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 Scenario’s ontwerpen voor afstudeertrajecten in het hbo die 
meerwaarde hebben voor zowel bedrijfsleven, studenten, 
onderwijs, als onderzoek. 
 
 
Dit zijn de consortium partners:  
 
 
 
 
 
  
  
 

Doel van dit NRO onderzoeksproject 
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Opzet van het onderzoek met co-design 

Het project heeft een co-design aanpak. We werken langs 2 sporen, 
die elkaar informeren. Het proces wordt mede ontworpen door een 
begeleidingsgroep van belanghebbenden.  
Deze rapportage gaat over de resultaten en conclusies van de eerste 
werkconferentie in spoor 2. 
  
 
. 
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Doel werkconferentie op 4 oktober 2019 is  
aandachtspunten verzamelen  
voor het project 
 

• Wat zijn belangrijke ingrediënten voor impactvolle scenario’s?  
• Wat gaat de resultaten bruikbaar en zinvol maken?  
• Met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden?  
  
  
 

Een grote banner met het doel van de bijeenkomst hangt aan de muur 



 
 • Uitnodigen van een vertegenwoordiging van alle belanghebbenden 

in de periode  
• Deelnemers worden zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd, met 

een spreiding over de hogescholen, opleidingen en rollen 
• Gekozen is voor een Open Space bijeenkomst, met minimale 

spelregels en maximale ruimte voor eigen inbreng en cocreatie 
• Ca. 80 deelnemers waren op 4 oktober 2019 aanwezig, in 

vergadercentrum Domstad in Utrecht.  
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Voorbereiding en opzet van de conferentie:  
Een Open Space bijeenkomst 



Programma 

• 12.30 uur: Ontvangst 
• 13.00 uur: Opening en inleiding 
• 13.10 uur: Gezamenlijk de agenda bepalen  
• 13.30 uur: Co-design in subgroepen ronde 1 (incl. pauze) 
• 15.00 uur: Co-design in subgroepen ronde 2 (incl. pauze) 
• 16.15 uur: Prioriteren van de aandachtspunten  
• 16.30 uur: Plenaire terugkoppeling en delen van conclusies 
• 17.00 uur: Afsluiting en borrel 
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Deelnemers komen uit onderwijs (studenten, opleiders, 
leidinggevenden) uit de beroepspraktijk (praktijkpartners, afnemers van 
opleidingen), van onderzoeksinstellingen (lectoraten en andere 
samenwerkende kennisinstellingen) en overkoepelende netwerken en 
instanties zoals het SAC en de NVAO.   

Deelnemers 
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Na de opening door projectleider Lisette 
Munneke legt Tonnie van der Zouwen de 
spelregels uit en nodigt iedereen uit om 
onderwerpen op de agenda te zetten 
om uit te werken in een subgroep 

De spelregels voor het werken in de 
subgroepen, volgens de Open Space 
methode  

Introductie werkwijze en spelregels 
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De inbrenger schrijft het onderwerp op een A3 blad, geeft een korte 
toelichting en nodigt mensen uit om dit verder te bespreken in ronde 1 
of ronde 2, in een van de 8 beschikbare werkplaatsen in de zaal 

Inbrengen van onderwerpen 
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Waar moet het over gaan? 
Ieder die wil kan 1 of 2 
onderwerpen op de agenda 
zetten 

De agenda met onderwerpen voor 2 ronden van elk 75 minuten  

Ieder is mede verantwoordelijk 
voor de agenda 
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Alle deelnemers bekijken de agenda en kiezen een subgroep. De 
inbrengers kunnen onderhandelen over samenvoegen of 
wisselen van ronde. 

Kiezen van een onderwerp voor 
ronde 1 en 2 



 

Aan de slag: 10 subgroepen in ronde 1   



 

Aan de slag: 9 subgroepen in ronde 2   



 

Verslaglegging 

Elke groep maakt een verslag op een A1-
poster, met aandachtspunten voor impactvol 
afstuderen en voor het onderzoeksproject. 
De verslagposters worden verzameld op een 
groot overzicht, de Muurkrant 
 



 

Lezen verslagen en prioriteren 

Na afloop van ronde 2 krijgt ieder 
6 stickers. Het verzoek is om alle 
posters te lezen en de stickers te 
plakken bij de aandachtspunten 
die je het belangrijkst vindt 

De stickers zijn geteld Sandra Doeze 
Jager - van Vliet leest de top 10 
aandachtspunten op 



 

Plenaire afsluiting 

Terugblik op de bijeenkomst,  
plenair delen van reflecties 
en inzichten 

In de slotceremonie van de 
Open Space bedanken we 
iedereen voor zijn/haar 
bijdrage. En dan is er borrel 
en gelegenheid om na te 
praten. 



Reflecties en inzichten in de slotronde 
 
 1. Wat als je de verantwoording voor het opleiden terug geeft aan 

het bedrijfsleven ? 
2. Je kunt ook afstuderen in jaar 3 plus 4. 
3. Een inventarisatie maken van alle vormen van afstuderen. Dat 

komt ook in de case studie aan bod. 
4. Een prachtige middag. Goed dat ook het studentperspectief 

meegenomen is. Blijven doen in het vervolgproces. 
5. Ook praktijkpartners uitnodigen, dan wel goed uitleggen waarom 

ze erbij moeten zijn. Hoeveel invloed willen we ze dan geven? 
6. Waar meet je ‘goed’ afstuderen aan af? 
7. Wat leren we zelf van alles, als docenten?  
8. Open Space is een mooie werkvorm, ook het agenda maken en de 

gesprekken. Wat is het vervolg? 
9. Een spiegelbijeenkomst zou ook kunnen.  
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Kwalitatieve analyse van de resultaten 

1. ‘Opknippen’ van de verslagposters in 
betekenisvolle bouwstenen. 

2. Elke bouwsteen overnemen op een 
kaartje op een online Trello bord, met het 
aantal stickers dat de bouwsteen 
eventueel heeft gekregen, en de code van 
de subgroep (ronde en werkplek). 
 

 
 
  
 

3. Met twee onderzoekers door continu vergelijken clusteren van de kaartjes 
naar onderwerp in lijsten. Elke lijst is een categorie of subcategorie.  

4. Labelen van de kaartjes met kleuren: oranje voor aandachtspunten die 
veel stickers hebben gekregen, rood label voor een treffende uitspraak. 

5. Per categorie de belangrijkste conclusies trekken en toevoegen onderaan 
de lijst, voorzien van een geel label.   
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Het Trello bord met de in categorieën 
gesorteerde aandachtspunten en conclusies 

Alle details zijn te vinden op dit Trello bord. Om het te kunnen lezen: vergroot de 
figuur of stuur een email naar a.vanderzouwen@avans.nl voor toegang tot het 
hele bord.  
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De categorieën: Waar gaan de 
aandachtspunten op de posters over?   

Deze categorieën komen bovendrijven: 
1. Waarom impactvol afstuderen, wat is de toegevoegde waarde? 
2. Organiseren van cocreatie met de kennisdriehoek. 
3. Beoordelen van afstuderen:  

a. Waarop? Met als subcategorie de rol van beroepsproducten 
b. Hoe?  
c. Door wie?  

4. Functie van onderzoek in relatie tot beroeps-/afstudeerproducten, met als 
subcategorie de rol van theorie. 

5. Organisatie afstudeertraject in de school, de context in de school. 
6. Vorm van het afstudeertraject. Met als subcategorie de rol van 

eindgesprek. 
7. Specifieke vormen van afstuderen, voorbeelden van scenario’s: Flexibel 

afstuderen, afstuderen in eigen bedrijf, opleiden voor een master, 
afstuderen in een internationale context. 

Hierna volgen de conclusies per categorie. 
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Conclusies (1)  
Waarom impactvol afstuderen?  
 

1. Impactvol afstuderen gaat over doorwerking in de 
kennisdriehoek; naar beroepspraktijk, opleidingen, onderzoek 
en studenten. 

2. Deze doorwerking draagt bij aan: 
• Dingen voor elkaar krijgen in de praktijk. 
• Professionaliseren van het onderwijs door aansluiting op 

trends in de praktijk. 
• Een infrastructuur voor innovatie van het werkveld.  

3. Voor studenten is het een manier om zichzelf te profileren, als 
start op de arbeidsmarkt en voor verdere ontwikkeling. 

4. Wat bij analyse van de resultaten opvalt is dat bijdragen aan 
onderzoek en kennis, de Research kant van de driehoek, niet 
expliciet is genoemd.  
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Conclusies (2)  
Organiseren van cocreatie met de kennisdriehoek 
 

5. Wat impactvol is wordt bepaald in cocreatie met de praktijk 
en de andere stakeholders.  

6. Daarvoor moet er regelmatig en op een flexibele manier 
contact zijn tussen opleidingen en praktijk. Genoemd worden 
accountmanagement, opdrachten uit en met de praktijk, 
opdrachtgevers betrekken bij onderwijs. De meerwaarde 
laten zien is een aandachtspunt. 

7. Open Space zou een methode kunnen zijn om te gebruiken 
bij het organiseren van cocreatie en om invulling te geven 
aan een flexibele planning van afstudeertrajecten. 
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Voorbeeld van leren van 4 stakeholders, opdrachtgever, docent, student, 
onderzoeker: Het project Haarlem. Lectoraat is de verbinder, een 
multidisciplinaire afstudeerkring, gemeente en andere opdrachtgevers 
betalen. De inzichten worden gedeeld, ze leren van en met elkaar, de docent 
gaat naar buiten. 



Conclusies (3a)  
Beoordelen: Waarop?  

8. Beoordelingscriteria gaan over wanneer een student klaar is 
voor de arbeidsmarkt. Deze student is klaar voor de 
arbeidsmarkt omdat …..  

9. Het gaat daarbij zowel om inhoudskennis als handelings-  en 
leervermogen. De eisen verschillen daarbij per opleiding. 

10. Daarvoor moeten zowel het afstudeerproces als de 
producten zichtbaar gemaakt worden, om ze te kunnen 
beoordelen. 

11. Reflecties op leeropbrengsten kunnen op meerdere 
manieren zichtbaar gemaakt worden. Denk aan 360 graden 
feedback, verslagen, blogs, video’s. 
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Conclusies (3a vervolg)  
Beoordelen: Waarop? Rol beroepsproducten  

12. Beroepsproducten zijn belangrijk voor het aantonen van 
beroepsbekwaamheid. 

13. Beroepsproducten vragen onderzoekend vermogen, daarom 
moet de beoordeling daarvan geïntegreerd zijn in het 
beroepsproduct. 

14. Beroepsproducten moeten passen in de context, 
meerwaarde hebben voor het beroep of praktijk. 

15. De student moet keuzemogelijkheid hebben in 
beroepsproducten voor het afstudeertraject. dat verhoogt de 
motivatie. 
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Conclusies (3b)  
Beoordelen: Hoe? 

16. Hoe ga je om met beoordelen als de eisen van diverse 
stakeholders verschillen? Zoals in multidisciplinaire teams, bij 
flexibel afstuderen, in een internationale context? 

17. Beoordelen kan niet objectief, daarom is objectiveren nodig 
door diverse manieren van beoordelen van diverse 
producten. Criteria voor individuele prestaties blijven daarbij 
belangrijk. Genoemd zijn o.a.: 

• Een cyclisch beoordelingskader 
• Criterium gericht interview 
• Assessment 
• Portfolio 
• Procesverantwoording 
• Expo 
• Professioneel gesprek 
• Elke scriptie of product met eigen beoordelingsformulier 
• Beoordeling op specifieke taken en rollen in een team 25 



Conclusies (3c)  
Beoordelen: Door wie?  

18. Beoordelen van impactvol zowel door internen als externen. 
Meerdere ogen/ input van verschillende stakeholders, in elk 
geval de opdrachtgever/bedrijfsbegeleider. 

19. Studenten zijn een volwaardige gesprekspartner in de 
beoordeling, ze bepalen mede de criteria. 
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Conclusies (4)  
Functie van onderzoek in relatie tot het 
beroepsproduct/afstudeerproduct, en de rol van 
theorie daarbij 

20. Functie en niveau onderzoek dient doel richting 
afstudeertraject 

21. Het onderzoek moet passen in de praktijk. Relevantie van het 
onderzoek bepaalt een passende methode. 

22. Theorie staat in dienst van de opdracht. Theorie is een bron 
van kennis, een volwaardige gesprekspartner, die een rol 
speelt als onderbouwing van keuzes en van 
beroepsproducten. 
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Conclusies (5)  
Organisatie afstudeertraject in de school, 
context in de school 

23. Het afstudeertraject moet accrediteerbaar en organiseerbaar 
zijn, ook bij grote, of internationale, of deeltijd opleidingen. 

24. Wie is verantwoordelijk voor het afstudeertraject? Wie 
begeleidt? Docenten of onderzoekers of professionals uit de 
praktijk? 
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Conclusies (6)  
Vorm van het afstudeertraject en rol eindgesprek 

25. Variabelen die de vorm van het afstudeertraject bepalen die 
genoemd zijn:  

• Flexibiliteit in opbouw 
• Doorlooptijd 
• Omvang 
• Plaats 
• Tijd in de praktijk 
• Aard werkzaamheden 
• Wat er opgeleverd wordt (scriptie, portfolio, beroepsproduct(en), 

handelingen) 
• Lineaire of cyclische planning 
• Met wie samen (alleen, duo’s, multidisciplinaire teams) 
• Rol van onderzoek 

26. Wie of wat bepaalt het afstudeertraject? Ligt het vast, is het 
flexibel, is de opleiding bepalend of de context, of de 
student? 

27. Het eindgesprek kan een betekenisvolle rol spelen in de 
beoordeling. De aard en invulling zijn vraagpunten. 
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Conclusies (7)  
Specifieke vormen, voorbeelden van scenario’s 

28. Flexibel afstuderen: 
• We moeten opnieuw durven beginnen: Afstuderen in een flexibele omgeving 

vraagt een flexibel afstudeertraject. 
• Flexibel afstuderen is betekenisvol, een scriptie wordt een beroepsproduct 
• Flexibel afstuderen brengt nieuwe uitdagingen. Hoe doe je dan de organisatie, de 

beoordeling?  

29. Afstuderen in eigen bedrijf: 
• Afstuderen in eigen bedrijf is een mogelijk scenario om verder te onderzoeken. 

Borging en flexibiliteit zijn dan belangrijk. 
• Afstuderen op je handelingen moet mogelijk worden. 

30. Opleiden voor een master:  
• Opleiding als voorbereiding op een master. Begeleiding afstuderen (ook) door 

lectoraten? 

31. Afstuderen in een internationale context:  
• Afstuderen in een internationale context is een mogelijk scenario om verder te 

onderzoeken. Hoe ga je om met de eisen vanuit diverse culturen? Hoe organiseer 
je onderzoek en de beoordeling? hoe ga je om met de toegankelijkheid en de 
diversiteit in knowledge & skills? 
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Meer informatie over de werkconferentie en 
over het project 
  

• Een stap voor stap weergave van de werkwijze tijdens de Open 
Space en de details van de verslagposters zijn opgenomen in het 
online fotoverslag, een openbaar album. Zie 
https://flic.kr/s/aHsmHy3wpu  

• Meer informatie over Open Space Technology op 
www.openspaceworld.org  

• Alles over opzet, uitvoering en resultaten  
van het project Impactvol Afstuderen: 
 www.impactvolafstuderen.nl  

• Op Twitter @Impactvol, LinkedIn #impactvol 

• Aanvullingen en correcties op deze rapportage zijn welkom bij 
Tonnie van der Zouwen, a.vanderzouwen@avans.nl  
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