
Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 40(2), 41-59 

Academisch optimisme in het hoger onder-
wijs, de betekenis van het construct, vanuit 
het perspectief van studenten en docenten

Els de Ceuster , Ruud Lelieur , & Peter van Petegem  1 2 3

Hogeschool Antwerpen / Universiteit Antwerpen  

Samenvatting: Studie-uitval in het eerste jaar van het hoger onderwijs is een hard-
nekkig probleem. Individuele kenmerken van de student worden vaak als de belang-
rijkste voorspeller gezien. Maar de leeromgeving zelf heeft ook een belangrijke medi-
ërende rol. Hoy, Tarter & Woolfolk Hoy (2006) introduceerden het construct ‘Acade-
misch optimisme’ in hun onderzoek naar eigenschappen in de leeromgeving die een 
verschil kunnen maken voor het realiseren van studiesucces in het primair en secun-
dair onderwijs. Drie deelconcepten komen hier samen: academische gerichtheid, col-
lectieve doelmatigheid en collectief vertrouwen. Onderzoek naar academisch opti-
misme bevestigt de sterke relatie met studiesucces. Dit verkennend kwalitatief onder-
zoek focust op de mogelijke vertaling van het construct naar de context van het hoger 
onderwijs. Op basis van semi-gestructureerde interviews met docenten en studenten 
komen een aantal resultaten naar voor. Een belangrijk kenmerk van de academische 
gerichtheid in het hoger onderwijs is de mate waarin leren verbonden is met de toe-
komstige beroepscontext. Docenten ervaren collectieve doelmatigheid door het op-
zetten van een ondersteunende leeromgeving. Bij de vertaling van het collectief ver-
trouwen is verbinding tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten 
een belangrijke voorwaarde. Academisch optimisme kan, mits enkele aanpassingen, 
een belangrijk construct zijn binnen het verder onderzoek naar studiesucces in het 
hoger onderwijs. 
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Inleiding 
In de meeste landen is er een grote kloof tussen het aantal startende studenten in het 

hoger onderwijs en het aantal studenten dat effectief een diploma behaalt (Declercq & 

Verboven, 2014; Kamphorst et al., 2012). Studenten haken af of lopen studievertraging op 

(Declercq & Verboven, 2018). Individuele kenmerken zoals een minder gunstige sociaal-

economische situatie, een migratieachtergrond of een laagopgeleide moeder hebben 

een negatieve invloed op het studiesucces van studenten (Glorieux, Laurijssen & Sobczyk, 

2014). Naast deze individuele kenmerken verklaren kenmerken van de opleidingen de 

helft van de variatie in studierendement (Glorieux et al., 2014). Cole (2017) toonde in zijn 

onderzoek naar het transitieproces in het hoger onderwijs aan dat studiesucces het resul-

taat is van de student in interactie met de leeromgeving.  

Hoy en zijn collega’s onderzoeken al bijna 50 jaar organisatie-eigenschappen in het 

primair en secundair onderwijs. Hun onderzoek focust op het klimaat van een school en 

de eigenschappen die een verschil kunnen maken voor leerkrachten en leerlingen. Hoy en 

collega’s introduceerden ‘Academisch optimisme’, een construct waarin drie eigenschap-

pen van de leeromgeving samenkomen. Onderzoek naar academisch optimisme toont 

een positieve relatie met studiesucces, ook na controle van een aantal demografische va-

riabelen en vorige studieresultaten (Hoy et al., 2006b; Hong, 2017). Ook Vlaams onder-

zoek naar academisch optimisme bevestigt het construct en de relatie met studiesucces in 

het basisonderwijs (Boonen et al., 2014). Hoe meer een schoolcultuur gekenmerkt wordt 

door academisch optimisme, hoe beter alle leerlingen presteren.  

Binnen het hoger onderwijs wordt academisch optimisme en de relatie met studie-

succes nog niet onderzocht. De context van het primair en secundair onderwijs verschilt 

sterk met die van het hoger onderwijs. Daarnaast brengt de stijging van het aantal stu-

denten, het verschil in achtergrond en de voorbereidende studieloopbaan bijhorende 

uitdagingen mee (Willems, Noyens, Coertjens, Van Petegem & Donche, 2018). Er is ook 

sprake van een ‘transitieshock’ bij studenten als ze geconfronteerd worden met een nieu-

we leeromgeving en de daarmee gepaard gaande eisen (Kyndt, Donche, Lindblom, Ylän-

ne & Trigwell, 2017). In dit verkennend onderzoek wordt nagegaan of een vertaalslag van 

het construct academisch optimisme naar het hoger onderwijs mogelijk is. Het kan een 

aanzet zijn om de relatie met studiesucces in het hoger onderwijs verder te onderzoeken.  

Academisch optimisme
Onderzoek naar de doeltreffendheid van scholen wordt sterk bepaald door de zoektocht 

naar schoolkenmerken die een verschil maken voor de prestaties van leerlingen, ongeacht 

de samenstelling van die leerlingenpopulatie. Voortbouwend op Bandura's sociaal-cogni-
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tieve en doelmatigheidstheorieën (1977, 1994), Seligman's werk over aangeleerd opti-

misme (1998), en decennia van onderzoek naar schoolvariabelen met een effect op de 

resultaten van alle leerlingen, identificeerden Hoy et al. (2006a) een verband tussen drie 

schoolkenmerken: de academische gerichtheid van een school, de collectieve doelmatig-

heid van een schoolteam en het collectieve vertrouwen van het schoolteam. De drie deel-

concepten grijpen sterk op elkaar in. 

Academische gerichtheid
Academische gerichtheid is de mate waarin een school academische excellentie nastreeft. 

In scholen met een sterke academische gerichtheid zetten leerkrachten hoge maar be-

reikbare doelen voorop, geloven ze in de capaciteiten van hun leerlingen, respecteren 

leerlingen én leerkrachten academisch succes en wordt er een ordelijke en serieuze leer-

omgeving gecreëerd (Hoy et al., 2002).  

Academische gerichtheid en studiesucces 

Een hoge mate van academische gerichtheid heeft een sterke invloed op het gedrag van 

leerkrachten en op studiesucces (Hoy et al., 2002). Het benadrukken van academische 

prestaties creëert een schoolklimaat waarin leerkrachten en leerlingen doorzetten. Leer-

lingen zijn gemotiveerd door het respect dat ze krijgen van leerkrachten, ouders en hun 

medestudenten (Goddard et al., 2000). Onderzoek naar de relatie tussen persoonlijk-

heidsfactoren, academische gerichtheid, de relatie tussen studenten en docenten en stu-

diesucces in hoger onderwijs bevestigt dat academische gerichtheid een belangrijke 

voorspeller voor studiesucces kan zijn (Ayodele, Aladenusi & Akinlana, 2014). Het werk 

van Tinto (1999) over studie-uitval in het eerste jaar van het hoger onderwijs benoemt in 

deze context het stellen van hoge en consistente verwachtingen om studie-uitval te voor-

komen. Hij wijst op het belang van het creëren van een omgeving waarin studenten re-

gelmatig feedback krijgen, waar studenten verbonden zijn met hun opleiding en waar ze 

actief betrokken worden bij het leren. 

Collectieve doelmatigheid
Collectieve doelmatigheid wordt omschreven als de overtuiging van een schoolteam dat 

de gedeelde inspanningen van het team een positief effect hebben op studenten (God-

dard et al., 2000). Het team is ervan overtuigd dat ze resultaten behalen en belangrijke 

uitdagingen kunnen aanpakken (Donohoo, Hattie & Eells, 2018). Daarnaast heeft collec-

tieve doelmatigheid ook betrekking op de mate waarin leerkrachten geloven dat ze con-

trole kunnen uitoefenen over hun acties. Het is een belangrijk aspect van een schoolcul-
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tuur die gekenmerkt wordt door hoge verwachtingen en een gedeelde taal met een focus 

op leren. Leerkrachten tonen veel wilskracht en doorzettingsvermogen en zoeken naar 

productieve onderwijsstrategieën (Donohoo, Hattie & Eells, 2018). Een hoge mate van 

collectieve doelmatigheid leidt tot het aannemen van uitdagende doelstellingen, het le-

veren van grote inspanningen voor de organisatie en veel doorzettingsvermogen (God-

dard et al., 2000).  

Collectieve doelmatigheid en studiesucces 

Bandura (1993) formuleert twee conclusies in zijn onderzoek naar de relatie tussen collec-

tieve doelmatigheid en studiesucces: studiesucces is significant gerelateerd aan collectie-

ve doelmatigheid en collectieve doelmatigheid heeft een groter effect op studiesucces 

dan de socio-economische situatie van een student. In de context van het hoger onder-

wijs is het werk van Fives en Looney (2009) relevant. Zij benoemen in hun onderzoek de 

sterke samenhang tussen collectieve doelmatigheid en onderwijseffectiviteit.  

Collectief vertrouwen 
Collectief vertrouwen is een vorm van vertrouwen waarbij een schoolteam ervan uitgaat 

dat de acties van de groep gebeuren vanuit de beste bedoelingen voor de school (For-

syth et al., 2011). Collectief vertrouwen werkt op meerdere niveaus (individu, groep, orga-

nisatie), er zijn verschillende referentiegroepen in het spel (leerkrachten, leidinggevenden, 

collega’s, leerlingen), het heeft verschillende facetten (welwillendheid, betrouwbaarheid, 

competentie, eerlijkheid en openheid) en er is sprake van een zekere afhankelijkheid (For-

syth et al., 2011). Collectief vertrouwen omvat ook de bereidheid om zich kwetsbaar op te 

stellen (Hoy & Tschannen-Moran, 1999). Onderzoek naar collectief vertrouwen in scholen 

toont aan dat collectief vertrouwen zowel het vertrouwen in leerlingen als het vertrouwen 

in ouders omvat (Hoy & Tschannen-Moran 1998; Goddard et al. 2001). In de context van 

het hoger onderwijs hebben ouders een andere verbinding met de leeromgeving van de 

student dan in het leerplichtonderwijs. In de verdere conceptualisering wordt collectief 

vertrouwen enkel ten aanzien van de studenten onderzocht.   

Collectief vertrouwen en studiesucces 

Hoy, Sweetland, & Smith (2002) verklaren de relatie tussen collectief vertrouwen en stu-

diesucces onder andere door het leerproces zelf. Leren is een collectief proces en het ver-

trouwen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders is een randvoorwaarde om effectief te 

kunnen leren op school. Daarnaast vragen collaboratief leren en andere meer actieve 

vormen van onderwijs een zekere mate van vertrouwen (Goddard et al., 2001). Tinto 
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(1999) spreekt in deze context over het belang van sociale ondersteuning voor het instal-

leren van vertrouwen en het ondersteunen eerstejaarsstudenten.  

Academisch optimisme ontstaat in het samenspel van de drie concep-
ten 

Hoy en collega’s (2006b) verwijzen in hun conceptualisering van academisch optimisme 

ook naar de interferentie van de drie deelconcepten. Vertrouwen in leerlingen en ouders 

moedigt een gevoel van collectieve effectiviteit aan, en collectieve doelmatigheid ver-

sterkt en verbetert het collectieve vertrouwen. Als de school gelooft dat het de capacitei-

ten heeft om acties te ondernemen en te organiseren die een positief effect hebben op 

studiesucces, versterkt dat het collectieve gevoel van doelmatigheid. Alle elementen van 

academisch optimisme hebben een transactionele relatie met elkaar en interageren om 

een cultuur van academisch optimisme in een school te installeren.  

Academisch optimisme in het hoger onderwijs?
Academisch optimisme toont zich als een positieve kracht voor studiesucces bij leerlingen 

binnen het leerplichtonderwijs. Het construct is aantrekkelijk omdat het verwijst naar ka-

rakteristieken van een schoolklimaat die veranderbaar zijn. Een schoolteam kan versterkt 

worden om te werken aan een academisch optimistische cultuur en op die manier de 

sterke invloed van individuele kenmerken van leerlingen beperken (Hoy et al., 2006b). De 

doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of en hoe academisch optimisme vertaald 

kan worden naar de context van het hoger onderwijs. Het perspectief van de student én 

de docent worden onderzocht. Het kan een aanknopingspunt zijn om onderzoek naar 

studiesucces in het hoger onderwijs te verruimen en de onderwijspraktijk verder te ont-

wikkelen. Figuur 1 toont het conceptueel model voor het onderzoek. 

Deze concrete onderzoeksvragen staan centraal: 

Hoe vertalen studenten en docenten academische gerichtheid naar de context van het 

hoger onderwijs? 

Hoe vertalen studenten en docenten collectieve doelmatigheid naar de context van het 

hoger onderwijs? 

Hoe vertalen studenten en docenten collectief vertrouwen naar de context van het ho-

ger onderwijs?  
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Figuur 1: Conceptueel model academisch optimisme in het hoger onderwijs 

Een kwalitatieve onderzoeksfocus
Er werd gekozen voor een kwalitatief onderzoeksdesign omwille van het verkennende 

karakter van de onderzoeksvragen en omdat het onderzoek erop gericht was om sociale 

processen holistisch te begrijpen (Mortelmans, 2013). 

Onderzoekscontext en respondenten 

Het onderzoek situeerde zich binnen de bacheloropleiding sociaal werk van de AP Hoge-

school in Antwerpen. De respondenten waren enerzijds studenten (n=8) en anderzijds 

docenten (n=7) uit deze opleiding. De sampling van studenten werd in eerste instantie 

gemaakt op basis van het slagen in het eerste jaar van de opleiding. De sterke link tussen 

studiesucces en academisch optimisme vormde hiervoor de motivatie. Daarnaast werd 

gelet op voldoende variatie in het instroomprofiel.  
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Tabel 1 - Overzicht respondenten studentengroep 

*Een generatiestudent is een student die zich in een bepaald academiejaar voor het eerst inschrijft met een 
diplomacontract, voor het volledige programma. 

Binnen de sampling van de docentengroep werd eveneens gelet op voldoende verschei-

denheid om de rijkdom in de data te garanderen. De focus lag op docenten die betrok-

ken zijn in het eerste jaar van de opleiding om de match met die studentengroep te ga-

randeren. Er werd daarnaast naar afwisseling gezocht in de mate waarin docenten werken 

in grote, dan wel kleine studentengroepen vanuit de verwachting dat er andere invullin-

gen van de concepten naar boven zouden kunnen komen.  

Er werd gewerkt met een ‘informed consent’ voor de deelnemers en het aantal respon-

denten was gebaseerd op de mate van saturatie van de data. 

Tabel 2-  Overzicht respondenten docentengroep 

Respondent Geslacht Leeftijd Vooropleiding Generatiestudent*

Student1 M 22 Academische oriëntatie Nee

Student2 V 20 Academische oriëntatie Ja

Student3 V 20 Technische oriëntatie Ja

Student4 V 24 Academische oriëntatie Nee

Student5 M 25 Beroepsoriëntatie Nee

Student6 V 20 Technische oriëntatie Ja

Student7 M 23 Academische oriëntatie Nee

Student8 V 20 Academische oriëntatie Ja

Respondent Geslacht Jaren ervaring Lespraktijk
Docent1 M 17 Voornamelijk grote groepen en conceptuele 

vakken
Docent2 V 24 Voornamelijk grote groepen en conceptuele 

vakken
Docent3 V 2 Kleine en grote groepen, theorie en praktijk

Docent4 V 12 Voornamelijk kleine groepen en praktijkgerichte 
vakken

Docent5 V 13 Voornamelijk kleine groepen en praktijkgerichte 
vakken

Docent6 V 17 Voornamelijk grote groepen en conceptuele 
vakken

Docent7 V 18 Kleine en grote groepen, theorie en praktijk
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Data-verzameling
Er werd gewerkt met semigestructureerde interviews van telkens ongeveer 90 minuten, 

online afgenomen door de eerste auteur van het artikel. De interviewleidraad werd opge-

steld op basis van een gevalideerde gesloten schriftelijke vragenlijst uit vorig onderzoek 

m.b.t. academisch optimisme. De leidraad werd besproken met de coauteurs en in eerste 

instantie getest bij één docent. Op basis daarvan werd de leidraad bijgesteld. Daarna 

werd er ook een testinterview afgenomen bij één student. Dit testinterview leidde niet tot 

verdere aanpassingen. De interviewleidraden en codeerschema’s zijn op te vragen bij de 

eerste auteur van deze bijdrage. 

Data-analyse
De interviews werden getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd vanuit een a-priori 

benadering (deductieve codering) met het softwareprogramma NVivo. Het eerste code-

ringsschema was gebaseerd op het conceptueel model dat vooraf werd uitgewerkt op 

basis van de inzichten van Hoy en collega’s (2006b). In een eerste fase werd uit elke groep 

respondenten één interview gecodeerd. Tijdens deze fase werden er inductief extra codes 

aangehecht. De a-priori benadering en de inductieve benadering kwamen dus samen in 

de analyse (Mortelmans, 2013). De combinatie van beide benaderingen zorgde ervoor dat 

het conceptuele kader een meer concrete invulling kreeg op basis van de data. In een 

volgende fase werden alle interviews op basis van dit bijgestelde coderingsschema geco-

deerd. In een derde fase werd elke code nagekeken en werd er gezocht naar een defini-

tieve indeling en structuur. Om een antwoord op de onderzoeksvragen te formuleren 

werd gewerkt met coding query’s en een matrix query. De rijke beschrijving van de onder-

zoeksresultaten en de context dragen bij aan de externe validiteit van de onderzoeksre-

sultaten. 

Onderzoeksresultaten
De resultaten van het onderzoek tonen de vertaalslag van academisch optimisme door 

docenten en studenten. 

Academische gerichtheid  

Het stellen van hoge maar haalbare doelen 

Docenten erkennen het stellen van hoge maar haalbare doelen als een belangrijk element 

om de motivatie voor het leren hoog te houden. Ze verwijzen in deze context naar het 

stimuleren van kritisch denken en het bieden van voldoende ‘vrij-ruimte’ voor studenten 
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om creatief invulling te kunnen geven aan hun leren. Ze benoemen het werken met uitda-

gende opdrachten als waardevol. Ze vinden het belangrijk om de inhouden van de oplei-

ding duidelijk te relateren aan de concrete beroepspraktijk.  

“In een opleiding moet je mensen in dat eerste jaar goesting doen krijgen 

voor het beroep. En dat krijg je door hen te laten aanvoelen wat ze alle-

maal kunnen betekenen voor een ander.” Docent 2 

Studenten verwijzen naar de mogelijkheid om creatief te mogen zijn, om autonoom te 

werken en zelf de regie te hebben. Ze willen graag actief aan de slag gaan, bij voorkeur in 

de praktijk.  

“Dat vind ik dan ideaal dat ze linken kunnen leggen naar het echte leven 

en de praktijk en dat ze dan ook tips geven om dat te doen.” Student 6 

De respondenten uit de studentengroep benoemen het belang van de koppeling van 

inhouden uit de opleiding aan het concrete beroep in functie van motivatie en oriënte-

ring. Concrete ervaringen in de praktijk beschrijven ze als een uitdaging.  

Geloven in de capaciteiten van studenten 

Alle docenten in het onderzoek verwijzen naar het belang van het tonen van geloof in de 

capaciteiten van studenten. Ze drukken dat geloof uit door hen aan te moedigen. Feed-

backmomenten zijn daarbij een belangrijk instrument. Docenten verwijzen in deze context 

ook naar een relatie met de motivatie van studenten.  

“Ja en ook lectoren die in u geloven, dat lijkt me ook wel sowieso belang-

rijk. Gemotiveerde mensen die ook al het einddoel voor u uit willen stralen 

en dat je zo voelt ‘daar wil ik geraken’. Die u ook af en toe ne keer confron-

teren met ‘zie een keer vanwaar je kwam en nu kan je dit al, dat is toch 

knap’.” Docent 3 

Ook alle studenten verwijzen naar het belang van het ervaren van geloof in hun capacitei-

ten. Ze benoemen positieve feedback ontvangen als heel motiverend. Concrete bevesti-

gingen en aanmoedigingen waarderen ze sterk. Ze verwijzen in deze context ook naar 

uitdagende opdrachten en de verantwoordelijkheid die ze dan krijgen. Een paar studen-

ten verwijzen ook naar het feit dat ze aangesproken worden als ‘professionals in wording’, 

dat motiveert en stimuleert hen.  

“…maar als je het gevoel hebt dat docenten denken dat we dit gaan kun-

nen, als ze geloven in ons, dan heb je zelf ook vertrouwen in je kunnen.” 

Student 4 

Respect tonen voor academische prestaties 

49



De Ceuster, Lelieur, & Van Petegem 

Docenten tonen hun respect voor de academische prestaties van studenten voornamelijk 

door hen individueel aan te spreken. Ze erkennen dat het belangrijk is voor hun motivatie. 

Docenten die vaak in kleinere groepen werken geven aan veel aandacht te besteden aan 

het krachtgericht benaderen van de groep. Ze tonen het respect voor de prestaties van 

de groep en focussen dan meestal op het proces van de groep. Er is een dubbele hou-

ding merkbaar in de groep docenten als het gaat over scores en punten. Ze ervaren dit 

niet altijd als waarderend.  

“Ik denk dat het iets te veel verworden is tot louter meten. En dat er mis-

schien minder ruimte is gekomen om gewoon de prestatie op zich te kun-

nen benoemen of erkennen.” Docent 9 

Studenten benoemen het krijgen van positieve bevestiging van de docent als heel moti-

verend. Ook de goede cijfers die ze kregen op opdrachten en examens ervaren ze als een 

positieve stimulans om zelfvertrouwen te krijgen en vol te houden. Ze ervaren het respect 

voor hun academische prestaties vanuit de docenten eerder onrechtstreeks, via individue-

le complimentjes of een babbeltje voor en na de les.  

“Maar dat ze echt specifiek u aanspreken en zeggen ‘ik vond dat echt een 

goed werkstuk’, door dat te horen krijg je wel het gevoel van ‘ik wil meer 

van dit’. Je gaat uw best blijven doen.” Student 4 

Een ordelijke en ernstige leeromgeving creëren 

Als het gaat over het realiseren van een ordelijke en serieuze leeromgeving, dan zijn de 

docenten in dit onderzoek unaniem. Het is voor hen heel belangrijk om een gestructu-

reerde, duidelijke en overzichtelijke leeromgeving op te zetten voor studenten. Ze verwij-

zen hier niet enkel naar hun eigen lespraktijk en hun eigen professionaliteit maar ook naar 

de opleiding die moet zorgen voor een logisch opgebouwd, samenhangend en herken-

baar programma. Daarnaast wijzen docenten ook op het belang van duidelijke verwach-

tingen over wat er geleerd moet worden en hoe er geëvalueerd wordt. Duidelijke afspra-

ken en afstemming hierover binnen het team van docenten worden genoemd als rand-

voorwaarden. Studenten benadrukken vooral het belang van duidelijke verwachtingen. 

Daarnaast wijzen ze op het belang van duidelijke leerdoelen die de link met het beroep 

dat ze aan het leren zijn goed aantonen.  

Docenten in dit onderzoek verwijzen ook naar de grote mate van zelfsturing die ver-

wacht wordt van studenten. Ze benoemen o.a. planning en timemanagement, maar ook 

het belang van zelfdiscipline, zelfstandigheid en zelf initiatief nemen om feedback te vra-

gen. Studenten benoemen dit ook als een belangrijke eigenschap van de leeromgeving in 

het hoger onderwijs.  

50



Titel van het ar7kel 

Collectieve doelmatigheid 

Beide dimensies van collectieve doelmatigheid uit het conceptuele kader worden door de 

docenten in het onderzoek herkend. 

De overtuiging van docenten dat de inspanningen van het team een positief ef-
fect hebben op studenten 

De docenten in de respondentengroep zijn allemaal in zekere mate overtuigd van het po-

sitieve effect van hun inspanningen als team. Ze benoemen de ervaring en de diversiteit 

van het team als krachten. Ze drukken ook hun geloof uit in de kennis en kunde van het 

team. Er wordt gesteld dat het team gelooft dat ze een mooie opleiding neerzet, vanuit 

één visie, met enthousiaste docenten, die bekwame sociaal werkers aflevert. Bijna alle 

docenten in de respondentengroep hechten belang aan het realiseren van een onder-

steunende leeromgeving waarin studenten fouten mogen maken en ze gestimuleerd wor-

den om te groeien.  

“Ik vind dat wij een redelijk uitgebalanceerd team hebben. Die er samen in 

moeten slagen om datgene te doen wat nodig is.” Docent 2 

Docenten geloven dat ze een zekere mate van controle hebben over hun acties 

Vanuit de overtuiging dat wat ze doen een positief effect heeft op studenten, be-

schrijven de docenten in dit onderzoek ook het effect van die overtuiging op de cultuur 

van de opleiding. Ze benoemen onder andere het belang van een feedbackcultuur in een 

opleiding. Daarnaast verwijzen ze naar een cultuur van motiveren, kansen geven en 

krachtgericht werken met studenten. Ze benoemen ook hun bijdrage aan een betrokken, 

open, toegankelijke en eerder informele cultuur in de opleiding.  

“Ik vind dat wij als team, iedereen heeft zijn kwaliteiten, maar dat iedereen 

altijd heel erg betrokken is met de studenten en een open houding heeft, 

voor vragen, dat we iets kunnen betekenen, dat we studenten op weg kun-

nen zetten…ja die cultuur heel erg. Allé dat geen één vraag te veel is bij 

wijze van spreken, dat iedereen probeert aan hetzelfde zeel te trekken en 

dat iedereen er probeert te zijn voor de studenten. Dat vind ik heel sterk.” 

Docent 4 

De studenten in het onderzoek brengen geen andere aspecten aan bij de vertaling van 

collectieve doelmatigheid. Hun ervaringen bevestigen wel de verschillende kenmerken 

van de cultuur waarvan sprake bij de docenten.  
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Collectief vertrouwen 

Beide respondentgroepen verwijzen naar het belang van werken aan verbinding in de 

specifieke context van het hoger onderwijs. Dat blijkt voor hen een belangrijke voorwaar-

de om aan collectief vertrouwen te werken. Studenten en docenten benoemen concreet 

het belang van sociaal contact, groepsvorming en netwerking, zowel tussen studenten 

onderling als tussen docenten en studenten. Daarnaast kregen de beide dimensies van 

collectief vertrouwen uit het conceptueel kader een vertaling naar de context van het ho-

ger onderwijs.  

Een houding van welwillendheid, betrouwbaarheid, competentie, eerlijkheid en 
openheid ten aanzien van studenten 

De docenten wijzen op het belang van een open en gelijkwaardige communicatie. Ze 

vermelden het streven naar een open cultuur met toegankelijke docenten die luisteren 

naar studenten. Ze wijzen ook op het belang van een eerlijk en éénduidig systeem als be-

langrijke dimensie van vertrouwen, zeker bij evaluaties en feedbackmomenten. Ze uiten 

de wil om een betrouwbare partner te zijn voor studenten. Ze wijzen in deze context ook 

op het belang van een positieve benadering en het minimaliseren van het aantal regels. 

Ze benoemen het bereikbaar, betrokken en uitnodigend zijn naar studenten toe als be-

langrijke houdingsaspecten. Een aantal docenten verwijst ook naar het feit dat studenten 

op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken en dat ze rekenen op een bepaalde 

mate van zelfsturing en competentie vanuit de perceptie dat er gewerkt wordt met toe-

komstige professionals.  

“Ik reken wel op de integriteit van docenten dat als ze iets zeggen of als ze 

iets beloven en het wijzigt of studenten worden ineens het slachtoffer, dat 

ze er alles aan gaan doen om dat recht te zetten en dat studenten u op dat 

vlak mogen vertrouwen.” Docent 2 

De studenten ervaren allemaal een open en respectvol klimaat waarin vragen kunnen ge-

steld worden en waar er breed gekeken wordt. Ze wijzen ook op het belang van eerlijke 

kansen en een eerlijk systeem. Studenten benoemen behulpzaamheid, respect voor ie-

ders situatie, het kunnen werken op eigen tempo en de menselijke omgang met elkaar als 

belangrijke houdingsaspecten in het kader van collectief vertrouwen. Ze waarderen ook 

de verantwoordelijkheid die ze van docenten krijgen en putten daar vertrouwen uit. Daar-

naast wijzen studenten ook op het belang van integriteit. Ze benoemen het belang van 

vertrouwelijkheid met betrekking tot persoonlijke informatie.  

“De meeste docenten staan echt wel heel open naar studenten toe. Je 

weet dat je er vragen aan kan stellen… Je hebt echt het gevoel dat ze ons 
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respecteren en dat ze er zijn voor ons om ervoor te zorgen dat wij kunnen 

slagen.” Student 4 

Een zekere mate van afhankelijkheid en bereidheid om zich kwetsbaar op te stel-
len 

Docenten wijzen in deze context op het belang van het creëren van een omgeving waarin 

studenten kunnen zijn wie ze zijn en hun mening durven geven. Ze benoemen het belang 

van kansen geven, studenten uitnodigen om feedback te geven en eerlijkheid in hun 

feedback naar studenten toe. De studenten benoemen de openheid van docenten om 

feedback te vragen en de ruimte die ze krijgen om feedback te geven, als waardevol. Ze 

waarderen het ook dat docenten fouten kunnen en durven toegeven en zich verontschul-

digen als er iets mis is gelopen. 

“En daarna toen ik op de trein naar huis zat kreeg ik een mailtje binnen om 

zich nog eens te verontschuldigen en dat vond ik heel mooi van haar dat ze 

haar fout nog eens wilde rechtzetten en nog eens haar excuses aanbieden. 

Voor mij had ze dat niet moeten doen.” Student 5 

Conclusie en discussie
Deze studie onderzocht hoe studenten en docenten de drie deelconcepten van acade-

misch optimisme vertalen naar de context van het hoger onderwijs. De resultaten maken 

duidelijk welke nuancering nodig is in vergelijking met het oorspronkelijke concept. 

Academische gerichtheid in het hoger onderwijs uit zich in het stellen van hoge maar 

haalbare doelen, het stimuleren van kritisch en creatief denken, actief leren en het duide-

lijk relateren van het leren aan de concrete beroepscontext van de opleiding. Daarnaast 

kwam het geloven in de capaciteiten van studenten, zowel bij docenten als bij studenten, 

sterk naar voor. Beide respondentgroepen verwezen ook naar het belang van positieve 

feedback. De studenten gaven ook aan sterk gemotiveerd te worden door cijfers. Een 

kwalitatieve leeromgeving beschreven studenten en docenten als een omgeving die ge-

structureerd en overzichtelijk is en waar de verwachtingen van docenten naar studenten 

toe duidelijk zijn. 

Collectieve doelmatigheid krijgt in dit onderzoek voornamelijk invulling vanuit het 

perspectief van de docenten. Docenten tonen een sterk geloof in de inspanningen van 

het team in het vooropstellen van een ondersteunende omgeving waar studenten alle 

kansen krijgen om te groeien. De docenten beschrijven hier ook de cultuur die ze als 

team willen neerzetten om dit te realiseren. Betrokkenheid, openheid en toegankelijkheid 

zijn daarbij belangrijke elementen. De studenten herkennen deze cultuur allemaal. 
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Bij collectief vertrouwen benadrukken studenten en docenten heel duidelijk het be-

lang van verbinding als een voorwaarde voor het bouwen aan vertrouwen. Daarnaast 

worden de verschillende aspecten van de houding van vertrouwen herkend. Ook het be-

lang van een open, informele en respectvolle omgeving waar fouten maken mag wordt 

benoemd als een belangrijk aspect van vertrouwen.  

De vertaalslag van het theoretisch kader voor academisch optimisme in het hoger 

onderwijs is mogelijk. Deze studie toont een specifieke invulling voor de drie deelconcep-

ten in het hoger onderwijs. Een aantal nieuwe elementen komen naar boven. Bij de invul-

ling van academische gerichtheid is de verbinding met het beroepskader een belangrijke 

toevoeging. Er is met andere woorden ook sprake van een professionele gerichtheid. Het 

maakt leren relevant en stimuleert de motivatie bij studenten. Daarnaast speelt ook het 

zelfsturend vermogen van studenten hier een belangrijke rol. Als het gaat over collectieve 

doelmatigheid komt het belang van een gedeelde ondersteuningscultuur naar voor. Bij de 

vertaling van collectief vertrouwen is het belangrijk om verbinding als voorwaarde op te 

nemen in het theoretisch kader.  

Op basis van dit verkennend onderzoek blijkt duidelijk dat academisch optimisme 

een belangrijk construct kan zijn bij het onderzoek naar studiesucces in het hoger onder-

wijs. Het kan vertaald worden naar deze context en bevat potentieel om de onderwijs-

praktijk te verbeteren. Verder onderzoek naar de interferentie tussen de drie deelconcep-

ten binnen de context van het hoger onderwijs is een essentiële volgende stap. Het is ook 

interessant om na te gaan of er verschillen zijn tussen de context van een hogeschool en 

een universiteit bij het maken van die vertaalslag. Onderzoek in andere studiegebieden, 

met andere groepen studenten (bijvoorbeeld minder succesvolle studenten), is evengoed 

nodig om het construct in het hoger onderwijs te versterken. Verder liggen er nog kansen 

om de kwalitatieve gegevens aan te vullen met kwantitatieve data om het potentieel van 

academisch optimisme in het hoger onderwijs verder te onderzoeken. Voortbouwend op 

deze studie kan er een vragenlijst ontwikkeld worden om academisch optimisme in het 

hoger onderwijs te meten. Daardoor wordt het mogelijk om de relatie met studiesucces te 

onderzoeken. Academisch optimisme bevat veel potentieel. Met deze studie is het fun-

dament gelegd voor het verder onderzoeken van de betekenis ervan voor het hoger on-

derwijs.  
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Bijlage 1: samenvatting interviewleidraad docenten
Openingsvragen 

Doelstelling: oriënteren op het thema 

1. Hoe ziet een ideale leeromgeving er voor jou uit? Wat vind je belangrijk in een leeromgeving? 

2. Welke rol heb je als docent in de leeromgeving van de opleiding? 

3. Welke rol hebben studenten in de leeromgeving van de opleiding? 

4. Hoe verschillend is de leeromgeving op een hogeschool t.a.v. die op een secundaire school denk 
je? Welke andere verwachtingen zijn er? Wat zijn de grootste verschillen/overeenkomsten denk 
je? Krijg je daar signalen van studenten over? Welke? 

Algemene vragen m.b.t. de leeromgeving van de docent 

Doelstelling: open vragen naar leeromgeving in het algemeen 

5. Hoe zou je de leeromgeving in jouw opleiding omschrijven? 

6. Hoe zou je het klimaat en de cultuur van de opleiding beschrijven? Welke normen en waarden 
zijn merkbaar in de opleiding? 

Overgangsvragen 

Doelstelling: overgaan naar het perspectief van de student en een meer concrete beschrijving van 
wat er in die leeromgeving gebeurt.  

7. Wat hebben studenten nodig om vlot door het eerste jaar te gaan denk je? Welke rol hebben 
medestudenten? Welke rol heeft de opleiding in het algemeen? 

Kernvragen 

Doelstelling: verbinden met de concepten van academisch optimisme.  

Algemeen 

8. Hoe kijk je als docenten naar de studenten in deze opleiding?  

9. Hoe denk je dat studenten naar de docenten kijken? 

Collectieve effectiviteit 

10.In welke mate heb je als docent impact/invloed op het leerproces van een student? Ervaar je zelf 
voldoende competentie?  Wat draagt daartoe bij? Wat niet? 

11.Welke ondersteuning, motivering, begeleiding voorzie jij als docent? Wat moet de opleiding 
voorzien? Welke rol heeft de student daarin? Hoe belangrijk is dat voor het slagen in het eerste 
jaar denk je? 

12.In welke mate ervaar je dat leren binnen de opleiding als een gedeelde verantwoordelijkheid 
wordt gezien? In welke mate ervaar je dat het docententeam een gezamenlijk project uitvoert? Is 
er een gedeeld visie merkbaar? Welke? Hoe belangrijk is dat voor het slagen in het eerste jaar 
denk je? 

Collectief vertrouwen 

13.In welke mate geeft het docententeam vertrouwen aan studenten? Hoe merken studenten dat? 
Is er vertrouwen tussen studenten en docenten onderling? Hoe merk je dat? Hoe belangrijk is dat 
voor slagen in het eerste jaar? 

Academische gerichtheid 

14.In welke mate is er waardering voor goede prestaties/realisaties binnen de opleiding? Hoe merk 
je dat? Hoe belangrijk is dat voor slagen in het eerst jaar?  
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15.Hoe uitdagend vind je de opleiding voor studenten? Ligt de lat hoog?Hoe belangrijk is dat voor 
slagen in het eerste jaar? 

16. In welke mate moedigt de opleiding studenten aan om extra inspanningen te doen? Hoe ge-
beurt dat? Hoe belangrijk is dat voor slagen in het eerste jaar?  

Slotvragen 

Doelstelling: terug verbreden en nog een aantal spontane reacties verzamelen. 

17.Als je collega’s van andere hogescholen of andere opleidingen hoort vertellen, valt er dan iets op 
waardoor je de indruk krijgt dat de leeromgeving daar anders is?  

18.Welke succeservaring met een student binnen de opleiding blijft je het meest bij? Waarom? 

19.Wil je zelf nog iets toevoegen of aanvullen? 

Bijlage 2: samenvatting interviewleidraad studenten
Openingsvragen 

Doelstelling: parcours student wat beter leren kennen 

1) Hoe heb je de overgang van het secundair onderwijs naar de hogeschool ervaren? Wat was 
moeilijk? Wat was makkelijker/gelijkaardig? 

2) Hoe verschillend is de leeromgeving op een hogeschool t.a.v. die op een secundaire school? Oriënteren op het thema 

Doelstelling: wat vinden studenten belangrijk in een leeromgeving? 

3) Hoe ziet een ideale leeromgeving er voor jou uit? Wat vind je belangrijk in een leeromge-
ving? Welke rol hebben docenten in een ideale leeromgeving? Welke rol hebben studenten en 
medestudenten in een ideale leeromgeving?Algemene vragen m.b.t. de leeromgeving die de student ervaart 

Doelstelling: open vragen naar leeromgeving in het algemeen 

4) Hoe zou je de leeromgeving in de opleiding sociaal werk omschrijven? Hoe beschrijf je stude-
ren in de opleiding sociaal werk aan je vrienden, familie? 

5) Hoe zou je de algemene sfeer, het algemene klimaat van de opleiding beschrijven? Welke 
normen en waarden zijn merkbaar in de opleiding?Overgangsvragen 

Doelstelling: dieper ingaan op eigen parcours in de opleiding.  

6) Je bent zelf vlot door het eerste jaar van de opleiding gegaan. Wat heeft daartoe bijgedra-
gen?  Wat heb je nodig om goed te presteren in de opleiding? Welke persoonlijke elementen 
spelen een rol? Welke rol hebben medestudenten daarin gespeeld? Welke rol heeft de oplei-
ding (docenten) gespeeld?
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Kernvragen 

Doelstelling: verbinden met de concepten van academisch optimisme.  

Algemeen 

7) Hoe kijken de docenten naar de studenten in deze opleiding denk je?  

8) Hoe kijk je als student naar de docenten in deze opleiding? 

Collectieve effectiviteit 

9) Welke ondersteuning, motivering vanuit de opleiding heb je gehad doorheen je parcours?  
Welke rol heeft het docententeam daarin gespeeld? Welke rol heeft de algemene organisatie 
van de opleiding daarin? Welke rol heb je daar zelf in opgenomen? Hoe belangrijk is dat ge-
weest voor je slagen in het eerste jaar? 

10) In welke mate ervaar je het docententeam als één ploeg die samen een verhaal brengen? Is 
er een gedeelde visie merkbaar? Welke?  In welke mate ervaar je dat leren binnen de opleiding 
als een gedeelde verantwoordelijkheid van de docenten wordt gezien? Voelt je het als een ge-
deeld project? Hoe belangrijk is dat geweest voor je slagen in het eerste jaar? 

Collectief vertrouwen 

11) In welke mate ervaar je een vertrouwen in jou vanuit de opleiding?  Is er vertrouwen in jou 
als student merkbaar? Hoe? Is er vertrouwen tussen studenten en docenten onderling? Hoe 
merk je dat? Hoe belangrijk is dat geweest voor je slagen in het eerste jaar? 

Academische gerichtheid 

12) In welke mate is er waardering voor goede resultaten binnen de opleiding?  Hoe merk je 
dat? Wie uit die waardering? Docenten? Studenten? Hoe belangrijk is dat voor je slagen in het 
eerste jaar? 

13) Hoe uitdagend vind je de opleiding? Wat draagt daartoe bij? Wat zou daar kunnen aan bij-Slotvragen 

Doelstelling: terug verbreden en nog een aantal spontane reacties verzamelen. 

15) Als je vrienden en vriendinnen hoort vertellen over hun hogeschool-ervaringen, valt er dan 
iets op waardoor je de indruk krijgt dat de leeromgeving daar anders is?  

16) Als je medestudenten hoort vertellen over hun hogeschool-ervaringen, valt er dan iets op 
waardoor je de indruk krijgt ze de leeromgeving anders beleven?  

17) Welke succeservaring/succesmoment binnen de opleiding blijft je het meest bij? Waarom? 

18) Wil je zelf nog iets toevoegen of aanvullen?
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