95
158
57
mbo
1
9
29
39
9
Total
29
61
124
197
66

390
87
477

tabel 67. Chi-kwadraat test bij belang aanpak hulp
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
8,213
4
,084
Likelihood Ratio
9,890
4
,042
N of Valid Cases
477
a

57

3.

Emotioneel

Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
studenten met betrekking tot de emotionele hulp en het wel of niet hebben van een mbo
vooropleiding . De significance is 0,662 . De nulhypothese wordt niet verworpen. De twee groepen
zijn gelijk. Er is geen verschil tussen de vorm van de ondersteuningsnetwerken tussen mbo
vooropgeleide en niet mbo vooropgeleide.
tabel 68. Personen die hulp bieden bij emoties tegenover vooropleiding
1
2
3
4
5
6
7
havo, vwo, hbo
163
43
236
144
23
100
185
mbo
31
5
51
34
6
21
38

8
95
23

9
19
5

10
34
13

tabel 69. Chi-kwadraat tests bij vorm emotioneel netwerk
Chi-square
7,659
df
10
Sig.
,662

Tevens staan hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten emotionele hulp
belangrijk vinden voor hun studiesucces. Te zien uit het resultaat van de Chi-Square test is dat bij
herhaling van de procedure er een verband bestaat tussen het belang van hulp bij emotionele en de
vooropleiding. De significance is 0,042 dus moet de nulhypothese worden verworpen. De
vooropleiding heeft in zekere mate een verschil op het belang van emotionele hulp bij de student.
tabel 70. Vooropleiding en belang van emotionele hulp
1
2
3
4
5
havo, vwo, hbo
64
76
115
98
37
mbo
6
13
25
29
14
Total
70
89
140
127
51

390
87
477

tabel 71. Chi-kwadraat test belang emotionele hulp
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
9,889
4
,042
Likelihood Ratio
10,387
4
,034
N of Valid Cases
477
a

58

4.
Motivatie
Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
studenten met betrekking tot de motivatie voor de studie en het wel of niet hebben van een mbo
vooropleiding . De significance is 0,055 . De nulhypothese wordt verworpen. De twee groepen zijn
verschillend. Er is een verschil tussen de vorm van de ondersteuningsnetwerken tussen mbo
vooropgeleide en niet mbo vooropgeleide.
tabel 72. Personen die hulp bieden bij motivatie tegenover vooropleiding
1
2
3
4
5
6
7
8
havo, vwo, hbo
225
99
221
130
37
90
183
119
mbo
41
29
56
35
3
23
46
28

9
25
12

10
15
4

tabel 73. Chi-kwadraat test vorm motivatie netwerk
Chi-square
17,999
df
10
Sig.
,055

*

Tevens staan hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten motivatie hulp belangrijk
vinden voor hun studiesucces. De significantie is 0,042 is dus moet de nulhypothese worden
verworpen. De vooropleiding heeft in zekere mate een verschil op het belang van emotionele hulp bij
de student.
tabel 74. Vooropleiding en belang van motivatie hulp
1
2
3
4
5
havo, vwo, hbo
20
37
74
172
87
mbo
2
10
19
33
23
Total
22
47
93
205
110

390
87
477

tabel 75. Chi-kwadraat test belang motivatie hulp

Value

df

Asymptotic Significance

Pearson Chi-Square

2,981

a

4

,561

Likelihood Ratio

3,185

4

,527

N of Valid Cases

477

5.

Connecties
59

Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
studenten met betrekking tot de connecties voor de studie en het wel of niet hebben van een mbo
vooropleiding . De significance is 0,336 . De nulhypothese wordt aangenomen. De twee groepen zijn
gelijk. Er is geen verschil tussen de vorm van het ondersteuningsnetwerken tussen mbo
vooropgeleide en niet mbo voor opgeleide.
tabel 76. Personen die hulp bieden bij connecties tegenover vooropleiding
1
2
3
4
5
6
7
8
havo, vwo, hbo
170
137
49
42
61
27
89
96
mbo
45
26
10
9
5
7
23
19

9
20
3

10
5
1

tabel 77. Chi-kwadraat test vorm connecties netwerk
Chi-square
11,282
df
10
Sig.
,336

Tevens staan hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten connectie hulp
belangrijk vinden voor hun studiesucces. De significantie is 0,405 dus moet de nulhypothese worden
aangenomen. De vooropleiding maakt geen verschil op het belang van connectie hulp bij de student.
tabel 78. Vooropleiding en belang van connectie hulp
1
2
3
4
5
havo, vwo, hbo
20
29
116
176
49
mbo
2
3
24
45
13
Total
22
32
140
221
62

390
87
477

tabel 79. Chi-kwadraat test belang connectie hulp
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
4,011
4
,405
Likelihood Ratio
4,496
4
,343
N of Valid Cases
477

6.

Thuis voelen
60

Onderstaand is een tabel te zien met het resultaat van de Chi-Square tests tussen het aantal
personen die hulp bieden genummerd van 1 tot 10 van de ondersteuningsnetwerken tegenover
studenten met betrekking tot het zich thuis voelen van de student en het wel of niet hebben van een
mbo vooropleiding . De significance is 0,002 . De nulhypothese wordt verworpen. De twee groepen
zijn verschillend. Er is een verschil tussen de vorm van het ondersteuningsnetwerken tussen mbo
vooropgeleide en niet mbo vooropgeleide.
tabel 80. aanpak hulp tegenover studiejaar
1
2
3
4
havo, vwo, hbo
272
73
65
44
mbo
45
16
20
13

5
64
5

6
30
6

7
76
12

8
76
13

9
4
2

10
9
4

tabel 81. Chi-Square test vorm thuisvoelen netwerk
Chi-square
27,947
df
10
Sig.
,002

*

Tevens staan hieronder tabellen die weergeven in welke mate de studenten hulp bij het thuis voelen
belangrijk vinden voor hun studiesucces. De significantie is 0,519 is dus moet de nulhypothese
worden aangenomen. De vooropleiding heeft in zekere mate een verschil op het belang van hulp bij
het thuis voelen van de student.
tabel 82. Vooropleiding en belang van hulp voor het thuis voelen
1
2
3
4
5
havo, vwo, hbo
25
41
95
157
72
390
mbo
4
5
19
40
19
87
Total
29
46
114
197
91
477

tabel 83. Chi-kwadraat test bij het belang van thuis voelen hulp
Value
df
Asymptotic Significance
Pearson Chi-Square
3,238
4
,519
Likelihood Ratio
3,465
4
,483
N of Valid Cases
477
a

61

