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Voorwoord  
 
Beste Lezer,  
 
Dit verantwoordingsdocument is een verslag van de oriëntatie- en uitvoerende fase in het kader van het 
afstudeeronderzoek bij de Avans-opleiding Bedrijfskunde, locatie ’s Hertogenbosch.  In de oriëntatiefase zijn in een 
periode van ruim één maand gesprekken, sparmomenten en brainstormsessies met M. van Regteren en S. Schenk 
(hierna: onderzoeksgroep) gehouden. De verschillende gesprekken, brainstormsessies en sparmomenten (hierna: 
sessies) hebben geleid tot het formuleren van het vraagstuk dat in dit verantwoordingsdocument wordt 
gepresenteerd. Daarnaast worden in dit verantwoordingsdocument de keuzes die gemaakt zijn, toegelicht en 
verantwoord. 
 
De volgende personen worden hartelijk bedankt voor de input en het tot stand brengen van dit 
verantwoordingsdocument: 
 

• Herman van Blitterswijk, afstudeerbegeleider (hierna: afstudeerbegeleider) 
• Marius van Regteren, opdrachtgever (hierna: opdrachtgever)  
• Simone Schenk, afstudeercoördinator nieuwe afstudeercurriculum Bedrijfskunde  
• Randa Kassem, afstudeerpartner (hierna: afstudeerpartner)  
• Opleiding Bedrijfskunde, locatie ’s Hertogenbosch   
• Pilotgroep, onderzoeksgroep en kenniskring (lectoraat) 

 
 
Ik wens jullie veel kijk- en leesplezier en de tip om vooral ook naar de persoonlijke reflecties en video’s te kijken.  
 
Dordrecht, oktober 2021  
 
Angel Fernando  
Vierdejaars HRM student   
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Leeswijzer  
 
Schrijfstijl  
Dit verantwoordingsdocument is veelal in de “ik-vorm” geschreven. De “ik-vorm” is gekozen omdat het beter past 
bij het karakter van het afstudeeronderzoek. Het verantwoordingsdocument is het product van mijn persoonlijke 
ervaringen, keuzes en praktijkperspectieven. Daarnaast is het verantwoordingsdocument een afspiegeling van mijn 
kennis die ik heb opgedaan van literatuurstudies, de praktijk en andere professionals. 
 
Notitieblokjes en resultaten   
In het verantwoordingsdocument zijn notieblokjes te vinden. Hierin staan nieuwe inzichten, opvallende punten en 
belangrijke bevindingen uit het afstudeeronderzoek. Daarnaast zijn resultaten van het afstudeeronderzoek in een lijst 
gepresenteerd.  
 
Symbolen en verwijzingen 
In het verantwoordingdocument zijn eindnoten geplaatst, te herkennen aan de Romeinse cijfers. Deze verwijzen 
naar een specifieke bijlage met meer informatie. Daarnaast komen tussen de verantwoording door verschillende 
tekstkaders en video’s naar voren. Deze zijn met een symbool gecategoriseerd. Hieronder een overzicht van de 
verschillende symbolen. 
 
Symbool  Uitleg  
 Dit teken symboliseert een quote van een 

afstudeerbegeleider.   

 Dit teken symboliseert een quote van een afstudeerder. 

 Dit teken symboliseert de gezette stappen gedurende 
het afstudeeronderzoek. 

 Dit teken symboliseert mijn persoonlijke reflecties. 

 
 
 

Dit teken symboliseert een begripsbepaling.  

 Dit teken symboliseert een quote van een 
onderzoeksgroep lid.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding  
Door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s Hertogenbosch is Avans Hogeschool (hierna: Avans) 
ontstaan (Avans Hogeschool, 2019). Avans biedt opleidingen in verschillende interessegebieden aan. Daarnaast 
heeft Avans ongeveer 35.083 studenten en 3.300 medewerkers, waarmee ze tot één van de grotere hogescholen in 
Nederland behoort1F

i.   

Binnen Avans wordt om de zes jaar de curricula herzien, zo ook binnen de opleiding Bedrijfskunde (hierna: 
Bedrijfskunde) (Persoonlijke communicatie, A ten Ham, 23 juni 2021). Bedrijfskunde leidt studenten op tot 
Business Improvers (z.d.), dit houdt in dat studenten van Bedrijfskunde leren verbeteringen aan te pakken en te 
realiseren. 
 
Op basis van het nieuwe landelijke opleidingsprofiel Bedrijfskunde is besloten om het gehele opleidingscurriculum 
te herontwerpen (Persoonlijke communicatie, A ten Ham, 23 juni 2021). Om dit te kunnen bewerkstelligen is een 
ontwikkelteam gevormd, welke op basis van de nieuwe eindkwalificaties is gaan herontwerpen.  
 
In studiejaar 2019/2020 heeft het ontwikkelteam zich beziggehouden met het herontwerpen van het stage- en 
afstudeerjaar. Binnen het afstudeerjaar heeft het ontwikkelteam samen met het afstudeerteam besloten om ook het 
beoordelen en het leerproces van de afstudeerders meer centraal te stellen. Vanaf september 2021 studeren 210 
studenten van Bedrijfskunde op een nieuwe manier af (Beijnhem – van Tussenbroek, 2021)2F

ii. 
 
Deze veranderingen hebben bij de opdrachtgever en Bedrijfskunde de interesse in interactie tussen afstudeerder en 
afstudeerbegeleider vergroot, omdat de gedachte is ontstaan dat deze gevolgen hebben voor de interactie (Persoonlijke 
communicatie, M. van Regteren, 8 Juli 2021).  Dit is aanleiding om in het nieuwe afstudeertraject na te denken over 
de interactie tussen afstudeerder en afstudeerbegeleider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Opbouw verantwoordingsdocument  
In hoofdstuk twee wordt de keuze voor “Actieonderzoek” toegelicht. Tijdens actieonderzoek worden cycli 
doorlopen (van der Zouwen, 2018)3F

iii. Het verantwoordingsdocument is aan de hand van een aantal cycli geschreven.  
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Hoofdstuk 2: De aanpak  
2.1 Kwalitatief onderzoek4F

iv 
Door de vraag vanuit de opdrachtgever en mijn interesse in actieonderzoek is gekozen om actieonderzoek te hanteren; 
een vorm van kwalitatief onderzoek.   
 

Actieonderzoek 
De keuze voor actieonderzoek kan vanuit de aanleiding onderbouwd worden. Bij het herontwerpen van de opleiding 
Bedrijfskunde hebben verschillende veranderingen een rol gespeeld. Hierdoor kan onzekerheid ontstaan over wat gaat 
werken (Van der Zouwen, 2018). Dan is praktijkonderzoek nodig om te bezien hoe het verder moet. Bij Bedrijfskunde 
is dit ook het geval, omdat het nieuwe afstuderen vanaf september 2021 van start is gegaan en nog onzeker is wat gaat 
werken. Om samen met de praktijk erachter te komen wat gaat werken, wordt dit in co-creatie onderzocht.  
 

 
 
2.2 Praktische, betrouwbare en ethisch verantwoorde data 
Actieonderzoek is volgens Tonnie van der Zouwen (2018) valide wanneer het onderzoek voldoet aan drie 
kwaliteitseisen: praktisch, betrouwbaar en ethisch verantwoord. Om ervoor te zorgen dat aan deze kwaliteitseisen 
wordt voldaan, zijn verschillende methodes/middelen ingezet. Deze worden in onderstaande tabel weergegeven:  
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Hoofdstuk 3: De looproute 
In dit hoofdstuk is mijn looproute omschreven. De looproute bestaat uit vijf doorlopen cycli5F

v. 
 

3.1 Cyclus 1: Wat is het probleem? 
Om tot een passend vraagstuk te komen zijn sessies ingepland met de onderzoeksgroep. 
 
In onderstaande schematische weergave zijn de doorlopen stappen van de eerste cyclus te lezen. 
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3.1.1 - Ontwerpen  
In de periode maart 2021 tot eind april 2021 zijn sessies met de onderzoeksgroep gehouden6F

vi. Er zijn open dialogen 
gevoerd met telkens het onderwerp van de voorgaande sessie als leidraad. Hiervoor is gekozen omdat betrokkenen 
bij een open dialoog echt naar elkaar luisteren, zonder enige oordeel (Sijnke, 2018)7F

vii. 
 
 

3.1.2 - Uitvoeren  
Door in de sessies een open dialoog te voeren is een casus vormgegeven waaruit het probleem herleid kan worden. 
Deze casus is hieronder weergegeven.  
 

 
 
 

3.1.3 - Reflectie, Vastleggen en Delen   
Vanuit de aanleiding, sessies en de opgestelde casus is het vraagstuk vormgegeven. Om het vraagstuk te controleren 
is gebruik gemaakt van Whiteboard. Dit, omdat tijdens de sessies losse flarden aan informatie over het vraagstuk 
kwamen. De losse flarden aan informatie is samengebracht tot een overzichtelijk geheel8F

viii.  
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Vervolgens is samen met de onderzoeksgroep de doel- en vraagstelling geconcretiseerd. 

 
Deelconclusie  
Uit cyclus 1 kan geconcludeerd worden dat binnen het nieuwe afstudeertraject veranderingen gaan plaatsvinden. Om 
deze reden vraagt Bedrijfskunde zich af wat de beste manier van begeleiden is, zodat het leerproces meer centraal 
komt te staan. De genoemde inzichten zijn cruciaal aangezien Bedrijfskunde vermoedt dat het nieuwe afstudeertraject 
een ander perspectief biedt voor begeleiding van de afstudeerders. 
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3.2 Cyclus 2: Hallo, praktijk! 
Naar aanleiding van de deelconclusie in cyclus 1 is een onderzoeksdoel opgesteld en is de praktijk verkend. 
 
In onderstaande schematische weergave zijn de stappen van deze tweede cyclus te lezen. 

 
 
 



 15  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

3.2.1 Kennismakingsfilmpje  
Met de onderzoeksgroep is nagedacht over hoe de praktijk het beste verkend kan 
worden. Om te beginnen is een kennismakingsfilmpje gemaakt volgens de 
richtlijnen voor een goed uitnodigingsproces van Corrigan (zie van der Zouwen, 
2018)9F

ix. Dit omdat de interactie tussen de uitnodiger en genodigden belangrijk is. 
Het zorgt namelijk voor verbinding met het vraagstuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Actie 1: First Impression  
Nu de eerste stappen zijn gezet voor interactie, kan de praktijk verkend worden. Door middel van Whiteboard is 
over een eerste potentiële actie nagedacht10F

x. 
 
Het doel van de eerste actie was om te controleren of de vermoedens door de afstudeerbegeleiders werden gedeeld. 
Hiervoor is de actie “First impression” bedacht, omdat ik op een laagdrempelige manier de verhalen en ervaringen 
van de afstudeerbegeleiders wilde ophalen. Het verzamelen van meningen en standpunten wordt heterogenity 
genoemd (Etikan, 2017). Het doel hiervan is om verscheidenheid aan informatie op te halen. 
 

Voor het ophalen van informatie is gebruik gemaakt van een semigestructureerde interview-vragenlijst, omdat de 
vragen en antwoorden niet van tevoren vaststaan (Baarda & Der Hulst, 2021). Dit zorgt ervoor dat voorafgaand aan 
het gesprek de richting van het gesprek niet wordt vastgelegd. Zo kon ik in het gesprek doorvragen. Doordat ik al 
een cyclus had doorlopen had ik al enige voorkennis opgedaan, wat volgens Baarda & Der Hulst (2021) de mate 
van gestructureerdheid kan beïnvloeden11F

xi. 
 

Uitvoeren 
Voorafgaand is een uitnodiging gemaakt om de interactie tussen uitnodiger en genodigden (afstudeerbegeleiders) te 
bevorderen (Van der Zouwen, 2018)12F

xii. Om op een ethische verantwoorde manier de afstudeerbegeleiders te 
benaderen is een persoonlijke mail verstuurd13F

xiii. 
 

De gesprekken zijn in Teams vergaderingen gevoerd, omdat afstudeerbegeleiders door de coronamaatregelen thuis 
werkten. De gesprekken zijn gestart met een korte introductie om de afstudeerbegeleiders een beeld van het 
afstudeeronderzoek te geven, waarna de gesprekken volgden. De gesprekstechnieken uit het boek “Effectief 
adviseren” zijn gebruikt, omdat die techniek helpt data te verzamelen in interviews (Schenk, 2011). 
 
Reflectie - Membercheck  
Er zijn regelmatig check-up momenten met de afstudeerpartner gehouden om te waarborgen dat de verkregen 
informatie niet te veel van elkaar afweek. Daarnaast is in gesprekken geobserveerd en feedback gegeven14F

xiv.   
 

 
 

https://www.youtube.com/embed/hYX3ICHFHVQ?feature=oembed
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Vastleggen en delen 
De gesprekken zijn met de functie opname in Teams vergaderingen opgenomen. Hiermee is alle informatie 
verzameld en opgeslagen. Aan het begin van elk gesprek is conform de AVG-wetgeving toestemming gevraagd 
(Autoriteit persoonsgegevens, 2019).  
 

 
 

3.2.3 Actie 2: Kijk mee in de afstudeerspiegel  
Na de gesprekken met de afstudeerbegeleiders zijn gesprekken met de afstudeerders gevoerd. De afstudeerders 
waren aan het einde van de afstudeerperiode. Om die reden is met de onderzoeksgroep gespard. Tijdens de 
bijeenkomst kwam naar voren dat de afstudeerders tussen de definitieve inleverdatum en afstudeerzitting tijd 
hadden voor een gesprek (M. van Regteren & S. Schenk, persoonlijke communicatie, Juni 2021).  
 

Vervolgens is over de aanpak nagedacht15F

xv. Er is voor een retrospectief interview met een gestructureerde 
interviewvragenlijst gekozen. Deze vorm van interviewen heeft de naam “Kijk mee in de afstudeerspiegel” 
gekregen omdat het doel was om ervaringen van afstudeerders te achterhalen (Baarda & Der Hulst, 2021). Het 
achterhalen van ervaringen tijdens een gebeurtenis of periode wordt retrospectie genoemd. Een retrospectief 
interview legt hierin de nadruk op “het teruggaan in de tijd”. Voor het voeren van de gesprekken is een 
gestructureerde vragenlijst opgesteld, zodat de ervaringen van afstudeerderbegeleiders gebruikt konden worden om 
te achterhalen of de afstudeerders hetzelfde ervaarden (Baarda & Der Hulst, 2021)16F

xvi. 
 

Uitvoeren  
Om voldoende afstudeerders te spreken is gebruik gemaakt van “Cluster sampling” (Etikan, 2017). Hierbij wordt 
naar de totale groep gekeken. Vervolgens wordt de groep in supgroepen opgedeeld. 
 

Na de cluster sampling is nagedacht over de uitnodiging17F

xvii. Er is besloten om bij de afstudeerders in de agenda een 
gesprek in te plannen. 
 
Vanwege weinig respons is naar de afstudeerders een privébericht verstuurd. In het privébericht had ik mezelf 
kwetsbaar opgesteld. Hiermee hoopte ik dat afstudeerders zagen dat ik moed had om te zeggen “Ik heb jullie nodig 
voor mijn afstudeeronderzoek”. Volgens het boek “Durf te leiden” van Brown (2019) wordt kwetsbaarheid 
gedefinieerd als de ervaren emotie in tijden van onzekerheid. Hierin gaat het niet om het verliezen of winnen, maar 
om de moed te laten zien hulp nodig te hebben18F

xviii. 
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Het effect van het kwetsbaar opstellen is een respons van 23 afstudeerders.  
 

De gesprekken verliepen oppervlakkig. In reactie hierop is besloten om op zoek te gaan naar verbinding met de 
afstudeerders om zo een vertrouwensband te creëren. Volgens Frans Timmermans (2015) zorgt het gevoel van 
verbondenheid voor vertrouwen. Ik heb geprobeerd vertrouwen te creëren door onder meer te laten blijken dat ik me 
herken in de situaties en door te benadrukken dat met alles wat wordt gezegd, vertrouwelijk wordt omgegaan. 
Hierdoor spraken de afstudeerders openlijker.   
 

 
 
 
 
 
Actie 3: Fly on the wall  
 Aan het einde van de gesprekken kwam aan het licht dat een 
evaluatiemoment met afstudeerders en afstudeerbegeleiders zou 
plaatsvinden. Het doel van deze evaluatie was om vanuit de 
huidige ervaringen het afstudeertraject binnen Bedrijfskunde te 
verbeteren. Ik heb gevraagd of ik deze mocht bijwonen. Zo kon 
ik informatie verzamelen, zonder daarbij actief deel te nemen. 
Bij het vrij observeren bepaalt de onderzoeker ter plekke wat 
opvalt en wat belangrijk is (Van der Zouwen, 2018)19F

xix. Tijdens 
de evaluatie keek ik vanaf de zijlijn en schreef ik opvallende 
punten op.  
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Reflectie, Vastleggen en Delen 
Membercheck 
Vanuit het “laaghangende fruit” uit de drie acties is een membercheck uitgevoerd, omdat het bij actieonderzoek niet 
gaat om het verkrijgen van exacte antwoorden maar om samen een beter beeld te krijgen van de kwestie (Van der 
Zouwen, 2018). De membercheck bestond uit drie posters. Twee posters met ontwikkelpunten en een met 
successen, omdat mensen het werk pas als betekenisvol ervaren als bij successen wordt stilgestaan (Mooijman et al., 
2018)20F

xx.  
 

De drie posters zijn via een mailbericht naar de afstudeerders en afstudeerbegeleiders verstuurd. Dit was op dat 
moment het efficiëntst21F

xxi.  
 
Resultaten terugleggen onderzoeksgroep  
Vanuit de reacties zijn de posters verbeterd.22F

xxii Daarna zijn deze bij de onderzoeksgroep teruggelegd vanwege een 
interessante bevinding: het gaat niet om dé manier van begeleiding, maar om de meest passende manier van 
begeleiding. Deze bevinding kwam voort uit de gesprekken en uit het besef dat elk afstudeerder, afstudeerbegeleider 
en elk gesprek uniek is. 
 
Toen is met de onderzoeksgroep de hoofdvraag aangepast:  

 
Daarnaast heeft de onderzoeksgroep besloten om het “laaghangende fruit” in het nieuwe afstudeertraject te 
implementeren (M. van Regteren & S. Schenk, persoonlijke communicatie, Juli 2021). Ook heeft de 
onderzoeksgroep aangegeven dat het waardevoller zou zijn als de gesprekken worden geanalyseerd.  
 

Geïmplementeerde laaghangende fruit23F

xxiii 

 
 

Deelconclusie  
Uit cyclus 2 kan geconcludeerd worden dat het “laaghangende fruit” het denkproces van de onderzoeksgroep heeft 
geactiveerd. Dit heeft geresulteerd in het aanpassen van de hoofdvraag vermeld in figuur 3 en het implementeren 
van “laaghangende fruit” in het nieuwe afstudeertraject. Om zo het afstudeertraject verder te verbeteren.  
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3.3 Cyclus 3: Opzoek naar goudklompjes  
Naar aanleiding van de implementatie en behoefte uit cyclus 2 zijn de gesprekken geanalyseerd, met als doel: 
nieuwe inzichten verkrijgen.  
 
In onderstaande schematische weergave zijn de stappen van deze derde cyclus te lezen. 
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3.3.1 Actie 4: Thematische analyse  
De 35 gevoerde gesprekken zijn samenvattend getranscribeerd. Er is hiervoor gekozen omdat het doel van deze 
gesprekken het komen tot nieuwe inzichten was (Van der Zouwen, 2018).24F

xxiv 
 

 
 
Met de transcripten is een thematische analyse uitgevoerd omdat het volgens Verhoeven (2020) een flexibel 
analyse-model is waarmee kwalitatieve gegevens verwerkt kunnen worden, zonder daarbij modellen en theorieën te 
gebruiken.25F

xxv  
 

 
 
Uitvoeren 
In de thematische analyse zijn, naast vaststellen en structureren, de meeste stappen doorlopen. Het doel van 
analyseren is niet alleen om patronen te vinden maar ook om nieuwe inzichten te verkrijgen (Verhoeven, 2020).   
Hieronder een visualisatie van mijn stappen26F

xxvi: 
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Thematische samenvattingen aan onderzoeksgroep voorleggen  
Na de thematische analyse zijn de thematische samenvattingen27F

xxvii met de onderzoeksgroep gedeeld. Aangezien de 
Avans locaties gesloten waren, is er een online bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de 
thematische samenvattingen doorgelezen en is gespard over de hoofdthema’s (zie figuur 6)28F

xxviii. 
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Reflecteren & Vastleggen 
De onlinebijeenkomst is opgenomen en er zijn aantekeningen gemaakt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Deelconclusie  
De onderzoeksgroep stelt vast dat de uitkomsten in figuur 6 tot nieuwe inzichten leiden vermeld in notitieblok 2.  
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3.4 Cyclus 4: Alles draait om betekenis geven  
Doordat de uitkomsten alleen met de onderzoeksgroep zijn gedeeld, is bij mij de vraag ontstaan: “Wat betekenen de 
uitkomsten uit de thematische samenvattingen voor de afstudeerbegeleiders?”. 
 
In onderstaande schematische weergave zijn de stappen van deze vierde cyclus weergegeven: 
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3.4.1 Pilotgroep  
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag “Wat betekenen de uitkomsten uit de thematische samenvattingen 
voor de afstudeerderbegeleiders?”, is met de onderzoeksgroep gespard. De onderzoeksgroep had de voorkeur voor 
een aanpak waarin enthousiaste en geïnteresseerde afstudeerbegeleiders in een kleine groep meehelpen. Dit omdat 
in het onderwijs veranderingen vaak langs de formele weg verlopen en het informele, spontane leren wordt 
onderschat (Zomerdijk & Blom, 2017) 29F

xxix. Juist het samen op een informele manier zoeken, levert het meeste 
succes op. Daarom is besloten om met een kleine groep te werken. Deze groep wordt de “pilotgroep” genoemd.   

3.4.2 Actie 5: Meeloopdag nieuwe afstudeertraject    
Ontwerpen 
Het nieuwe afstudeertraject van de opleiding Bedrijfskunde is op 30 augustus 2021 officieel begonnen. Om te 
kijken welke uitkomsten uit de thematische samenvattingen zijn geïmplementeerd, is tijdens de eerste terugkomdag 
meegelopen.  
 
Uitvoeren  
Tijdens de aftrap ben ik geïntroduceerd als participerende observant; ik nam dus deel aan de activiteiten van de 
onderzoekspersonen (Saunders et al., 2019). Er is geobserveerd door middel van een observatiekader. Deze is 
vooraf opgesteld aan de hand van de thematische samenvattingen, zodat ik wist wat ik ging observeren.30F

xxx  
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Reflecteren 
Wat ik het meest opvallend vond, was dat de afstudeerbegeleiders veel aan het woord waren en de afstudeerders 
veel luisterden. Dit terwijl afstudeerbegeleiders de afstudeerders mededelen dat afstudeerbegeleiders niet gaan 
zenden. 

 
Vastleggen  
Van de meeloopdag is een observatieverslag gemaakt.31F

xxxi  
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3.4.3 Presentatie kenniskring  
Tussen actie 4 en 5 heeft Tonnie van der Zouwen mij uitgenodigd om de voortgang van het afstudeeronderzoek in 
het lectoraat Sustainable Working and Organising te delen, omdat zij hierin geïnteresseerd waren. 
 
Er is gekozen dit te doen omdat deze groep bestaat uit experts welke mij wellicht tot andere inzichten kunnen 
brengen. Daarnaast ben ik in mijn afstudeeronderzoek het onderzoeksinstrument (Van der Zouwen, 2018).  De 
voordelen en voorkeuren die ik in het afstudeeronderzoek maak kunnen leiden tot fouten en/of een eenzijdig 
beeld.32F

xxxii 
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3.4.4 Actie 6: Verleden, Heden en Toekomst.    
Na de presentatie is de vraag “Wat betekenen de uitkomsten uit de thematische analyse voor de 
afstudeerderbegeleiders?” teruggepakt.  
 

 

Ontwerpen 
Er is in de ontwerpfase gekozen voor een werkbijeenkomst omdat een onderzoeker op deze manier samen met een 
groep, op een interactieve wijze, dingen kan uitzoeken (Van der Zouwen, 2018). Voor de invulling is gebruik 
gemaakt van Whiteboard33F

xxxiii. Vervolgens is 5W1H methode toegepast, omdat de methode 5W1H vaak bij 
onderzoek en journalistiek wordt gebruik om situaties en onderwerpen inzichtelijk te maken (Knop & Mielczarek, 
2018). Een goed voorbeeld hiervan is Rudyard Kipling (1902). Hij heeft de 5W1H methode gebruikt om nieuwe 
ideeën te verkrijgen. Derhalve is deze gedachtengoed op ontwerpfase van de werkbijeenkomst toegepast34F

xxxiv. 

 
 

Uitvoeren  
Na de ontwerpfase is de pilotgroep uitgenodigd35F

xxxv. Echter, niet alle leden konden de 
werkbijeenkomst bijwonen. Hierdoor zijn de werkbijeenkomsten op diverse dagen 
georganiseerd, zodat iedereen input konden geven. De uitvoering was identiek aan elkaar. 
Alleen de behandelde uitkomsten uit de thematische samenvattingen waren anders. Er is met 
een boodschap gevende Energizer gestart,36F

xxxviomdat het model creativiteit van Rhodes vertelt 
dat het belangrijk is om aandacht voor de sociale druk te hebben (Rhodes 1961). Door de inzet 
van een Energizer wordt ruimte gecreëerd en gaan mensen actief bewegen.  
 
 

In de eerste werkbijeenkomst zijn vier hoofdthema’s gepresenteerd en besproken.37F

xxxvii Deze zijn:  

 

 

https://www.youtube.com/embed/SgCmK7MWcb4?feature=oembed
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In de tweede werkbijeenkomst zijn vijf hoofdthema’s gepresenteerd en besproken.38F

xxxviii Deze zijn:   
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In de derde werkbijeenkomst zijn de laatste vier hoofdthema’s gepresenteerd en besproken.39F

xxxix Deze zijn:   

 
 

 
 

 
 
 
De behandelde hoofdthema’s zijn willekeurig gekozen. Na elk hoofdthema hebben afstudeerbegeleiders hun 
gedachtes op post-its geschreven en op een flipover geplakt. Zo konden afstudeerbegeleiders individueel nadenken. 
Daarna is aan de hand van deze input een gesprek gevoerd. Om tijdens de gesprekken door de oppervlakte heen te 
prikken, is een “faciliterende rol” aangenomen. Ik heb enkel “waarom”-vragen gesteld, om de achterliggende reden 
te achterhalen.  
 

Na de gesprekken is aan de hoofdthema’s betekenis gegeven door het opstellen van 21 “hoe”-vragen (zie figuur 7) 
waar de afstudeerbegeleiders aan denken dat het team afstudeerbegeleiders aan moet werken om de afstudeerders op 
een meest passende manier te kunnen begeleiden. 
 

 
 
 
 

Steun afstudeerbegeleiders 
“Dat is fijn om van afstudeerders terug te horen; Dit is iets dat we volgens mij moeten behouden en balans hierin lijkt me 

belangrijk. Wel steunen, niet regie over nemen.” - Afstudeerbegeleider 
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Hoe kan het 
afstudeerdersbegeleidersteam een kader 

vormgeven voor de 
afstudeerbegeleiders? En hoe wordt dat 
kader bij de collega's getoetst? En als de 

collega niet voldoet, wat dan?

Hoe ziet de rolverdeling (1ste 
beoordelaar vs 2e beoordelaar vs 

stagebedrijf vs de extern 
gecommitteerde) in het beoordelen van 

de afstudeerders eruit?

Hoe kunnen de masterclasses 
kwaliteitsvol en succesvol worden 

vormgegeven?

Hoe kan het 
afstudeerdersbegeleidersteam van 

feedback naar feed forward groeien?

Hoe zorgen de afstudeerbegeleiders dat 
de geïnvesteerde tijd ook kwaliTIJD is?

Hoe vindt de 
afstudeerdersbegeleidersteam de juiste 

balans in het stimuleren van en 
begeleiden op de persoonlijke 

ontwikkeling en op de inhoud van het 
afstuderen (en in het verlengde daarvan 

wellicht ook de beoordeling van het 
afstuderen op het eind)?

Hoe kunnen zowel de afstudeerders als 
de afstudeerbegeleiders omgaan met de 

vrijheid binnen de kaders?

Hoe kan binnen de beoordeling meer 
gefocust worden op kwaliteit in plaats 

van kwantiteit?

Hoe kan er actief gezocht worden naar 
afstemming tussen afstudeerders en 

afstudeerbegeleiders?

Hoe geef je invulling aan de 
onafhankelijkheid van de afstudeerder 
ten aanzien van de afstudeeropdracht?

Hoe kan het stagebedrijf als stakeholder 
betrokken worden bij de 

afstudeerbegeleiding?

Hoe kan het 
afstudeerdersbegeleidersteam werken 

aan hun professionaliteit?

Hoe kunnen afstudeerbegeleiders op 
psychologisch gebied nagaan hoe ze 
kunnen aansluiten bij afstudeerders?

Hoe doet het 
afstudeerdersbegeleidersteam recht aan 
afstudeerders door ze te koppelen aan 

de juiste afstudeerbegeleider?

Hoe kunnen afstudeerders zelf de regie 
nemen omtrent feedback?

Hoe kan verwachtingsmanagement 
worden toegepast?

Hoe stem je met maatwerk met 
afstudeerders af?

Hoe ga je het dialoog aan met 
afstudeerbegeleiders die zichzelf als 

ervaren beschrijven?

Hoe kan het 
afstudeerdersbegeleidersteam onderling 

met elkaar afstemmen, wat zij onder 
verantwoordelijkheid verstaan?

Hoe kunnen de voordelen (proces, 
sparren, inhoud) van het in duo's 

afstuderen gewaarborgd worden in het 
individueel afstuderen (psychologische 

effect)?

Wat verwachten afstudeerbegeleiders 
van de afstudeerders?
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Reflecteren  
In de reflectiefase is met de onderzoeksgroep geëvalueerd. Daarnaast geeft bovenstaande citaat weer waarom ik met 
de onderzoeksgroep heb gezeten. Het doel was om naar de 21 “hoe”-vragen te kijken en samen te komen tot een 
besluit over welke vragen ik moest oppakken.    
 

 
 
Membercheck  
Na de evaluatie heb ik een membercheck uitgevoerd om de 21 hoe-vragen op correctheid en volledigheid te 
checken. Met Padlet is de membercheck uitgevoerd omdat Padlet gebruiksvriendelijk is.40F

xl 
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Uit de membercheck is gebleken dat enkele afstudeerbegeleiders twee “hoe”-vragen onvolledig of niet helemaal 
correct geformuleerd vonden, deze zijn aangepast.41F

xli  

 
 
Vastleggen en Delen  
Na de membercheck zijn vragen door middel van Slido bij de pilotgroep teruggelegd, omdat mensen zich pas meer 
eigenaar voelen als ze zelf hebben meegeholpen (Van der Zouwen, 2018). Daarnaast biedt het programma Slido de 
mogelijkheid om de verschillende vragen op belangrijksgraad te selecteren, aan te vinken en te benoemen.42F

xlii Uit de 
resultaten is gebleken dat zeven van de elf afstudeerderbegeleiders dit heeft gedaan. 
 

 
 
Deelconclusie  
Uit cyclus 4 kan geconcludeerd worden dat de pilotgroep aan de uitkomsten in figuur 6 betekenis heeft gegeven 
door middel van 21 hoe-vragen (zie figuur 7). Door de geprioriteerde lijst van 21 hoe-vragen kan bedrijfskunde stap 
voor stap werken aan het vinden van de passende manier van begeleiding. Daarnaast zijn tijdens de meeloopdag 
bevindingen opgedaan (zie notitieblok 3), waarvan de meest opvallende was, dat afstudeerbegeleiders voornamelijk 
aan het woord zijn. Dit is tegenstrijdig met hetgeen zij in het nieuwe afstudeertraject willen.  
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3.5 Cyclus 5: Je hebt ’t pas door als je ’t ziet   
Naar aanleiding van de deelconclusie uit cyclus 4 is besloten om een actie met de afstudeerbegeleiders uit te voeren, 
waarbij zij een stap zetten van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam.  
 
In de schematische weergave hieronder zijn mijn laatste stappen in het afstudeeronderzoek te lezen. 
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3.5.1 Literatuurstudie43F

xliii  
Vanuit de voorgaande cycli is besloten om theorie op te zoek rondom professionele identiteit en zelfbeeld. Deze 
achtergrondkennis was nodig om de volgende actie te kunnen ontwerpen.  
 
 3.5.2 Actie 7: professionele identiteit  
Ontwerpen 
Vanuit de literatuurstudie is geconcludeerd dat een sterke professionele identiteit kan helpen om 
sturing aan persoonlijke ontwikkeling te geven (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). Wanneer 
afstudeerbegeleiders bewust worden van hun eigen gedragingen, zorgt het in grote of kleine mate 
voor dat verandering ontstaat in het professionele zelfbeeld (Beijaard, 2019). De 
afstudeerbegeleiders die bewust bezig zijn met de ontwikkeling van de eigen professionele identiteit 
kunnen afstudeerders op een betere manier begeleiden bij de ontwikkeling van de toekomstige 
identiteit van een Young professional44F

xliv.  
 
Uitvoeren  
Op 23 september 2021 heeft een fysieke werkbijeenkomst plaatsgevonden. Er is gestart met een Energizer, omdat 
een Energizer de groep bij elkaar brengt (Karreman, 2010). Hierna zijn gesprekken gevoerd in drie subgroepen. 
Elke groep bestond uit een gespreksvoerder, gesprekspartner en observeerder.  
 

 
De gesprekken zijn met de vraag “Kun jij een voorbeeld geven van een moment dat jij vandaag, in reactie op een 
vraag van een afstudeerder, veel aan het woord was?” gestart.  Zo vindt aansluiting op de hersenen van een 
gesprekspartner plaats (Schenk, 2011). In totaal zijn de gesprekken in twee rondes van 15 minuten gevoerd. Zo 
kwam elke afstudeerbegeleider in gesprek met de gespreksvoerder.  
 
Reflectie  
Na elk gesprek is gereflecteerd omdat de afstudeerbegeleiders dan in het moment zitten. Het doel van het reflecteren 
was om te achterhalen wat het effect was van de gesprekken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
afstudeerbegeleiders een stap hebben gezet van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam.  
  

 
 
 

https://www.youtube.com/embed/kyvl5FKqwLs?feature=oembed
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Membercheck - onderzoeksgroep  
Na de werkbijeenkomst is met de onderzoeksgroep geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de 
werkbijeenkomst veel bij de afstudeerbegeleiders heeft losgemaakt (S. Schenk, Persoonlijke communicatie, 
september 2021).    
 
Vastleggen en delen   
De gesprekken met de afstudeerbegeleiders zijn met een dictafoon opgenomen. Hiervoor is aan de betreffende 
afstudeerbegeleider toestemming gevraagd. Van de gesprekken zijn gespreksverslagen gemaakt.45F

xlv 
 
Deelconclusie  
Om afstudeerbegeleiders bewust te laten worden van het eigen gedrag zijn gesprekken gevoerd. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat afstudeerbegeleiders een stap van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam 
hebben gezet en de gesprekken vaker moeten plaatsvinden om meer bewust te worden van eigen gedragingen.  
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Aanbevelingen; Ga voor groots!   
 Er is teruggekeken naar alle opgehaalde data. Hier zijn de onderstaande schema’s met aanbevelingen van 
gemaakt46F

xlvi. 
 
 
 
  

Smoelenboek voor afstudeerders 
en afstudeerbegeleiders 

Aanbeveling 1 

Afstudeerders ervaren de relatie met 
afstudeerbegeleiders als een 
eenrichtingsverkeer (zie notitieblok 1).  
 
Uit de uitkomsten van de thematische 
analyse (zie figuur 6) kan geconcludeerd 
worden, dat afstudeerders onderlinge contact 
met medestudenten hebben gemist. 
Daarnaast was voor de afstudeerders niet 
inzichtelijk waarmee de afstudeerders bezig 
waren.   
 
Tijdens de meeloopdag wordt het woordje 
“samen” vaak door afstudeerbegeleiders 
benadrukt (zie notitieblok 3). 

Opgehaalde data uit het 
afstudeeronderzoek:  

Op basis van de opgehaalde data is besloten om als eerste eindproduct een smoelenboek vorm te geven. Met als doel de 
verbondenheid tussen afstudeerbegeleiders, afstudeerders en deze twee partijen onderling te vergroten. Hierdoor kunnen 

afstudeerders en afstudeerbegeleiders op een laagdrempelige manier alvast met elkaar kennis maken. Hiermee wordt getracht om 
de ''stap'' tussen afstudeerbegeleiders en afstudeerders te verkleinen, met als doel dat er een tweerichtingsverkeer ontstaat. Met 

tweerichtingsverkeer wordt bedoeld dat zowel afstudeerbegeleiders als afstudeerders op elkaar afstappen. Daarnaast komen 
afstudeerders en afstudeerbegeleiders door middel van de smoelenboeken van elkaar te weten waar iedereen mee bezig is, wat de 
expertise van iedereen is en wat de afstudeeronderwerpen zijn. Tenslotte zijn de smoelenboeken ontworpen om bij te dragen aan 

de (persoonlijke) relaties tussen afstudeerbegeleiders en afstudeerders. 

Rol HR  
HR heeft geen directe 

rol. Mocht de opleiding 
niet uitkomen, dan kan 
HR de opleiding hierin 
faciliteren en sturen.  

Financiële overzicht 
Voor het financiële 

overzicht wordt naar 
bijlage 6.56 verwezen.   

 

SDG 4: kwaliteitsvol onderwijs 
Het smoelenboek is een 

onderwijsfaciliteit die aandacht heeft 
voor de relatie tussen afstudeerders 
en afstudeerbegeleiders. Hierdoor 

krijgen afstudeerders en 
afstudeerbegeleiders een inclusieve 

en doeltreffende leeromgeving.    
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Aanbeveling 2  

Opgehaalde data uit het 
afstudeeronderzoek:  

Vanuit de thematische analyse zijn 
thematische samenvattingen opgesteld (zie 
bijlage 6.33) bestaande uit 13 hoofdthema’s 
met uitkomsten (zie figuur 6). Aan de 13 
hoofdthema’s hebben afstudeerbegeleiders 
betekenis gegeven door het formuleren van 
21 “hoe”- vragen (zie figuur 7). Vervolgens 
zijn de 21 hoe-vragen geprioriteerd. Door de 
geprioriteerde lijst van 21 hoe-vragen kan 
bedrijfskunde stap voor stap werken aan het 
vinden van de passende manier van 
begeleiding.   
 
  

Afstudeerbegeleiders Journey  

Op basis van de opgehaalde data is besloten om vanuit de geprioriteerde lijst van 21 “hoe”-vragen een routekaart op te stellen. 
Hierin zijn de 21 ‘’hoe’’ vragen met onderbouwing voor de afstudeerbegeleiders uitgestippeld. Om te weten hoe 

afstudeerbegeleiders op de meest passende manier afstudeerders kunnen begeleiden, is het beantwoorden van de 21 ‘’hoe’’ 
vragen een goede stap. Dit, omdat afstudeerbegeleiders op basis van de 21 ‘’hoe’’ vragen inzicht hebben in hetgeen waaraan 

gewerkt dient te worden. Wanneer dit voor afstudeerbegeleiders helder is, kan er gewerkt worden aan het steeds beter maken van 
het nieuwe afstudeertraject. Hierin is het voor afstudeerbegeleiders raadzaam om middels co-creatie aan de slag te gaan met de 21 
‘’hoe’’ vragen. De reden hiervan is dat afstudeerbegeleiders middels co-creatie van elkaar kunnen leren. Daarbij stelt Wierdsma 

(1999) dat het werken in co-creatie ervoor kan zorgen dat het leerproces van afstudeerbegeleiders wordt gestimuleerd. 

Rol HR  
HR heeft geen directe 

rol. Mocht de opleiding 
niet uitkomen, dan kan 

HR bijvoorbeeld als 
mediator worden ingezet.   

Financiële overzicht 
Voor het financiële 

overzicht wordt naar 
bijlage 6.56 verwezen.   

 

SDG 4: kwaliteitsvol onderwijs 
Het werken aan de 21 “hoe”- vragen kan 

bedrijfskunde stap voor stap helpen om de 
passende manier van begeleiding binnen 
het afstudeertraject te vinden. Hierdoor 

kan gewerkt worden aan het steeds beter 
maken van het nieuwe afstudeertraject. 

Wat resulteert tot kwaliteitsvol onderwijs 
voor afstudeerders waarin gekwalificeerde 

afstudeerbegeleiders op een meest 
passende manier begeleiden.   
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Aanbeveling 3 

Spiegeltje. Spiegeltje  

Opgehaalde data uit het 
afstudeeronderzoek:  

Tijdens de meeloopdag zijn bevindingen 
opgedaan (zie notitieblok 3), waarvan de 
meest opvallende was, dat 
afstudeerbegeleiders voornamelijk aan het 
woord zijn. Dit is tegenstrijdig met hetgeen 
zij in het nieuwe afstudeertraject willen. 
  
 
Om afstudeerbegeleiders bewust te laten 
worden van het eigen gedrag zijn gesprekken 
gevoerd. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat afstudeerbegeleiders een stap van 
onbewust onbekwaam naar bewust 
onbekwaam hebben gezet en de gesprekken 
vaker moeten plaatsvinden om meer bewust 
te worden van eigen gedragingen. 

Op basis van de opgehaalde data is besloten om de afstudeerbegeleiders aan te bevelen, dat de gesprekken vaker moeten 
plaatsvinden om meer bewust te worden van eigen gedragingen gedurende het begeleiden. Op basis van de uitgevoerde 

literatuurstudies is gebleken dat de afstudeerbegeleiders zich eerst bewust dienen te worden van hun eigen gedrag gedurende het 
begeleiden van afstudeerders voordat er een gedragsverandering kan plaatsvinden (Van Wagenberg, De Winter, Van Asselt, & 

Fischer, 2009). Met de laatste actie, “professionele identiteit is de stap van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam gezet. 
Gezien gedrag voor het grotendeel gestuurd wordt door oude gewoontegedrag is het veranderen van gedrag lastig (Tiggelaar, 

2018). Daarbij stelt Tiggelaar (2018) dat het raadzaam is om het gewenste nieuwe gedrag onder te verdelen in kleine stappen. Het 
gebruik van kleine stappen vergroot de kans dat afstudeerbegeleiders het gewenste nieuwe volhouden en er een gewoonte van 

  

Rol HR  
HR heeft geen directe 

rol. Mocht de opleiding 
niet uitkomen, dan kan 

HR bijvoorbeeld als 
coach/gesprekspartner 

worden ingezet.   

Financiële overzicht 
Voor het financiële 

overzicht wordt naar 
bijlage 6.56 verwezen.   

 

SDG 4: kwaliteitsvol onderwijs 
Het voeren van gesprekken kan 

afstudeerbegeleiders helpen om eigen 
gedragingen gedurende het begeleiden 
inzichtelijk te krijgen. Hierdoor kunnen 

afstudeerbegeleiders werken aan een 
passende manier van begeleiding. Wat 

resulteert tot kwaliteitsvol onderwijs voor 
afstudeerders waarin afstudeerbegeleiders 

op een passende manier begeleiden.   
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  Aanbeveling 4 

Opgehaalde data uit het 
afstudeeronderzoek:  

Vanuit verschillende opmerkingen van 
afstudeerbegeleiders en onderzoeksgroep in 
het afstudeeronderzoek (zie quotes van 
onderzoeksgroep en afstudeerbegeleiders in 
het verantwoordingsdocument) kan 
geconcludeerd worden, dat een afstudeerder 
als fijn, leerzaam en waardevol wordt 
ervaren.  
  
Daarnaast houdt actieonderzoek niet op (Van 
der Zouwen, 2018).  
 

Op basis van de opgehaalde data is besloten om een werving poster te maken. De werving van een nieuwe afstudeerder kan de 
opleiding Bedrijfskunde enerzijds helpen om het afstudeeronderzoek voor te zetten (continuïteit waarborgen). Anderzijds kan het 

aanstellen van een nieuwe afstudeerder ervoor zorgen het vraagstuk onder de aandacht blijft. 

Rol HR  
HR heeft geen directe 

rol. Mocht de opleiding 
niet uitkomen, dan kan 

HR bijvoorbeeld als 
recruiter worden ingezet.   

Financiële overzicht 
Voor het financiële 

overzicht wordt naar 
bijlage 6.56 verwezen.   

 

SDG 4: kwaliteitsvol onderwijs 
Het werven van een afstudeerder kan de 
opleiding Bedrijfskunde helpen om het 
afstudeeronderzoek voort te zetten. Zo 

blijft het vraagstuk onder de aandacht en 
kan stapsgewijs gezocht worden naar een 

passende manier van begeleiding. Wat 
resulteert tot kwaliteitsvol onderwijs voor 
afstudeerders waarin afstudeerbegeleiders 
op een passende manier worden begeleid.   



 40  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

Literatuurlijst  
Avans Hogeschool. (2019, december). Jaarverslag 2019 Avans Hogeschool (Nr. 1). 
Https://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/over-avans/organisatie/jaarverslag/jaarverslag-2019-avans-
hogeschool.pdf 
 
Avans - Hoofdaccount. (2019). Voorkant. DP&O-Ambitie. Https://magazines.avans.nl/dp-o-ambitie 
 
Autoriteit persoonsgegevens. (2019). De AVG in een notendop. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/notendop_avg.pdf 
 
Baarda, B., & Der Hulst, V. M. (2021). Basisboek Interviewen (5de ed.). Noordhoff. 
 
Bakker, M., & De Boer, F. (2021, januari). Kwaliteitscriteria in kwalitatief onderzoek: welke termen hanteer je als 
kwalitatief onderzoeker? Tijdschrift voor kwalitatief onderzoek, 26(2), 88–96. 
https://doi.org/10.5117/KWALON2021.2.002.BAKK 
 
Beijnhem – van Tussenbroek, E. (2021, februari). Presentatie afstuderen Bedrijfskunde 2021 - 2022. Avans 
Hogeschool. 
 
Brown, B. (2019). Durf te leiden (1ste ed.). Lev. 
 
De Felice, F., Petrillo, A., & Monfreda, S. (2013). Improving Operations Performance with World Class  
Manufacturing Techinque: A Case in Automotive Industry. Operations Management 
 
Etikan, I. (2017). Sampling and Sampling Methods. Biometrics & Biostatistics International Journal, 5(6). 
https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149 
 
Grit, R., & Julsing, M. (2017). Zo doe je een onderzoek. Noordhoff. 
 
HRM Breda, Academie voor Algemeen en Financieel Management, & Avans Hogeschool. (2020, december). 
Onderweg naar het voltooien van jouw HRM opleiding- afstudeerwijzer HRM Breda 2020–2021 (Nr. 1). Academie 
voor Algemeen en Financieel Management. 
 
Karreman, M. (2010). Warming ups en energizers: voor groepen, teams en grote bijeenkomsten (Dutch Edition) (01 
ed.). Uitgeverij Thema. 
 
Kipling, R. (1902). Just So Story. Independently Published. 
 
Kleijn, H. G., & Rorink, F. J. (2009). Verandermanagement. Pearson Education. 
 
Knop, K., & Mielczarek, K. (2018). Using 5W-1H and 4M Methods to Analyse and Solve the Problem  
with the Visual Inspection Process - case study. MATEC Web of Conferences. 
 
Mooijman, E., Rijken, J., Van Dam, N. H. M., Dam, N. H. M., & Van Dam, N. (2018). Handboek leren en 
ontwikkelen in organisaties. Noordhoff. 
 
Ouden, L. (2016). 100 werkvormen om iedere bijeenkomst tot een succes te maken (Vol. 1) [E-book]. ICM 
Publishing. 
 
Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. Phi Delta Kappan, 1961, 42, 305-310 

https://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/over-avans/organisatie/jaarverslag/jaarverslag-2019-avans-hogeschool.pdf
https://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/over-avans/organisatie/jaarverslag/jaarverslag-2019-avans-hogeschool.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/notendop_avg.pdf
https://doi.org/10.5117/KWALON2021.2.002.BAKK
https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149


 41  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

Saunders, M. N. K., Lewis, P., Thornhill, A., Arnoldy, M., & Smitt, P. (2019). Methoden en technieken van 
onderzoek. Pearson. 
 
Sijnke, J. (2018). De waarde van een open dialoog. Dagbesteding, 39(11), 36–39. https://doi.org/10.1007/s41188-
018-0181-2 
 
Schenk, S. (2011). Effectief adviseren (1ste ed.). Boom Lemma. 
 
T. (z.d.). – bedrijfskunde-voltijd-denbosch. Www.opleidingspresentaties.avans.nl. Geraadpleegd op 4 mei 2021, van 
https://opleidingspresentaties.avans.nl/bedrijfskunde-voltijd-
denbosch/?_ga=2.117641993.1499952394.1620046073-699672708.1615824102 
 
Timmermans, F. (2015). Broederschap (1ste ed.) [E-book]. Podium Uitgeverij. 
 
Tiggelaar, B. (2018). De Ladder (1ste ed.). Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press. 
 
Van der Zouwen. (2018). Routewijzer voor de fasen in één cyclus van actieonderzoek [Figuur]. 
https://www.google.nl/search?q=routewijzer+actieonderzoek+fasen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK
Ewji2ryd4_HyAhVSC-wKHVyfBYIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=YXsUzzayp7TlsM.  
 
Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? (6de ed.). Boom Lemma. 
 
Verhoeven, P. S. (2020). Thematische analyse. Boom Lemma. 
 
Wierdsma, A. F. M. (1999). Co-creatie van Verandering. 
Eburon.https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=L14xWjyIiXAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=co-
creatie&ots=THYv6KXtX8&sig=jL8ZHuNralPAi5ZRFsvFceS7gfo#v=onepage&q=co-creatie&f=false 
 
Van Wagenberg, C. P. A., De Winter, M. A., Van Asselt, E. D., & Fischer, A. R. H. (2009). Een onderzoeksagenda 
naar de relatie tussen voedselrisico en consumentengedrag. Wageningen Economic Research. Geraadpleegd van 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30808041/09-049.pdf?1362356319=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DEen_onderzoeksagenda_naar_de_relatie_tus.pdf&Expires=1633179183&Sig
nature=Td55-vYF0IuMCTjIcHyzbG50qSSZcFG9dSfnmdl1b~88XJV3Wc-
IB21L8iqJonfYg10bX5HU1MjNqefhHpsCVHnCR~AF0jL6uz~Yb1lFdDBIhos61V7E5u7QHvuVbT7cM8CiWC-
LBms8368yQcPU3RPmqIbqiSvIQ5Fa3wpOka05N92t6S5G8VpDE3VPD936Evw-
H0zUbWpx~mckjr7g~osM3YJrEwyA~0mWZPnn2w0-
eBEiGEPsLZD0T345KWRGQ4SVOpcFAzN1ycap9NzbhUtFVwYqU5tcKkrWclb8rbUa97vxqqMNRPQQD-
yt41gNHZHVgHHh~44Fu4qCRQFgUQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 
 
 
Zomerdijk, C., & Blom, T. (2017). Doen, omdat het je wat doet! (1ste ed.). Anderz. 
 
Zouwen, T. (2018). Actieonderzoek doen (1ste editie). Boom Lemma.  

https://doi.org/10.1007/s41188-018-0181-2
https://doi.org/10.1007/s41188-018-0181-2
https://opleidingspresentaties.avans.nl/bedrijfskunde-voltijd-denbosch/?_ga=2.117641993.1499952394.1620046073-699672708.1615824102
https://opleidingspresentaties.avans.nl/bedrijfskunde-voltijd-denbosch/?_ga=2.117641993.1499952394.1620046073-699672708.1615824102
https://www.google.nl/search?q=routewijzer+actieonderzoek+fasen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwji2ryd4_HyAhVSC-wKHVyfBYIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=YXsUzzayp7TlsM
https://www.google.nl/search?q=routewijzer+actieonderzoek+fasen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwji2ryd4_HyAhVSC-wKHVyfBYIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=YXsUzzayp7TlsM


 42  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

Bijlagen 
In hoofdstuk 6 zijn alle bijlagen te lezen. De bijlages dienen ter ondersteuning van alle cycli.   
 
6.1 7s model van MC Kinsey toegepast op Avans Hogeschool  
Een bekende organisatie diagnosemodel is het 7s model van MCKinsey (Kleijn & Rorink, 2009). Het doel van het 
7s model is om de sterke en zwakke punten van een organisatie en/of afdeling vast te stellen en te bekijken of de 7 
componenten uit het 7s model in evenwicht zijn. De 7 componenten uit het 7s model zijn: Shared values, Structuur, 
Strategie, Systemen, Staf, Stijl en Skills. De 7 componenten zorgen er samen voor dat een organisatie efficiënt en 
effectief werkt.  
 
1. Shared Values  
Bij het component Shared Values wordt de overtuiging van de organisatie geanalyseerd (Kleijn & Rorink, 2009). 
Dus waar staat een organisatie voor en waar gelooft de organisatie in?  
 
Shared Values – Avans Hogeschool  
Ambitie van Avans Hogeschool voor 2025 luidt als volgt (Avans - Hoofdaccount, 2019): 
 
 
 
 
 
De adaptieve professionals worden door wendbaarheid en veerkracht gekenmerkt (Avans - Hoofdaccount, 2019). 
Daarnaast beschikken de afgestuurde studenten over een ondernemende, lerende en onderzoekende houding. Met 
deze kenmerken zijn de afgestudeerden in staat om zich in een veranderende omgeving en op de arbeidsmarkt aan te 
passen. De verantwoordelijke houding van de afgestudeerden zorgt ervoor, dat ze in staat zijn om het verschil in én 
voor een duurzame samenleving te maken.  
 
2. Strategie  
Bij het component strategie worden de organisatiedoelstellingen geanalyseerd (Kleijn & Rorink, 2009). Daarnaast is 
het belangrijk om te achterhalen hoe de organisatie de doelen wil gaan behalen.  
 
Strategie – Avans Hogeschool  
Avans Hogeschool maakt ambitie 2021 mogelijk door in medewerkers, HRM en organisatie te investeren. De 
investering kent vier speerpunten, namelijk (Avans - Hoofdaccount, 2019):  
 
1. Leren en ontwikkelen gebeurt bij Avans Hogeschool samen (ontwikkelen)  
Medewerkers moeten zich continu blijven ontwikkelen (Avans - Hoofdaccount, 2019). Aan de medewerkers wordt 
om die reden gevraagd om actief en verantwoordelijk met eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid bezig te 
zijn. Autonomie speelt een enorme rol binnen de teams. Hierdoor zijn de teams zelf verantwoordelijk voor het 
onderzoek, ondersteuning en het onderwijs. Daarnaast kent iedere team een gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
professionalisering van alle medewerkers binnen het team. Medewerkers binnen Avans Hogeschool leren om de 
volgende redenen: nieuwe vaardigheden ontwikkelen ten goede van ambitie 2025, om de behoefte van de student te 
bevredigen, om het leerproces van de student te begrijpen en om actuele leervragen te begrijpen.  
 
De behoeftes van medewerkers om te leren wordt bevredigd door opzoek te gaan naar de juiste blend, talenten in 
een team te benutten, buiten de muren van Avans te leren en door vraag gestuurd te leren (Avans - Hoofdaccount, 
2019).  
 
2. Naar een gedeeld leiderschap (leiderschap) 
De ambitie 2025 van Avans Hogeschool creëert een nieuwe manier om samen te werken en te denken (avans - 
Hoofdaccount, 2019). Waarin de medewerkers van Avans begeleidt moeten worden door leidinggevenden. Dit 
vraagt aan de leidinggevenden om een adaptief vermogen en wendbaarheid. Alleen kent Avans Hogeschool geen rol 

“Het opleiden van adaptieve professionals die in staat zijn het verschil te maken in en voor een duurzame 
samenleving” – Avans Hogeschool  
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van leidinggevenden, maar kent Avans eigenschappen die met de rol van leiderschap verbonden zijn, zoals: 
wendbare leider, gedeeld leiderschap en lef. Om de eigenschappen van de rol van leiderschap te realiseren heeft 
Avans Hogeschool een leiderschapscultuur waarin de volgende voorwaarden belangrijk zijn (Avans - 
Hoofdaccount, 2019): 
 

 
 
 
 
 
 

3. De structuur, de cultuur en zelforganisatie (organisatieontwikkeling)  
Binnen Avans Hogeschool werken teams binnen duidelijke kaders en doelen zelfstandig (Avans - Hoofdaccount, 
2019). Hier is de essentie van zelforganisatie, dat Avans Hogeschool de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
laag in de organisatie neerzet.  
 
4. Een impactvol HRM (HRM)  
Binnen Avans Hogeschool zorgt HRM ervoor dat iedere medewerker de mogelijkheid krijgt om eigen keuzes te 
maken, initiatieven te nemen en stappen te maken (wendbaar en weerbaar) (Avans - Hoofdaccount, 2019). Dit 
mogen de medewerkers van Avans Hogeschool dan ook verwachten. Daarnaast staat op de HRM agenda 
duurzaamheid en digitalisering hoog op de agenda.  
 
3. Structuur 
Bij het component structuur wordt de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie inzichtelijk gemaakt (Kleijn & Rorink, 2009). Hierbij worden verschillende functies samen in een 
organisatiestructuur gegroepeerd. 
 
Structuur – Avans Hogeschool  
Het bestuur van Avans Hogeschool bestaat uit drie takken, 
namelijk: de Medezeggenschapsraad, College van Bestuur 
en de Raad van Toezicht (Avans Hogeschool, 2019). 
Hierbij voert het College van Bestuur het dagelijks bestuur 
van Avans Hogeschool uit. De Raad van Toezicht 
controleert, adviseert en houdt toezicht op het beleid van 
het College van Bestuur. Tevens controleert, adviseert en 
houdt de Raad van Toezicht ook toezicht op algemene 
gang van zaken van Avans Hogeschool. Tenslotte, heeft 
Avans Hogeschool een Medezeggenschapsraad (AMR). 
De AMR speelt op verschillende niveaus een belangrijke 
rol in de besluitvorming van Avans Hogeschool.  De AMR  
kijkt vooral naar het belang van alle medewerkers en 
studenten. Bij de AMR ligt de regie bij het Dagelijks 
Bestuur.  
 
Avans Hogeschool heeft 21 academies, zes 
expertisecentrums, zes ondersteunende diensteenheden en 
twee stafeenheden (Avans Hogeschool, 2019). In 
afbeelding 2 is de organogram van Avans Hogeschool in z’n geheel te zien.  
 
4. Systemen  
Bij het component systemen worden de informele en formele werkwijzen, procedures, voorschriften en afspraken 
binnen de organisatie inzichtelijk gemaakt (Kleijn & Rorink, 2009).  Daarnaast wordt naar de formele en informele 

afbeelding  1: Organogram van Avans Hogeschool (Avans Hogeschool, 2019) 
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werkwijzen, procedures, voorschriften en afspraken gekeken om zo te achterhalen of de organisatiedoelen ten goede 
komen.  
 
Systemen – Avans Hogeschool  
Onderwijs - Binnen de onderwijsvisie is Avans Hogeschool op verschillende manieren zoekende om het onderwijs 
voor studenten nog aantrekkelijker, effectiever en efficiënter te maken (Avans Hogeschool, 2019). Avans 
Hogeschool doet dit door naar de meest recente inzichten van de werking van het adolescente brein van studenten te 
kijken en in het onderwijs te verwerken.  
 
De drie hoofdpunten uit de onderwijsvisie van Avans Hogeschool zijn (Avans Hogeschool, 2019): 
1. Het opleiden van studenten tot start bekwame en toekomst bestendige beroepsprofessionals. 
2. Het aanbieden van kleinschalig onderwijs voor studenten met passende leerroutes. 
3. De focus leggen op de ontwikkeling van de studenten  
 
Onderzoek - Avans Hogeschool is niet alleen een onderwijsinstelling, maar ook een kennisinstelling (Avans 
Hogeschool, 2019). Hierbinnen ontwikkelt Avans nieuwe kennis voor het onderwijs en de samenleving. Dit wordt 
gedaan, door studenten, lectoren en docentonderzoekers praktijkgericht onderzoek te laten uitvoeren voor bedrijven, 
overheden en andere maatschappelijke organisaties. Vaak worden de resultaten dan in het onderwijs van Avans 
Hogeschool geïmplementeerd. 
 
Binnen Avans Hogeschool zijn er 6 expertisecentra met ongeveer 30 lectoraten (Avans Hogeschool, 2019). Deze 
lectoraten verrichten in samenspraak met docenten en studenten praktijkgericht onderzoek. Om bij te dragen aan 
innovaties en ontwikkelingen voor veel verschillende vakgebieden. Dit wordt ook wel het kenniscentra genoemd. 
De kenniscentra verbindt als het ware de praktijk met het onderwijs door de uitkomsten in het onderwijs te 
verwerken.  
 
Valorisatie - Door met real-life vraagstukken bezig te zijn wordt kennis van studenten, docenten en partners van 
Avans Hogeschool ontwikkeld en gestimuleerd (Avans Hogeschool, 2019). De partners van Avans Hogescholen 
kunnen met de ontwikkelde kennis innovaties doorvoeren en/of verbeteringen doorvoeren. Tegelijkertijd komt er 
ook nieuwe kennis bij Avans Hogeschool terug.  
 
5. Staf 
Bij het component staf zijn een aantal elementen belangrijk, namelijk: verzuim, opleidingsniveau, motivatie en 
flexibiliteit van de medewerkers binnen de organisatie (Kleijn & Rorink, 2009). Door deze elementen te analyseren 
wordt het personeel inzichtelijk.  
 
Staf – Avans Hogeschool  
Avans Hogeschool biedt als werkgever intensieve persoonlijke begeleiding (Avans - Hoofdaccount, 2019). Hierin is 
de menselijke maat het uitgangspunt. Zo voelt elke medewerker zich welkom en thuis bij een team. Daarnaast benut 
Avans Hogeschool diversiteit, want een divers personeelsbestand levert een bijdragen aan goed onderwijs en 
onderzoek. Hierbinnen staat gelijke kansen voor iedere medewerker centraal. Mocht een medewerker extra aandacht 
nodig hebben, dan biedt Avans Hogeschool extra aandacht aan. Zo kan de medewerker mee blijven doen.  
 
Ook stimuleert Avans Hogeschool samenwerking tussen teams en wordt flexibel onderwijs beter mogelijk gemaakt 
(Avans - Hoofdaccount, 2019). Hierin is relevante kennisontwikkeling erg van belang door de co-creatie met het 
werkveld.  
 
Tenslotte, elke medewerker voegt waarde aan de Avans Hogeschool toe (Avans - Hoofdaccount, 2019). Voor 
Avans Hogeschool is het belangrijk om het maximale geld aan primaire taken te besteden. Denk aan: kwaliteit in 
onderzoek/onderwijs leveren en in verbinding/samenwerking staan met het beroepenveld.  
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6. Stijl 
Bij het component stijl is de manier van leidinggeven binnen de organisatie belangrijk (Kleijn & Rorink, 2009). 
Hierbij is het van belang om te achterhalen hoe de managementstijl op het personeel overkomt.    
 
Stijl – Avans Hogeschool  
De ambitie 2025 van Avans Hogeschool creëert een nieuwe manier om samen te werken en te denken (avans - 
Hoofdaccount, 2019). Waarin de medewerkers van Avans begeleidt moeten worden door leidinggevenden. Dit 
vraagt van de leidinggevenden om een adaptief vermogen en een veranderbereidheid. Alleen kent Avans 
Hogeschool geen rol van leidinggevenden, maar kent Avans eigenschappen die met de rol van leiderschap 
verbonden zijn, zoals: wendbare leider, gedeeld leiderschap en lef. Om de eigenschappen van de rol van leiderschap 
te realiseren heeft Avans Hogeschool een leiderschapscultuur waarin de volgende waarden belangrijk zijn (Avans - 
Hoofdaccount, 2019): 
 

 
 
 
 
 
 

7.Skills  
Bij het component Skills worden de unieke aspecten van de organisatie inzichtelijk gemaakt (Kleijn & Rorink, 
2009). De unieke elementen zorgen ervoor dat de organisatie zich van andere organisaties onderscheidt.   
 
Skills – Avans Hogeschool  
Avans hogeschool onderscheidt zich door een kleinschalige organisatie te zijn (Avans - Hoofdaccount, 2019). 
Binnen de organisatie staat erkenning, herkenning en elkaar zien centraal. Voor Avans Hogeschool zijn de 
kernwaarden erg belangrijk. Avans Hogeschool kent drie kernwaarden, namelijk: maatschappelijk betrokken, 
ambitieus en persoonlijk.   
 
 

 

 

 
 

Afbeelding 2 Kernwaarden & bijbehorende eigenschappen (Avans - Hoofdaccount, 2019) 
 

Binnen de organisatie zorgen de kernwaarden ervoor dat medewerkers binnen Avans Hogeschool in teams 
samenwerken (Avans - Hoofdaccount, 2019). Er zijn verschillende teams mogelijk zoals; vaste teams, dynamische 
teams, tijdelijke teams en/of een netwerkconstructie. Tevens is het voor Avans Hogeschool belangrijk, dat iedere 
medewerker zich betrokken voelt en een plek heeft in een team. Alle teams samen vormen een groot team, namelijk 
Avans Hogeschool. Samen gelooft Avans Hogeschool in autonomie op lokale niveau. Waar iedereen dezelfde doel 
en waarden heeft. Dit zorgt voor gelijke kansen, ontwikkelmogelijkheden en gelijke arbeidsvoorwaarden voor alle 
medewerkers.  
 
Tenslotte is Avans Hogeschool een lerende organisatie waarin aanpassen in de fysieke omgeving, 
organisatiestructuur en digitale omgeving snel kan (Avans - Hoofdaccount, 2019). Dit zorgt ervoor, dat Avans 
Hogeschool aan de medewerkers de optimale omstandigheden kan aanbieden. Zo kan iedere medewerker het beste 
uit zichzelf halen. 
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6.2 Achtergrondinformatie opleiding Bedrijfskunde  
De opleiding Bedrijfskunde te ’s Hertogenbosch leidt studenten op tot Business Improvers (z.d.). Studenten op de 
opleiding Bedrijfskunde leren om in een organisatie verbeteringen aan te pakken en te realiseren. Vandaar dat een 
bedrijfskundige student zich een generalist kan noemen. Een generalist, omdat een bedrijfskundige de spil in een 
bedrijfsvoering is, breed inzetbaar is (allrounder), bedenker van oplossingen is en tot de rol van resultaatgerichte 
manager ontwikkeld.    
 
Een korte schets over de vier studiejaren van de opleiding Bedrijfskunde te ’s Hertogenbosch (z.d.):  
 
→ In jaar 1 draait het om kennis en projecten  
Studenten van de opleiding Bedrijfskunde maken in Blok 1 kennis met de opleiding en het kernvakgebied van 
bedrijfskunde, namelijk: besturing & informatie (z.d.). In Blok 2 maken studenten van de opleiding Bedrijfskunde 
kennis met het bedrijf en haar omgeving. Na blok 2 komen studenten terecht in Blok 3. Blok 3 staat in het teken van 
interne procesverbeteringen (LEAN), oftewel operationeel management. Tenslotte sluiten studenten jaar 1 af met 
blok 4 waar het hart van een bedrijf centraal staat. Met hart wordt de mensen in een bedrijf bedoeld. Daarnaast staat 
in het gehele eerste leerjaar van de opleiding Bedrijfskunde het ontwikkelen van vaardigheden en de persoonlijke 
ontwikkeling van de student centraal.  
 
→ In jaar 2 draait het om de verdieping  
Studenten van de opleiding Bedrijfskunde maken in het eerste leerjaar vooral kennis met de verschillende 
vakgebieden van een Bedrijfskundige (z.d.). In het tweede leerjaar gaan de studenten van de opleiding 
Bedrijfskunde de vakgebieden uit het eerste leerjaar verder uitdiepen. Om zo nog meer kennis en vaardigheden als 
Bedrijfskundige te ontwikkelen.  
 
→ In jaar 3 draait het om de specialisatie  
Studenten van de opleiding Bedrijfskunde gaan in het derde leerjaar een half jaar op stage (z.d.). Tijdens de 
stageperiode brengen de studenten de vaardigheden en kennis van de afgelopen twee jaar in de praktijk. Om zo 
praktijkervaring op te doen als een Bedrijfskundige en zich te specialiseren. Na de stageperiode zijn studenten vrij 
om een minor te kiezen naar eigen interesse. De keuze van de minor kan zowel intern bij Avans of extern bij een 
andere hogeschool (Nederland of buiten Nederland).  
 
→ in jaar 4 draait het om de expertise  
Studenten van de opleiding Bedrijfskunde gaan in het laatste leerjaar een jaar lang afstuderen (z.d.). Na het 
voltooien van de afstudeerperiode zijn de studenten bekroond tot de titel Bedrijfskundige. Bedrijfskundige zijn vaak 
werkzaam als: projectleider, procesverbeteraar (LEAN), Business Manager, Consultant en/of is een eigen 
ondernemer.  
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6.3 Nieuwe afstudeercurriculum opleiding Bedrijfskunde   
In het laatste leerjaar van de opleiding Bedrijfskunde studeren studenten in duo’s af (Beijnhem – van Tussenbroek, 
2021). Vanaf het nieuwe schooljaar 2021/2022 ziet het afstudeertraject voor studenten van de opleiding 
Bedrijfskunde er anders uit. In het nieuwe afstuderen studeren studenten individueel af, in plaats van in duo’s. 
Daarnaast doorlopen de afstudeerders een heel schooljaar (10 maanden) de hele Bedrijfskundige Handeling Cyclus 
(BHC) af. Waarbij het veranderen met impact, de uitvoering en de evaluatie centraal staan. Het doorlopen van de 
hele Bedrijfskunde Handeling Cyclus (BHC) is voor zowel de afstudeerders als afstudeerbegeleiders nieuw. Ook 
vraagt de BHC van de afstudeerbegeleiders een andere manier van begeleiden, namelijk vraag gestuurd.  
 
Door de hierboven genoemde veranderingen is het nieuwe afstudeertraject van een veel hoger niveau (Beijnhem – 
van Tussenbroek, 2021). Van de afstudeerders wordt meer zelfstandigheid verwacht en van de afstudeerbegeleiders 
wordt er een verandering verwacht in de manier van begeleiden. Daarnaast zijn de context en de opdrachten in het 
nieuwe afstudeertraject complex.   
 
Afstudeerders worden in het nieuwe afstuderen 11 onderwijsdagen (1 dag per maand) op school verwacht 
(Beijnhem – van Tussenbroek, 2021). Per onderwijsdag komen 40 afstudeerders naar school.  Op de onderwijsdag 
volgen de afstudeerders werksessies, break-outs en masterclasses met aansluitende thema’s. De onderwijsdag staat 
volledig in het teken van een van de BHC fasen/prestaties.  
 
Leerdoel nieuwe afstudeertraject (Beijnhem – van Tussenbroek, 2021):  

 

  

 
“De afstudeerder lost een interdisciplinair organisatievraagstuk op, zodanig dat er een verbetering in 

de organisatie wordt gerealiseerd” 



 48  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

6.4 Methoden en technieken van onderzoek 
 
Kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek  
Volgens het boek zo doe je onderzoek van Roel Grit en Mark Julsing worden kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
als volgt gedefinieerd (Grit & Julsing, 2017):  
 
1. Kwalitatief onderzoek is een onderzoek waarbij veel diepgaande informatie wordt verzameld over een beperkt 
aantal onderzoekseenheden. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om de aard van het onderzoek.  
 
2. Kwantitatief onderzoek is een onderzoek dat vooral op metingen is gebaseerd. De metingen geven aan in welke 
mate zicht iets voordoet. De uitkomsten zijn vaak in getallen uit te drukken.  
 
Actieonderzoek   
Volgens het boek actieonderzoek doen van Tonnie van der Zouwen wordt actieonderzoek als volgt gedefinieerd 
(Van der Zouwen, 2018):  
 
 
 
 
 
 
Welke fasen of stappen kent actieonderzoek?  
Actieonderzoek bestaat uit opeenvolgende fasen die vaak herhaald worden en/of soms tegelijk worden uitgevoerd 
(Van der Zouwen, 2018). Vaak begint een onderzoek met een waarneming. Dit kan een probleem of een 
nieuwsgierigheid zijn. Vervolgens wordt de waarneming in een potentiële actie omgezet 
en wordt de actie uitgevoerd. Na het uitvoeren van de actie wordt het resultaat 
geëvalueerd en worden de leermomenten vastgelegd. Hierna herhaalt de 
onderzoeker de cyclus weer. Het is de bedoeling, dat de onderzoeker 
steeds door de cyclus verder komt door het aanpakken van het 
vraagstuk. De stappen die een onderzoeker zet hangt nauw samen 
met de praktijk. Hierdoor moet een onderzoeker vaak zijn of haar 
acties bijstellen. Om die reden kan een onderzoeker de resultaten en 
het proces vaak niet voorspellen, maar moet de onderzoeker het 
gaandeweg vormgeven.  
 
Wat is het doel van actieonderzoek?  
Actieonderzoek heeft als doel om processen in de praktijk te verbeteren 
(Van der Zouwen, 2018). Waarbij de onderzoeker zijn of haar kennis 
vergoot en over een bepaalde situatie en/of onderwerp leert. Hierbij kan een onderzoeker leren op drie niveaus, 
namelijk eerste-, tweede- en derde persoon. In de tabel hieronder wordt elke niveau van leren uitgelegd.  
 

Niveau  Resultaten  Proces  
Eerste persoon (individueel, jij als 
onderzoeker)  

Een onderzoekende houding.  Persoonlijke vragen en veronderstellingen.  
Vermogen om op zichzelf te reflecteren en/of 
reflectievaardigheden te ontwikkelen.  
 

Tweede persoon (personen die direct 
betrokken zijn bij het onderzoek)  

Onderzoeken in gezamenlijke actie. Om daarbij 
de praktijk te verbeteren.  

Gemeenschappelijke onderzoek en 
mogelijkheden tot interventies in de praktijk.  

Derde persoon (alle andere personen buiten 
de eerste- en tweede persoon)  

Toepassen van eerste- en tweede persoons 
onderzoek en het ontwikkelen van praktische 
kennis.  

Praktijk aan de bevindingen verbinden en het 
leerproces publiceren.  

 

“Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je actie en onderzoek combineert. Het doel is 
nieuwe kennis ontwikkelen en tegelijk de praktijk verbeteren. Daarvoor doe je onderzoek in en met die praktijk, in plaats 

van voor of over de praktijk” – Tonnie van der Zouwen  

Waarneming 

Potentiele actie 
ontwerpen  

Actie uitvoerenActie 
evalueren

Leermomenten 
vast leggen en 

delen

Voorbereiden  
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Wat voor soort onderzoek is actieonderzoek?  
Bij actieonderzoek is het van belang, dat het onderzoek bruikbaar is voor de praktijk (Van der Zouwen, 2018). Om 
de bruikbaarheid zo groot mogelijk te maken, probeert de onderzoeker de afstand met de praktijk klein te houden. 
Bij andere vormen van onderzoek is de afstand vaak wat groter. Daarnaast kan actieonderzoek ook 
wetenschappelijk zijn als de onderzoeker voor een groter publiek nieuwe kennis oplevert en deze kennis met het 
publiek deelt. 
 
Er zijn verschillende onderzoeksstrategieën (Van der Zouwen, 2018). Actieonderzoek is daar één van. Wanneer een 
onderzoeker een onderzoeksstrategie kiest, dan moet hij of zij rekening houden met drie voorkomende dilemma’s. 
Waarvan alléén twee dilemma’s geoptimaliseerd kunnen worden.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Actieonderzoek is een onderdeel van veldexperimenten en heeft daarbij een hoog realiteitsgehalte, maar een relatief 
lage generaliseerbaarheid (Van der Zouwen, 2018). Ook is de controleerbaarheid bij actieonderzoek zeer beperkt, 
omdat de praktijk onvoorspelbaar is.  
 
Welke rol heeft theorie binnen actieonderzoek?  
Bij actieonderzoek vertrekt een onderzoeker niet vanuit de theorie, maar vanuit een verkennende fase (Van der 
Zouwen, 2018). Gaandeweg ontwikkelt een onderzoek een conceptueel model of kiest een conceptueel model uit en 
vult het model met bijpassende literatuur. Dit is een vorm van inductieve benadering waarbij een deductieve 
redenering later van pas komt. Daarnaast is actieonderzoek een abductie redenering vanwege het feit dat theorie met 
waarneming gepaard gaat waar vaak een betekenis aan wordt gehangen. In die zin wisselt een onderzoeker bij 
actieonderzoek vaak de drie redeneringen met elkaar af (deductief, inductief en abductief) af.  
 
Welke vraagstukken zijn voor actieonderzoek geschikt?  
Er zijn verschillende soorten vraagstukken (Van der Zouwen, 2018). In het Cynefinmodel van David Snowden 
worden een aantal verschillende vraagstukken met hun context benoemd. Actieonderzoek valt binnen het 
Cynefinmodel onder complexe vraagstukken. Dit komt, doordat de onderzoeker bij actieonderzoek de complexiteit 
van het vraagstuk intact houdt.  
 
Om na te gaan of een vraagstuk voor actieonderzoek geschikt is, wordt naar aan aantal omstandigheden gekeken.  
Een vraagstuk is alleen voor actieonderzoek geschikt als de volgende omstandigheden van pas komen (Van der 
Zouwen, 2018):   
 

o Er is veel eigenaarschap nodig  
o De werkwijze is onduidelijk 
o Het vraagstuk is complex 
o Gewenste uitkomst is nog niet vastgesteld 
o Het belang van het vraagstuk is hoog  
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Wat zijn de principes van actieonderzoek?  
Bij actieonderzoek gaat een onderzoeker uit van een verzameling van fundamentele veronderstellingen (Van der 
Zouwen, 2018). Deze fundamentele veronderstellingen kan een onderzoeker bundelen tot principes. Bij 
actieonderzoek kan onderscheidt gemaakt worden in vier principes, namelijk: systeemdenken, participatie, 
actieleren en sensemaking. De vier principes zorgen ervoor dat actieonderzoek werkt.  
 

 
 
Wat zijn de kwaliteitscriteria voor actieonderzoek?  
Kennis moet altijd gebaseerd zijn op betrouwbaar bewijs (Van der Zouwen, 2018) Ook voor actieonderzoek geldt 
een betrouwbaarheidseis. Alleen bij actieonderzoek gaat een onderzoeker uit van interpretaties en daarbij kan niet 
vaak geconcludeerd worden of iets waar is of niet. Om die reden zet een onderzoeker bewust speciale stappen in het 
onderzoeksproces. Zo kan een onderzoeker zijn acties bewijzen.  
 
Voor praktijkgericht onderzoek heeft de commissie-Pijlman kwaliteitseisen in drie pijlers samengesteld (Van der 
Zouwen, 2018). De drie pijlers omvatten verschillende kwaliteitseisen waar een onderzoeker zich aan moet houden 
tijdens het uitvoeren van een onderzoek. Daarbij is het voor de onderzoeker belangrijk om aan te geven hoe hij of 
zij met de verschillende kwaliteitscriteria is omgegaan.  
 
Hiernaast een kort overzicht van de drie pijlers en de bijbehorende 
kwaliteitseisen (Van der Zouwen, 2018):  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

systeemdenken

• Web van relevante factoren 
in een vraagstuk 

• Het geheel van 
belanghebbenden

participatie

• Onderzoek in en met praktijk 
(samenwerking) 

• Rol van belanghebbenden in 
het onderzoek 
(toetsen/bijdrage leveren) 

actieleren

• Combinatie van denken en 
doen

• Zelfstandig uitvoeren 

Sensemaking

• Ondeelbaar samenhangend 
geheel 

• Van consensu naar consent 
• Opzoek naar eenheid 
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6.5 Planning  
 

Week Datum  Wat  Deadlines Opmerkingen  
Week 17  
 

26-04-2021 tot  
02-05-2021 

Start afstudeerperiode    

Week 18  
 

03-05-2021 tot 
09-05-2021 

Visueel maken plan van 
aanpak 
 

Plan van aanpak 
inleveren voor feedback 
bij opdrachtgevers 

 

Week 19  
 

10-05-2021 tot 
16-05-2021 

Opdrachtgevers geven 
feedback op plan van 
aanpak  
Start vormgeving actie #1 
(+ datum prikken) + 
theoretisch kader  

 Let op: Hemelvaart 13 
& 14 mei 

Week 20  
 

17-05-2021 tot 
23-05-2021 

Verwerken feedback 
opdrachtgever plan van 
aanpak 
Doorpakken op 
theoretisch kader 

Plan van aanpak 
doorzetten naar 
afstudeercoach 

 

Week 21  
 

24-05-2021 tot 
30-05-2021 

Actie #1 uitvoeren 
Input actie #1 analyseren  
Vormgeven member 
check over actie #1  
Doorpakken op 
theoretisch kader 
Verwerken feedback 
afstudeercoach plan van 
aanpak 

  Let op: tweede 
pinksterdag 
 
Aan het einde van de 
week plan van aanpak 
in Brightspace 

Week 22  
 

31-05-2021 tot 
06-06-2021 

Afronding theoretisch 
kader  
Start nadenken actie #2  

Start 
verantwoordingsdocum
ent  
 

 

Week 23  
 

07-06-2021 tot 
13-06-2021 

Uitvoeren actieonderzoek   

Week 24  
 

14-06-2021 tot 
20-06-2021 

Uitvoeren actieonderzoek   

Week 25  
 

21-06-2021 tot 
27-06-2021 

Uitvoeren actieonderzoek   

Week 26  
 

28-06-2021 tot 
04-07-2021 

Uitvoeren actieonderzoek   

Week 27  
 

05-07-2021 tot 
11-07-2021 

Uitvoeren actieonderzoek   

Week 28  
 

12-07-2021 tot 
18-07-2021 

Uitvoeren actieonderzoek  Start officieel 
zomervakantie 
 

Week 29  
 

19-07-2021 tot  
25-07-2021 

Uitvoeren actieonderzoek  Start officieel 
zomervakantie 
 

Week 30  
 

26-07-2021 tot 
01-08-2021 

Uitvoeren actieonderzoek  Start officieel 
zomervakantie 
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Week 31  
 

02-08-2021 tot 
08-08-2021 

Uitvoeren actieonderzoek  Start officieel 
zomervakantie 
 

Week 32  
 

09-08-2021 tot 
15-08-2021 

Uitvoeren actieonderzoek  Start officieel 
zomervakantie 
 

Week 33  
 

16-08-2021 tot 
22-08-2021 

Uitvoeren actieonderzoek  Start officieel 
zomervakantie 
 

Week 34  23-08-2021 tot 29-08-
2021 

Uitvoeren actieonderzoek  Start nieuw schooljaar 

Week 35  
 

30-08-2021 tot 
 05-09-2021 

Uitvoeren actieonderzoek   

Week 36  
 

06-09-2021 tot 
12-09-2021 

Uitvoeren actieonderzoek   

Week 37  13-09-2021 tot 
19-09-2021 

Uitvoeren actieonderzoek Concept inleveren + 
feedback ophalen 
opdrachtgevers + 
afstudeercoach 

 

Week 38  20-09-2021 tot 
26-09-2021 
 

Uitvoeren actieonderzoek Feedback verwerken + 
Afronden onderzoek & 
eindproducten  

 

Week 39  27-09-2021 03-10-2021 Uitvoeren actieonderzoek Feedback verwerken + 
Afronden onderzoek & 
eindproducten 

 

Week 40  04-10-2021 tot 
10-10-2021 
 

Uitvoeren actieonderzoek Feedback verwerken + 
Afronden onderzoek & 
eindproducten 

 

Week 41  
 

11-10-2021 tot  
17-10-2021 

Uitvoeren actieonderzoek Feedback verwerken + 
Afronden onderzoek & 
eindproducten 

 

Week 42  18-10-2021 tot 
24-10-2021 

Afstudeergesprekken 
Voorbereiden 
afstudeergesprek met 
afstudeerbegeleider 

  

Week 43  25-10-2021 tot  
31-10-2021 
 

Afronden 
afstudeerdocumenten   

Inleveren eindproduct, 
verantwoordingsdocum
ent en PPO-dossier 

 

Week 44  
 

01-11-2021 tot  
07-11-2021 

Afstudeerzittingen    
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6.6 Afbakening actieonderzoek   
 
De doelgroep  
Het afstudeeronderzoek is gericht op het ondersteunen en faciliteren van de opdrachtgever in de zoektocht naar de 
passende manier van begeleiding voor afstudeerders, binnen het nieuwe afstudeertraject.  
 
Plaats  
Het afstudeeronderzoek vond binnen de opleiding Bedrijfskunde te ’s-Hertogenbosch plaats. Het afstudeeronderzoek 
heeft vooral online plaatsgevonden i.v.m. met de coronamaatregelen. Na de zomervakantie is het afstudeeronderzoek 
fysiek voortgezet.  
 
Tijd 
Het afstudeeronderzoek heeft gedurende 20 weken, van eind april 2021 tot eind oktober 2021 plaatsgevonden.  
 
Sustainable Development Goals  
Het afstudeeronderzoek over de passende manier van begeleiding binnen het nieuwe afstudeercurriculum van de 
opleiding Bedrijfskunde draagt bij aan de Sustainable Development Goals, in het specifiek doel 4 ‘’verzeker gelijke 
toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’’. Voor een verder onderbouwing 
wordt naar bijlage 6.7 verwezen. 
 
Deelvragen  
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, zijn de onderstaande empirische deelvragen opgesteld.  
Empirisch  
1. Hoe ervaren afstudeerders het begeleiden in het huidige afstudeertraject? 
2. Hoe ervaren de begeleiders het begeleiden in het huidige afstudeertraject? 
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6.7 Sustainable Development Goal 4   
Het zoeken naar de meest passende manier van begeleiding voor de afstudeerbegeleiders is gericht om naast het 
beoordelen ook het leerproces van afstudeerders meer centraal te stellen. Het zoeken naar de passende manier van 
begeleiden draagt onder andere bij aan het ontwikkelen van de kennis, skills en competenties van de 
afstudeerbegeleiders om de afstudeerders nog beter te begeleiden in de professionele en persoonlijke ontwikkeling. 
Dit draagt bij aan het groter geheel, namelijk kwaliteitsvol onderwijs en de ambitie 2025.  
 
Daarnaast wordt er bijgedragen aan duurzame kennisontwikkeling bij zowel de afstudeerders als 
afstudeerbegeleiders. Dit wordt gedaan door de focus binnen het afstudeertraject van het beoordelen en het geven 
van feedback uit te breiden met het centraal stellen van het leerproces van de afstudeerders.  
 
Voor de afstudeerbegeleiders geldt dat zij gestimuleerd worden om vanuit de docentenrol meer in de rol van 
begeleider/ coach te stappen. Daarnaast geldt voor de afstudeerders dat zij duurzame kennis ontwikkelen, omdat zij 
niet meer alleen beoordeeld worden op de eindproducten, maar ook op hun houding en skills als startende 
Bedrijfskundige beroepsoefenaar. Het afstudeeronderzoek draagt mede hierom bij aan de Sustainable Development 
Goals, in het specifiek doel 4 ‘’verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren 
voor iedereen’’. 
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6.8 Verschillende sessies in de oriëntatiefase (31-03-2021 – 28-04-2021)  
In de link https://sway.office.com/C9aMwb1hz1FswHgw?ref=Link zijn de verschillende sessies samenvattend 
getranscribeerd.  
 
6.9 Onderzoeksgroep voor het afstudeeronderzoek  
Voor het afstudeeronderzoek is in het kader van actieonderzoek een onderzoeksgroep gevormd. De 
onderzoeksgroep is in de eerste week van de afstudeerperiode samengesteld. Bij het samenstellen van de 
onderzoeksgroep is een variabele kern toegevoegd. De variabele kern in de onderzoeksgroep dient als een verrijking 
voor het afstudeeronderzoek op momenten wanneer het afstudeeronderzoek daarnaar vraagt of wanneer ik 'door-
de-bomen-het-bos-niet-meer-zien'. In de tabel hieronder staat vermeld welke personen in het onderzoeksgroep 
deelnemen.  
 

Naam  Functie  
Angel Fernando Onderzoeker & afstudeerder  
Randa Kassem  Onderzoeker & afstudeerder 
Marius van Regteren   Opdrachtgever & docent, afstudeerbegeleider van de opleiding 

Bedrijfskunde te ’s-Hertogenbosch. 
Simone Schenk   Deskundige op het gebied van brein en leren & Docent, 

afstudeerbegeleider en afstudeercoördinator van de opleiding 
Bedrijfskunde te ’s-Hertogenbosch. 

 
6.10 Kennisgroep voor het afstudeeronderzoek  
Voor het afstudeeronderzoek is er naast een onderzoeksgroep een kennisgroep gevormd. De kennisgroep had als 
doel om kennis te delen, kennis te krijgen en kennis te begrijpen. In de tabel hieronder zijn de leden van de 
kennisgroep benoemd.  
 
 

Naam  Functie  Rol binnen de groep  
Angel Fernando  Afstudeerstagiaire   Onderzoeker  

Randa Kassem  Afstudeerstagiaire  Onderzoeker  

Herman van Blitterswijk  Stagebegeleider  Deskundige actieonderzoek, 
onderwijsontwikkeling en 
veranderkunde  

 
 
6.11 Triangulatie  
Triangulatie is volgens Verhoeven een probleem vanuit meerdere perspectieven bekijken (Verhoeven, 2018). Om 
vanuit meerdere perspectieven te kijken, kan een onderzoeker verschillende methodes combineren om informatie 
(data) te verzamelen. Letterlijk betekent triangulatie een driehoeksmeting.  
 
 

 
 
 
 
  

https://sway.office.com/C9aMwb1hz1FswHgw?ref=Link
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6.12 Uitgebreide versie van de cycli (De looproute)   
Cyclus 1: Wat is het probleem? 
Voor de start van het afstudeeronderzoek was bij de opdrachtgever interesse en een behoefte vanuit bedrijfskunde 
om de interactie tussen de afstudeerder en afstudeerbegeleider te verbeteren. Om vanuit de interesse en behoefte tot 
passend vraagstuk te komen heb ik verschillende gesprekken, sparmomenten en brainstormsessies (hierna 
verschillende sessies) met de opdrachtgever, bedrijfskunde en andere betrokkenen (hierna belanghebbenden) 
ingepland.  
 
In de schematische weergave hieronder zijn mijn stappen in de eerste cyclus te lezen: 

 
 

 
 

  Gesprekken voeren met 
opdrachtgever om 

interesses en behoeftes 
helder te krijgen.    

 
Onderzoeksgroep 
samenstellen en 

onderzoeksmethode 
uitleggen.    

 
Brainstormsessies en 
sparmomenten met de 

onderzoeksgroep om het vraagstuk 
te concretiseren.  

 

Afstudeerder en afstudeerpartner 
formuleren een eerste versie van 

het vraagstuk doormiddel van een 
Visual. 

 
Eerste formulering van vraagstuk 
checken bij de onderzoeksgroep.   

 
Geformuleerde vraagstuk 

presenteren bij de kenniskring van 
Sustainable Working and 

Organising (Avans Hogeschool). 

 
Definitieve vraagstuk formuleren 

voor het afstudeeronderzoek.  
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Ontwerpen  
Om de interesse en behoefte helder te krijgen heb ik besloten om verschillende sessies te houden. Het doel was om 
met de belanghebbenden samen vanuit de interesse en behoefte tot een passend vraagstuk te komen.  
 

In de periode maart tot eind april heb ik verschillende sessies gehouden. Om een passend vraagstuk te kunnen 
formuleren zijn tijdens de verschillende sessies kritische vragen gesteld. Er is gekozen om binnen elke sessie een 
open dialoog te voeren met telkens het onderwerp van de voorgaande sessie als leidraad, omdat betrokkenen bij een 
open dialoog echt naar elkaar luisteren, ervaringen en belevingen uitwisselen zonder enige oordeel (Sijnke, 2018). 
Dit leidt tot een pragmatische kijk binnen de verschillende sessies waarbij betrokkenen elkaar beter aanvoelen en 
begrijpen.  
 

De verschillende sessies vonden online in groepsverband plaats, omdat er zo een gevoel van “samen ontdekken” 
werd gecreëerd. Hier is voor gekozen, omdat voor de praktijk de vraagstuk tot dan toe ook nog onbekend was. Door 
middel van het gevoel van “samen ontdekken” wordt de mogelijkheid voor iedereen gecreëerd om zijn of haar eigen 
visie in te brengen. Om zo samen tot een passend vraagstuk te komen.   
 

Tijdens enkele online sessies is er van Whiteboard gebruik gemaakt, een middel om het gevoel van “samen 
ontdekken” te versterken. De versterking vond volgens de afstudeerder plaats, omdat iedereen zijn eigen 
gedachtegang op de Whiteboard kon plaatsen.  
 
3.1.2 - Uitvoeren  
Probleemstelling 
Op basis van de aanleiding en de verschillende sessies, kan gezegd worden dat een probleem verwacht wordt (S. 
Schenk & M. van Regteren, persoonlijke communicatie, april 2021). De reden hierachter is dat binnen het 
afstudeercurriculum meerdere veranderingen gaan plaatsvinden, waardoor binnen de opleiding men vermoedt dat er 
veel op de afstudeerbegeleiders af zal komen.  
 

Daarnaast is binnen het nieuwe afstudeertraject de bedoeling dat afstudeerders individueel gaan afstuderen in plaats 
van in duo’s (S. Schenk & M. van Regteren, persoonlijke communicatie, april 2021).  Hierdoor hebben 
afstudeerders geen sparringpartner meer om op terug te vallen. Op basis hiervan doet de opleiding de 
veronderstelling dat afstudeerders hun sparringpartner gaan missen op bepaalde momenten.  
 

Ook wordt van de afstudeerbegeleiders verwacht dat zij het leerproces van afstudeerders meer centraal gaan stellen 
(S. Schenk & M. van Regteren, persoonlijke communicatie, april 2021).  Enerzijds komt deze verwachting voort uit 
de nieuw opgestelde eindkwalificaties uit het landelijke opleidingsprofiel Bedrijfskunde. Anderzijds komt deze 
verwachting voort uit de Ambitie 2025 van Avans.  
 

Tenslotte is binnen het nieuwe afstuderen de bedoeling dat afstudeerbegeleiders de afstudeerders meer gaan 
coachen, omdat binnen de opleiding men vermoedt dat aan de hand van coachen de afstudeerders zelf meer gaan 
beschikken over een lerende, onderzoekende en ondernemende houding (S. Schenk & M. van Regteren, 
persoonlijke communicatie, april 2021). 
 

Resultaat 
In de eerste uitvoerende fase kan geconcludeerd worden dat de opleiding om de bovenstaande redenen zich afvraagt 
wat de beste manier van begeleiden is om het leerproces naast het beoordelen meer centraal te stellen. Dit, omdat er 
verschillende veranderingen gaan plaatsen en Avans in de ambitie 2025 stelt dat haar docenten een belangrijke 
succesfactor zijn in het leerproces van de studenten (Avans - Hoofdaccount, 2020). 
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Reflectie, Vastleggen en Delen   
De resultaten uit de probleemstelling zijn in een Whiteboard verwerkt. Om de resultaten te checken is de 
onderzoeksgroep ingezet. De methode om de resultaten via Whiteboard te checken is gekozen, omdat tijdens de 
sessies losse flarden aan informatie over het vraagstuk kwamen. De losse flarden aan informatie heb ik 
samengebracht tot een overzichtelijk geheel (Whiteboard).  
 
Ik heb tijdens het checkmoment ervoor gekozen om het Whiteboard eerst te presenteren en daarna het gesprek te 
voeren. De reden hierachter is, dat ik uit eerdere ervaringen heb opgemerkt, dat het volledig presenteren van 
stukken vaak bijdraagt aan een actief luisterend publiek. Tijdens de presentatie was de onderzoeksgroep enthousiast 
en geïnteresseerd. De verkregen feedback heb ik opgeschreven en later in het vraagstuk verwerkt.  

 
Samen met onderzoeksgroep heb ik vervolgens de doelstelling en vraagstelling geconcretiseerd:  
 

 
 
Deelconclusie  
Uit cyclus 1 kan geconcludeerd worden dat binnen het afstudeertraject meerdere veranderingen gaan plaatsvinden. 
Hierom vraagt de opleiding zich af wat de beste manier van begeleiden is, zodat het leerproces meer centraal komt te 
staan. De genoemde inzichten zijn nodig, omdat de opleiding vermoedt dat het nieuwe afstudeertraject “wat anders 
gaat vragen” van de begeleiding van de afstudeerders. Daarnaast heb ik ondervonden dat de praktijk enthousiast, 
geïnteresseerd is en voldoende informatie kan verschaffen.  
  

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 

 

  
Aan het begin van het afstudeeronderzoek was ik aan het aarzelen of opdracht drie goed zal verlopen. Dit, 

omdat er geen vraagstuk lag en alles snel was geregeld. Het gevolg hiervan was dat ik wat terughoudend was in 
mijn acties. Na de eerste cyclus ben ik ervan overtuigd, dat het afstudeeronderzoek tot iets moois gaat leiden. De 
enthousiasme, interesse en complimenten uit de praktijk zorgen ervoor dat ik als afstudeerder nog meer energie 

krijg om het vraagstuk te onderzoeken. Daarnaast heb ik in de eerste cyclus ondervonden, dat de praktijk mij 
voldoende informatie kan verschaffen om het afstudeeronderzoek te onderzoeken. 

Het doel van het afstudeeronderzoek 
is om samen met bedrijfskunde uit te 

vinden wat dé manier van begeleiden is 
binnen het nieuwe afstudeertraject, 
zodanig dat de verkregen inzichten 

vertaald worden naar adviezen, tools 
en/of handvaten. 

“Hoe kunnen de afstudeerbegeleiders de 
afstudeerders zodanig begeleiden dat het leerproces 

meer centraal komt te staan?” 

Hoofdvraag  
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Cyclus 2: Hallo, praktijk! 
Naar aanleiding van de deelconclusie in Cyclus 1 en om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag heb ik in 
samenspraak met de onderzoeksgroep de keuze gemaakt om de praktijk te gaan verkennen. Deze keuze is gemaakt, 
omdat de onderzoeksgroep en enkele betrokkenen binnen de opleiding vermoed dat het nieuwe afstudeertraject ‘wat 
anders gaat vragen’ van de begeleiding van afstudeerders. Echter heb ik enkel van de onderzoeksgroep en wat 
betrokkenen binnen de opleiding de vermoedens gehoord. Of de afstudeerbegeleiders en afstudeerders de 
vermoedens ook delen is niet inzichtelijk.  
 
In de schematische weergave hieronder zijn de stappen van deze tweede cyclus te lezen: 
 
 

 
 

 
 

  Wie zijn wij? Introductie 
in de praktijk doormiddel 

van 
kennismakingsfilmpje.    

 
Uitvoeren actie 1: first 

Impression.   

 
Uitvoeren actie 2: kijk mee in de 

afstudeerspiegel. 

 
 

Uitvoeren actie 3: fly on the wall 
(evaluatiemoment). 

 
 

Memberchecks voor actie 1, 2 en 3.  

 
Nieuwe inzichten en perspectieven 

voor het afstudeeronderzoek, 
afstudeerbegeleiders en 

onderzoeksgroep.  
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Kennismakingsfilmpje  
 

Ontwerpen  
Ik heb door middel van een gesprek met de onderzoeksgroep een aanpak bedacht hoe de praktijk het beste verkent 
kan gaan worden. Om te beginnen heb ik samen met de onderzoekgroep besloten om een kennismakingsfilmpje 
voor de praktijk te maken volgens de richtlijnen voor een goed uitnodigingsproces van Corrigan (zie van der 
Zouwen, 2018). Omdat Van der Zouwen (2018) aangeeft, dat de interactie tussen de uitnodiger en genodigden 
belangrijk is omdat deze zorgt voor verbinding met het vraagstuk en commitment voor de bijeenkomst. Om hierop 
in te haken heb ik ervoor gekozen om door middel van het kennismakingsfilmpje persoonlijk contact met 
belanghebbenden te leggen. Om zo commitment van belanghebbenden te krijgen voor toekomstige acties, 
vertrouwen op te bouwen en om te zorgen dat de praktijk verbinding krijgt met het vraagstuk.  
 
Uitvoeren  
Het kennismakingsfilmpje is door de onderzoeksgroep (incl. afstudeerder) opgenomen. Ik heb ervoor gekozen om 
een kennismakingsfilmpje met de onderzoeksgroep te maken, omdat de onderzoeksgroep de “kar trekkers” zijn van 
het afstudeeronderzoek. Het kennismakingsfilmpje is met de mobiele telefoon opgenomen zodat ieder lid van de 
onderzoeksgroep zelf het moment en locatie van de opname kon bepalen.  
 
Vastleggen 
De individuele opnames heb ik in het programma “Video editor” van Windows bewerkt en vastgelegd.  
 
Reflectie - Membercheck  
Nadat het kennismakingsfilmpje door mij is bewerkt, is het volledige 
kennismakingsfilmpje nog een keer door de onderzoeksgroep gecheckt. Dit heb ik 
gedaan om na te gaan of de boodschap in het kennismakingsfilmpje volledig en correct 
was. Daarnaast heb ik het kennismakingsfilmpje bij de onderzoeksgroep gecheckt, 
omdat de output van iedere onderzoek lid later door mij was samengevoegd en dan kan 
de output soms net wat anders overkomen in de praktijk. Om daarop in te spelen is het 
kennismakingsfilmpje gecheckt.  
 
Vastleggen en delen 
Nadat ik de volledigheid en correctheid van de boodschap had gecheckt heb ik aan een onderzoek lid gevraagd om 
het kennismakingsfilmpje uit te zetten in meerdere kanalen, zoals: Blackboard en Outlook. Dit, omdat ik op dat 
moment geen toegang had om in de juiste kanalen te komen. Daarnaast kende ik tot dan toe de praktijk nog niet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actie 1: First Impression  
Ontwerpen 
Nu dat ik samen met de onderzoeksgroep de eerste stappen binnen de interactie met de praktijk heb gezet en er 
positieve reacties en interesses zijn, kan de praktijk verkend worden. Om niet gelijk in zee te springen en zonder 
richtlijnen te gaan zwemmen heb ik ervoor gekozen om na te gaan denken over een potentiële eerste actie in de 
praktijk. Whiteboard is door mij gebruikt om de gedachtenspinsels op te schrijven en van daaruit de eerste actie te 
ontwerpen 
 

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 

 

  
Na het vormgeven en uitzetten van het kennismakingsfilmpje in de praktijk kreeg ik het gevoel, dat de 
praktijk nu wel een goed beeld had over mij, de onderzoeksgroep en mijn afstudeeronderzoek. Daarnaast 
kreeg ik veel complimenten vanuit de onderzoeksgroep. De leden van de onderzoeksgroep hadden in de 
wandelgangen positieve reacties van collega’s opgevangen. Daarnaast hebben een aantal collega’s aan de 
leden van de onderzoeksgroep verteld, dat er wel wat interesse is in het vraagstuk (S. Schenk & M. van 
Regteren, persoonlijke communicatie, april 2021). Dit waren voor mij wel lovende berichten, omdat mijn 
doel van het kennismakingsfilmpje daarmee was bereikt. Om niet stil te zitten ben ik vervolgens gaan 
nadenken over een mogelijke eerste actie.  

https://www.youtube.com/embed/hYX3ICHFHVQ?feature=oembed
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De bedoeling van de eerste actie was om te checken of de vermoedens van de onderzoeksgroep en wat betrokkenen 
binnen de opleiding ook door de afstudeerbegeleiders werden gedeeld. Om inzichtelijk te krijgen of de 
afstudeerbegeleiders de vermoedens ook delen en tegelijkertijd in interactie te zijn met de afstudeerbegeleiders heb 
ik de actie “First impression” bedacht. Dit, omdat ik op een laagdrempelige manier vooral de verhalen en ervaringen 
van de afstudeerbegeleiders in het oude afstudeertraject wilde gaan ophalen. Zo kon ik checken of de vermoedens 
ook door de afstudeerbegeleiders werden gedeeld. Daarnaast kon ik met behulp van actie “First Impression” op een 
laagdrempelige manier vertrouwen en relatie met de afstudeerbegeleiders opbouwen.  
 
Doordat ik in duo’s afstudeer en ieder individueel aan moet tonen te beschikken over de vaardigheden en skills van 
een HR-professional heb ik in samenspraak met afstudeerpartner Randa Kassem (hierna; afstudeerpartner) de keuze 
gemaakt om voorafgaand aan de eerste Actie 1 splitsing te maken (HRM Breda et al., 2020). Voor de splitsing maak 
ik gebruik van Heterogeneity sampling. Bij heterogeneity sampling worden er vooral meningen en standpunten 
verzameld (Etikan, 2017). Hierin is het doel om verschillende en uitgebreide verscheidenheid aan informatie op te 
halen. Ik heb voor heterogeneity sampling gekozen, omdat ik in Actie 1 vooral verschillende ervaringen en verhalen 
wilde verzamelen. Door verschillende verhalen en ervaringen te verzamelen heb ik geen eenzijdige informatie, maar 
informatie vanuit verschillende perspectieven. Om iedere afstudeerder even veel kans te geven om de 
gespreksvaardigheden van een HR-professional uit te oefenen heb ik in samenspraak met afstudeerpartner 
afgesproken, dat iedere afstudeerder 10 afstudeerbegeleiders spreekt. Echter zorgt de splitsing in de actie, zonder 
onderlinge afstemming ook voor diverse informatie. Om dat te voorkomen hebben mijn afstudeerpartner en ik de 
keuze gemaakt om gebruik te maken van een semigestructureerd interview vragenlijst.  
 
Daarnaast heb ik voor een semigestructureerd interview vragenlijst gekozen, omdat de vragen en antwoorden in een 
semigestructureerde vragenlijst niet van tevoren vaststaan (Baarda & Der Hulst, 2021). Dit zorgt ervoor dat 
voorafgaand aan het gesprek de richting van het gesprek niet wordt vastgelegd. Zo kan ik in het gesprek doorvragen 
op hetgeen wat wordt verteld. Echter staat bij een semigestructureerd interview wel onderwerpen vast, alleen hangt 
de keuze voor de mate van gestructureerdheid sterk af van de voorkennis die een onderzoeker heeft. Doordat ik al 
een cyclus heb doorlopen, heb ik al wat voorkennis over het afstudeertraject en de vermoedens vanuit het 
onderzoeksgroep en wat betrokken van de opleiding. Om die reden heb ik op basis van de doorlopen cyclus en de 
vermoedens een semigestructureerde interview vragenlijst opgesteld.  
 
Uitvoeren  
Ik heb voorafgaand aan de first impression gesprekken een uitnodiging gemaakt waarin de afstudeerbegeleiders 
actief worden uitgenodigd. De keuze om afstudeerbegeleiders actief uit te nodigen via een poster met een 
persoonlijke mailbericht heb ik gemaakt om zo de interactie tussen uitnodiger (ik) en genodigden 
(afstudeerbegeleiders) te bevorderen (Van der Zouwen, 2018). Hiermee hoopte ik dat afstudeerbegeleiders 
commitment zouden voelen voor de first impression gesprekken. Daarnaast is uit gesprekken met de 
onderzoeksgroep gebleken, dat afstudeerbegeleiders het te druk hebben en niet alle afstudeerbegeleiders op 
bepaalde datums beschikbaar zijn. Om op een ethische verantwoorde manier de afstudeerbegeleiders te benaderen, 
heb ik ervoor gekozen om een persoonlijke mail naar de afstudeerbegeleiders te sturen met de vraag of de 
afstudeerbegeleiders toestemming geven aan mij om vanuit de persoonlijke agenda’s een datum te prikken voor een 
1 op 1 gesprek, oftewel het first impression gesprek. Hierop heb ik leuke reacties gekregen. Vervolgens heb ik de 
agenda’s van de afstudeerbegeleiders bekeken en de first impression gesprekken ingepland. Ik heb hierin de keuze 
gemaakt om de gesprekken in de eerste twee weken van juni in te plannen. De reden hiervoor was, dat ik van de 
onderzoeksgroep had gehoord, dat afstudeerbegeleiders in de eerste weken van juni het minst druk zouden zijn (M. 
van Regteren & S. Schenk, persoonlijke communicatie, juni 2021). Op de persoonlijke mail met de poster kwamen 
veel lovende berichten.  
 

De first impression gesprekken heb ik door middel van Teams vergaderingen gevoerd. De keuze om de first 
impression gesprekken digitaal te voeren heb ik gemaakt, omdat afstudeerbegeleiders door de nieuwe corona 
maatregelen vanuit huis werkzaam waren. Naar aanleiding van het kennismakingsfilmpje ben ik tijdens de first 
impression gesprekken begonnen met een korte introductie. Ik heb de keuze gemaakt om het afstudeeronderzoek 
kort te introduceren, omdat ik weer een duidelijk beeld bij de afstudeerbegeleiders wilde schetsen over het 
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afstudeeronderzoek. Dit heb ik gedaan, omdat de first impression gesprekken vanaf het versturen van de 
uitnodigingen tot het inplannen van de gesprekken al een week was verstreken. Hierop volgend heb ik de first 
impression gesprekken gevoerd aan de hand van de semigestructureerde interview vragenlijst.  Ik heb tijdens de 
verschillende gesprekken de methode van effectief adviseren uit het boek “effectief adviseren” gebruikt. Dit, omdat 
de methode van effectief adviseren helpt om in interviews data te verzamelen voor een onderzoek (Schenk, 2011). 
Daarnaast heb ik de methode van effectief adviseren ingezet om de afstudeerbegeleiders meer bewust stil te laten 
staan bij de begeleiding van afstudeerder. Dit heb ik gedaan om zo concrete verhalen en ervaringen op te kunnen 
halen bij de afstudeerbegeleiders. De methode effectief adviseren en de toepassing van LSD heeft in de 
verschillende first impression gesprekken geleid tot stille momenten van afstudeerbegeleiders waarin 
afstudeerbegeleiders volgens mij meer bewust teruggingen naar het moment en/of situatie binnen het afstuderen. Dit 
heeft voor mij veel informatie opgeleverd.  
 

 
 

 
 
 
Reflectie - Membercheck  
Tussen de first impression gesprekken zijn er regelmatig check-up momenten met de afstudeerpartner gehouden om 
te waarborgen, dat de verkregen informatie uit de first impression gesprekken niet te veel van elkaar zouden 
afwijken. Daarnaast heb ik tijdens de first impression gesprekken van mijn afstudeerpartner op de kerncompetenties 
en toepassing LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) geobserveerd en feedback gegeven. Ook heeft mijn 
afstudeerpartner bij mij geobserveerd en feedback gegeven. Aan de hand van de verkregen feedback heb ik kritisch 
naar mijzelf en de feedback gekeken en waar nodig de verkregen feedback toegepast om de lsd-technieken nog 
verder te ontwikkelen. De observatie op de lsd-technieken en kerncompetenties heeft plaatsgevonden, omdat ik en 
mijn afstudeerpartner aan de kerncompetenties van het afstuderen moeten voldoen. Daarnaast ken ik de lsd-techniek 
al sinds leerjaar een en ik vroeg me af in hoeverre ik de lsd-technieken heb ontwikkeld.  
 
Tenslotte heb ik in de reflectiefase met de onderzoeksgroep gezeten om de first impression gesprekken te evalueren. 
De keuze om als onderzoeksgroep samen te komen en te reflecteren is gemaakt, omdat de onderzoeksgroep 
nieuwsgierig was naar de verhalen en ervaringen uit de first impression gesprekken. Het doel van de reflectiefase 
was om met de onderzoeksgroep te kijken naar de gesprekken en te checken of de gesprekken voldoende informatie 
voor het afstudeeronderzoek leverden. Doordat de verhalen en ervaringen uit de first impression gesprekken met het 
onderzoeksgroep was gedeeld, bleek dat de ervaringen en verhalen van de afstudeerbegeleiders nieuwe inzichten en 
perspectieven voor het afstudeeronderzoek meebrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastleggen en delen 
De first impression gesprekken zijn opgenomen met de functie opname in Teams vergaderingen. Hiermee zijn alle 
informatie uit de first impression gesprekken verzameld en opgeslagen. Aan het begin van elke first impression 
gesprek heb ik de betreffende afstudeerbegeleider om toestemming gevraagd. Dit vanwege de AVG-wetgeving, 
omdat de AVG-wetgeving aangeeft dat toestemming van de gebruiker belangrijk is, voordat een opname gestart kan 
worden (Autoriteit persoonsgegevens, 2019).  

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 
 
 
 

 
 

  
Na alle first impression gesprekken ben ik tot de conclusie gekomen, dat de ervaringen en verhalen van de 
afstudeerbegeleiders mij nieuwe inzichten hebben gegeven. Alleen weet ik nog niet zo goed of de vermoedens 
vanuit de onderzoeksgroep en wat betrokken van de opleiding helemaal kloppen. Daarnaast voelde de ervaringen 
en verhalen van de afstudeerbegeleiders als een eenzijdig verhaal. Ik miste voor mijn gevoel de ervaringen en 

Bewust nadenken  
“Door met jou in gesprek te gaan ga ik bewust nadenken over mijn eigen manier van begeleiden en daar leer ik 
echt van, zulke gesprekken voeren wij in de opleiding te weinig” - Afstudeerbegeleider D  

Nadenken 
“Wat een interessant onderwerp, soms dan moest ik wel even nadenken over een antwoordt, omdat de vragen die je 
stelt over begeleiding mij aan het denken zetten over mijn eigen manier van begeleiden” - Afstudeerbegeleider F  
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Actie 2: Kijk mee in de afstudeerspiegel  
Ontwerpen  
Nadat de verhalen en ervaringen van de afstudeerbegeleiders zijn gehoord, was voor mij een belangrijke vervolg 
stap om de verhalen en ervaringen van afstudeerders aan te horen. Dit, omdat er vermoedens zijn die betrekking 
hebben op de afstudeerders. Echter, waren de afstudeerders op het moment dat ik mij bedacht om de afstudeerders 
te spreken aan het einde van hun afstudeerperiode. Om die reden is ervoor gekozen om met de onderzoeksgroep te 
gaan sparren. Zo kon naar de mogelijkheden worden gekeken. Tijdens de bijeenkomst kwam duidelijk naar voren 
dat de afstudeerders tussen de definitieve inleverdatum en afstudeerzitting tijd hadden voor een eventueel gesprek 
(M. van Regteren & S. Schenk, persoonlijke communicatie, Juni 2021). Hierom heb ik de keuze gemaakt om de 
gesprekken, dan in te plannen. Vervolgens heb ik over de aanpak nagedacht.  
 
Tijdens de ontwerpfase van Actie 2 heb ik nagedacht over een manier om de gesprekken met afstudeerders aan te 
gaan. Er is voor een retrospectief interview met een gestructureerde interviewvragenlijst gekozen. Voor deze vorm 
van interviewen heb ik de naam “Kijk mee in de afstudeerspiegel” gegeven. Dit, omdat ik het doel voor ogen had 
om ervaringen en verhalen van afstudeerders tijdens hun afstudeerperiode te achterhalen (Baarda & Der Hulst, 
2021). Het achterhalen van oude ervaringen tijdens een gebeurtenis of periode wordt ook wel retrospectie genoemd. 
Een retrospectief interview legt hierin de nadruk “op het teruggaan in de tijd”. Wat voor afstudeerders in het 
afstudeertraject ook het geval was. Voor het voeren van de gesprekken heb ik een gestructureerde vragenlijst 
gebruikt, omdat ik dan de verhalen en ervaringen van afstudeerbegeleiders kan gebruiken om verder na te gaan of 
de afstudeerders ook hetzelfde ervaren als de gesproken afstudeerbegeleiders. Om dit te kunnen bewerkstelligen 
was het voor mijn gevoel van belang om een gestructureerd interviewvragenlijst op te stellen met vaste vragen 
waarop ik antwoord wilde van de afstudeerders ten gunste van het afstudeeronderzoek. Daarnaast is er voor een 
gestructureerd interviewvragenlijst gekozen om te voorkomen dat ik en mijn afstudeerpartner op andere 
onderwerpen een gesprek met de afstudeerders zouden voeren. Met een gestructureerde interviewvragenlijst zijn er 
vaste vragen waarop wordt bevraagd (Baarda & Der Hulst, 2021).  
 

Uitvoeren  
Na de ontwerpfase is er net zoals bij Actie 1, een splitsing gemaakt in de gesprekken met de afstudeerders. Echter, 
waren er 215 afstudeerders. Om voldoende afstudeerders per gesproken afstudeerbegeleider te spreken heb ik 
gebruik gemaakt van Cluster sampling (Etikan, 2017). Bij Cluster sampling wordt eerst naar de totale groep 
gekeken. Vervolgens wordt in de totale groep subgroepen gemaakt. Om vervolgens per subgroep een vergelijkbare 
verdeling te maken met diversiteit aan personen. Door de vergelijkbare verdeling en de diversiteit in de subgroep, 
wordt de subgroep een kleine representatieve groep voor de totale groep van personen.  
Zelf heb ik eerst naar het totale bestand van afstudeerders en afstudeerbegeleiders gekeken om te bepalen wat de 
totale groep was. Vervolgens is de indeling van de afstudeerbegeleiders en afstudeerders aangehouden, omdat de 
totale groep al door de toewijzing van afstudeerders aan de afstudeerbegeleiders al onderverdeeld waren in 
subgroepen. Echter waren de subgroepen per afstudeerbegeleider niet evenredig. Om die reden heb ik ervoor 
gekozen om per subgroep drie afstudeerders te spreken. Deze keuze is gemaakt, omdat sommige subgroepen 
bestaan uit meer dan drie afstudeerders en sommige afstudeerders alleen bestaan uit drie afstudeerders. Om binnen 
de subgroepen een vergelijkbare verdeling te maken heb ik per subgroep drie afstudeerders aangehouden om te 
spreken.  
 
Na de cluster sampling heb ik over een actieve uitnodiging voor de afstudeerders nagedacht, omdat ik door middel 
van de actieve uitnodiging hoop dat afstudeerders commitment voelen voor de gesprekken binnen Actie 2. Echter 
kwam in een gesprek met de onderzoeksgroep naar voren, dat afstudeerders weinig op Teams en outlook zitten, 

 verhalen vanuit de afstudeerders, want het zijn vermoedens waarbij de afstudeerders ook betrokken zijn. Om die 
reden ben ik na Actie 1 gaan nadenken. Hierin heb ik besloten om Actie 1 af te ronden en door te pakken naar een 
tweede actie met de afstudeerders.  
 
Ook stond de zomervakantie al bijna voor de deur en kwam ik tot het besef dat de doelgroep bijna op vakantie 
gaat. Om wel de juiste informatie voor het afstudeeronderzoek te kunnen verzamelen heb ik ervoor gekozen om 
eerst de stap naar de tweede actie te maken en de gesprekken uit Actie 1 even op te slaan en later ernaar te gaan 
kijken.   
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vanwege de afronding van hun afstudeertraject (M. van Regteren & S. Schenk, Persoonlijke communicatie, juli 
2021). Hierom heb ik de keuze gemaakt om bij iedere afstudeerder in de agenda’s te gaan kijken en een meeting in 
te schieten. Deze keuze heb ik gemaakt, omdat het anders niet meer mogelijk was om voor de zomervakantie de 
afstudeerders nog te spreken. Op dat moment was het ethische verantwoord om het zo te doen.  
 
Ik kreeg maar weinig respondenten. Hierom heb ik de keuze gemaakt om de afstudeerders privé een bericht te 
versturen. Het was namelijk niet zeker of de mailberichten daadwerkelijk bij de afstudeerders waren aangekomen. 
Om niet al te lang te wachten heb ik in het privébericht mij kwetsbaar opgesteld. Zo kon ik aan de afstudeerders 
laten zien, dat zij mij oprecht kunnen helpen en waarde kunnen toevoegen aan het afstudeeronderzoek (Brown, 
2019). Door mij kwetsbaar op te stellen hoopte ik, dat de afstudeerders zagen dat ik moed had om te zeggen “Ik heb 
jullie echt nodig voor mijn afstudeeronderzoek”. Volgens het boek “Durf te leiden” van Brown (2019) wordt 
kwetsbaarheid gedefinieerd als de ervaren emotie in tijden van risico’s, onzekerheid en emotionele blootstelling. 
Hierin gaat het niet om het verliezen en/of winnen, maar om de moed te laten zien dat je als persoon hulp nodig 
hebt. Dit heb ik dan ook gedaan om ervoor te zorgen dat de afstudeerders commitment voelen en mij een handje 
helpen.  
 
Het effect van het kwetsbaar opstellen heeft ervoor gezorgd, dat ik in een korte tijd veel respondenten kreeg. Ik 
kreeg in totaal van 23 afstudeerders. Met deze afstudeerders heb ik de gesprekken dan ook ingepland en gevoerd. 

 
 
 
 
 

De 23 gesprekken met de afstudeerders zijn door middel van een gestructureerde vragenlijst gevoerd. In de 
gesprekken heb ik mijn sterke kant “het luisteren naar het verhaal van een ander” gebruikt. Ook heb ik op 
verschillende momenten in de gesprekken doorgevraagd. Zo kreeg ik verdere verduidelijking en bruikbare 
informatie. Ik heb mijn kracht ingezet en doorgevraagd, omdat het doel van actie 2 was om verhalen en ervaringen 
van afstudeerders te verkrijgen. Deze verhalen en ervaringen zouden dan gebruikt kunnen worden in het 
afstudeeronderzoek om na te gaan of de afstudeerders en afstudeerbegeleiders dezelfde ervaringen delen. Bij het 
voeren van de verschillende gesprekken kreeg ik in het begin van het gesprek vaak oppervlakkige antwoorden. Ik 
probeerde mijzelf steeds met de afstudeerders te verbinden, zodat afstudeerders meer vertrouwen in mij zouden 
krijgen. Volgens Frans Timmerman (2015) zorgt het gevoel van verbondenheid voor meer vertrouwen. Hoe meer 
verbonden mensen zich met elkaar voelen, hoe meer men elkaar gaat vertrouwen (Timmermans, 2015). Dit heb ik 
toegepast door in de gesprekken de woorden te laten vallen als “herkenbaar”, “alles wat we bespreken blijft tussen 
ons”, “wat vervelend”, “wat goed” etc. Het effect was, dat afstudeerders meer openlijker in het gesprek ervaringen 
gingen delen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 

 
  
Toen de afstudeerders in Actie 2 niet reageerde op het mailbericht kreeg ik stiekem wel een beetje paniek, 
omdat de afstudeerders voor mijn gevoel een belangrijke perspectief zijn binnen het afstudeeronderzoek. 
Daarom ben ik ook super trots op mijzelf, dat ik mijzelf kwetsbaar heb opgesteld, want daardoor kreeg ik 
uiteindelijk 23 respondenten en veel bruikbare informatie. 
 

“Mijn kwetsbaarheid is mijn kracht” - Angel Fernando 

Vergeten 
“Ik wilde jou na je bericht een bericht terugsturen, maar was het vergeten gister. Natuurlijk wil ik je helpen” - 
Afstudeerder C1  
Ontschoten 
“Sorry jou bericht was mij even ontschoten, ik wil je graag helpen, zullen we iets inplannen samen”? - 
Afstudeerder B2   

Bereikbaar 
“Ik zag dat je wat ingepland had gister, maar er kwam wat tussen, sorry, ik ben vandaag heel de dag 
beschikbaar en je kan mij dan vandaag ook heel de dag even bellen voor het gesprek” - Afstudeerder E2    
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Actie 3: Fly on the wall  
Bijna aan het einde van alle gesprekken met de afstudeerders van Actie 2 kreeg ik van de onderzoeksgroep te horen, 
dat er een evaluatiemoment voor de afstudeerders en afstudeercoördinatoren stond gepland. Hierop heb ik de vraag 
gesteld of ik aan de evaluatie mocht deelnemen, omdat er dan vrij geobserveerd kan worden. Zo kan achterhaald 
worden wat de afstudeerders aan ervaringen en verhalen delen, zonder daarbij actief deel te nemen. Bij het vrij 
observeren bepaalt de onderzoeker ter plekke wat opvalt en belangrijk is (Van der Zouwen, 2018). Wel houdt de 
onderzoeker de onderzoeksvraag en eventuele sensitizing concepts 0F

1 in het achterhoofd. Ik had tijdens de evaluatie 
mijn hoofdvraag in gedachte en keek vanaf de zijlijn naar de evaluatie en de opvallende punten voor het 
afstudeeronderzoek genoteerd.  
 

Reflectie, Vastleggen en Delen 
 

Afstudeerpartner  
In de reflectiefase zijn alle gesprekken met de afstudeerders geëvalueerd. Het evalueren heb ik samen met mijn 
afstudeerpartner uitgevoerd. Wij hebben samen naar de verhalen en ervaringen van de afstudeerders gekeken om te 
kijken of de gesprekken aansloten op de thema’s waarbinnen wij informatie wilde. Dit was zeker het geval. De 
observatieverslagen van actie “Fly on the Wall ”zijn tot een observatieformulier samengevoegd. Door het samen te 
voegen is en meer informatie beschikbaar. Daarnaast is het zo dat wat voor de ene persoon opvalt, valt voor een 
andere persoon niet op.   
 

Onderzoeksgroep 
Na de evaluatie met mijn afstudeerpartner is met de onderzoeksgroep geëvalueerd. De onderzoeksgroep was 
nieuwsgierig naar de verhalen en ervaringen van de afstudeerders. Daarnaast was de bijeenkomst met de 
onderzoeksgroep ervoor om te checken of de verschillende gesprekken met de afstudeerders en afstudeerbegeleiders 
tot bruikbare informatie voor het afstudeeronderzoek hebben geleid. Al snel bleek, dat de verhalen en ervaringen 
van de afstudeerders en afstudeerbegeleiders nieuwe inzichten voor het afstudeeronderzoek meebrachten 
(persoonlijke communicatie, M. van Regteren & S. Schenk, Juli 2021).  
 

Membercheck  
Op basis van de nieuwe inzichten uit de acties is er een membercheck uitgevoerd. De keuze om de nieuwe inzichten 
bij de afstudeerders en afstudeerbegeleiders te checken is gemaakt, omdat het over twee weken zomervakantie was 
en dan zijn beide groepen niet beschikbaar. Daarnaast gaat het bij actieonderzoek niet om het verkrijgen van exacte 
antwoorden op vragen, maar om samen een beter beeld te krijgen van de kwestie en vandaar stappen te zetten naar 
de aanpak daarvan (Van der Zouwen, 2018). De membercheck is vanuit het “laaghangende fruit” uit de acties 
uitgevoerd. Met “laaghangende fruit” worden de belangrijke inzichten uit de acties bedoeld, die al snel bij het 
nieuwe afstuderen gebruikt konden gaan worden. Deze belangrijke inzichten zijn bij de afstudeerders en 
afstudeerbegeleiders op volledigheid en correctheid gecheckt. Er zijn in totaal drie posters gemaakt. Twee posters 
waren gefocust op verhalen en ervaringen binnen het afstudeertraject met een ontwikkel karakter. Een poster was 
gefocust op successen. De poster met successen is gemaakt, omdat mensen het werk pas als betekenisvol ervaren als 
bij de successen wordt stilgestaan (Mooijman et al., 2018).  Dan gaan mensen bewust nadenken over de betekenis 
van hun werk op een anderen. Wanneer mensen hun werk als betekenisvol ervaren, verhoogt dat de bevlogenheid. 
Hierdoor wordt het werk niet meer als belastend of druk ervaren en willen zij zichzelf graag blijven ontwikkelen. 
Om hierop in te spelen heb ik ervoor gekozen om twee posters met ontwikkelpunten te maken en een poster met de 
successen.  
 

De drie posters zijn via een mailbericht naar de gesproken afstudeerders en afstudeerbegeleiders verstuurd. De 
keuze om een membercheck via de mail te doen is gemaakt, omdat het op dat moment voor mij efficiënt was. Ik kon 
met een mailbericht sneller en makkelijker een grote groep bereiken en daarvan reacties terugkrijgen. Daarnaast 
konden afstudeerders en afstudeerbegeleiders zonder enige invloed hun mening uiten.  
 
Resultaten terugleggen onderzoeksgroep  

 
1 “Zinnen over wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat interessant is om verder te verkennen” (Van der Zouwen, 2018)  
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Op basis van de reacties uit de membercheck heb ik de posters verbeterd. Daarna zijn de drie posters uit de 
membercheck weer aan de onderzoeksgroep teruggelegd. Het terugleggen van de drie posters had voor mij een doel, 
omdat ik tijdens het checken van de drie posters tot de conclusie was gekomen, dat het helemaal niet gaat om dé 
manier van begeleiding, maar juist om de passende manier van begeleiding. Ik heb deze inzichten verkregen, omdat 
ik tijdens het maken van de drie posters luisterde naar de verschillende verhalen en ervaringen uit de acties. Toen 
had ik geconcludeerd, dat het elke verhaal en ervaring uniek was. Om die reden heb ik in samenspraak met de 
onderzoeksgroep de hoofdvraag aangepast:  
 

“Hoe kunnen afstudeerbegeleiders op de meest passende manier de afstudeerders 
begeleiden zodanig dat het leerproces meer centraal gaat staan”?  

 
Ook hebben de acties de onderzoeksgroep aan het denken gezet. Dit, heeft de onderzoeksgroep doen besluiten om 
het “laaghangende fruit” van de membercheck posters in de invulling van het nieuwe afstudeertraject te 
implementeren (M. van Regteren & S. Schenk, persoonlijke communicatie, Juli 2021). Daarnaast heeft de 
onderzoeksgroep aangegeven, dat het nog waardevoller zou zijn als de gesprekken uit de acties nog verder worden 
uitgewerkt.  
 
Deelconclusie  
Uit Cyclus 2 kan geconcludeerd worden, dat de drie acties de afstudeerbegeleiders, onderzoeksgroep en mij aan 
denken heeft gezet. Wat geresulteerd heeft in het aanpassen van de hoofdvraag. Op basis van het laaghangende fruit 
uit de acties is er bij de onderzoeksgroep een behoefte ontstaan om nog verder in de gesprekken te gaan kijken. 
Daarnaast heb ik in Cyclus 2 de kracht van kwetsbaarheid ontdekt en heb ik ondervonden dat de verhalen en 
ervaringen van afstudeerbegeleiders en afstudeerders mij op andere inzichten hebben gebracht.  
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Cyclus 3: Opzoek naar goudklompjes  
Naar aanleiding van de behoefte van de onderzoeksgroep uit Cyclus 2 om verder te kijken in de gesprekken zijn de 
gesprekken uit Actie 1 en twee verder uitgewerkt. Deze keuze heb ik gemaakt, omdat de onderzoeksgroep een 
behoefte had. Daarnaast was de praktijk op zomervakantie. Om die reden was de behoefte van de onderzoeksgroep 
een mooie vervolgstap. Het doel van het uitwerken van de gesprekken was om nieuwe/andere inzichten voor het 
afstudeeronderzoek te verkrijgen. Uit de eerder gepresenteerde “laaghangende fruit” bij de onderzoeksgroep kwam 
naar voren dat de nieuwe inzichten in nieuwe afstudeertraject worden geïmplementeerd. Daarnaast is de 
onderzoeksgroep door het “laaghangende fruit” meer over de begeleiding gaan nadenken.  
 
In de schematische weergave hieronder zijn de stappen van deze derde cyclus te lezen: 

 

 
 

 
 

 
 

Thematische analyse   

 
Onderdeel thematische analyse 

Samen met afstudeerpartner 
thematische samenvattingen 

maken.      

 
 

Membercheck met 
onderzoeksgroep. 
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Actie 4: Thematische analyse  
Ontwerpen  
In de zomervakantie zijn 10 gesprekken uit Actie 1 en 23 gesprekken uit Actie 2 samenvattend getranscribeerd. Ik 
ben nagegaan of het volledig uitschrijven wel nodig was. Echter kwam ik tot de conclusie dat het volledig 
transcriberen van de gesprekken niet nodig was. Dit, omdat het doel van het transcriberen van de gesprekken niet 
was om nieuwe theorie te ontwikkelen, maar om nieuwe/anderen inzichten en perspectieven voor de 
onderzoeksgroep te verkrijgen, ook wel actionable knowledge genoemd (Van der Zouwen, 2018). Hierdoor heb ik 
besloten om samenvattend te transcriberen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadat alle transcripten waren uitgeschreven heb ik nagedacht over de manier van coderen. Toen is de keuze voor 
thematische analyse gemaakt, omdat het een flexibele analyse-instrument is (Verhoeven, 2020). Een flexibel 
analyse-instrument waarmee kwalitatieve gegevens verwerkt kunnen worden, zonder daarbij theorieën en modellen 
te hoeven gebruiken. Het is een analyse-instrument dat vooral gericht is op de praktijk. Daarnaast stelt het analyse-
instrument mij in staat om de verhalen en ervaringen van de afstudeerders en afstudeerbegeleiders te vertellen, 
vanuit de perspectieven en belevingswerelden, zoals het bij kwalitatief onderzoek hoort.  
 
 

 
Uitvoeren  
In de thematische analyse zijn de meeste stappen doorlopen, behalve vaststellen en structureren. Dit, omdat in de 
thematische analyse de onderzoeker zelf de keuze kan maken om bepaalde stappen wel of niet te doorlopen 
(Verhoeven, 2020). Hierin heb ik de stap vaststellen en structuren weggelaten, omdat het doel van het uitwerken en 
analyseren van de gesprekken niet was om patronen te vinden, maar om nieuwe inzichten en perspectieven te 
verkrijgen. In de figuur hieronder worden mijn stappen in de thematische analyse gevisualiseerd. Onder de 
visualisatie is per stap uitgelegd welke keuze de afstudeer heeft gemaakt. 
 
 

 

 

Figuur 1 Stappen van de afstudeerder in de thematische analyse (Verhoeven, 2020).  

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 

 

  
Het samenvattend transcriberen is vaak een tijdrovend bezigheid. Nu moet ik zeggen, 
dat ik het samenvattend transcriberen van de gesprekken uit Actie 1 en Actie 2 niet als 
tijdrovend heb ervaren. Dit, omdat ik in de zomervakantie lekker in de tuin met de zon 

aan het tikken was. Het samenvattend transcriberen had geen haast en ik had nog 8 
weken om het te transcriberen. Elke dag een gesprek en voordat ik het wiste was het zo 
gedaan. Voor de zomervakantie waren mijn hersenen hard aan het nadenken en in de 

zomervakantie zijn mijn handen hard aan het werken.  
 

“Mijn Hersenen waren even op vakantie en mijn handen 
waren volop aan het werk” - Angel Fernando  

 
Thematische analyse 

“Een praktisch, stapsgewijs instrument om patronen (bestaande uit codes  
en thema’s) in kwalitatieve gegevens te ontdekken en te analyseren, met  
als resultaat een rijk overzicht en contextuele interpretatie van deze  
gegevens als antwoord op een onderzoeksvraag” - (Verhoeven, 2020, p. 32). 

• Structuur aanbrengen in de 
uitgewerkte stukken door te 
fragmenteren. 

Fragmenteren 
(2x)

• De verschillende fragmenten 
samenvatten in een specifiek 
begrip (code). 

• Selectief coderen 
(kleurencoderen)

• In vivo codes

Coderen (3x)
• Nieuwe 

hoofdthema's 
• Intersubjectiviteit 

Thematiseren 
(2x)

• Kwaliteitscontrole 
• Holistische kijk 
• Ordenen Hoofd en 

sub thema's 

Reviseren en 
verfijnen • Samenvoegen 

codeerschema's 
• Thematische 

samenvatting 

Presenteren
Tussenstap: 
Codeerschema 
maken in Excel.  



 69  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

 
Fragmenteren  
In de eerste stap fragmenteren zijn de transcripten in twee rondes gefragmenteerd (Verhoeven, 2020). Zo kon er 
structuur worden aangebracht.  De transcripten bestonden eerst uit stukken aan elkaar geschreven teksten. Door te 
fragmenteren heb ik de transcripten met een witregel in fragmenten opgedeeld. Elk fragment uit het transcript gaat 
over een bepaald onderwerp of een samenhangend onderwerp. De eerste ronde zijn de transcripten al lezend 
gefragmenteerd. In de tweede ronde zijn de gemaakte fragmenten gecontroleerd en waar nodig nieuwe fragmenten 
toegevoegd.  
 

Coderen  
Na de eerste stap fragmenteren heb ik de tweede stap gezet, namelijk coderen (Verhoeven, 2020). Ik heb voor 
selectief coderen gekozen, omdat ik vooraf al had bepaald om in de thematische analyse opzoek te gaan naar 
thema’s uit de membercheck “laaghangende fruit”. Deze keuze heb ik gemaakt, omdat er in het vooronderzoek en 
de membercheck al bepaalde thema’s zijn gevonden en ik wilde nagaan of de thema’s in de uitgewerkte gegevens 
nieuwe/andere inzichten zouden opleveren. Bij selectief coderen wordt de informatie uit het vooronderzoek gebruikt 
om de uitgewerkte gegevens te coderen, omdat de onderzoeker dan na gaat of de begrippen/gebeurtenissen ook in 
de uitgewerkte gegevens voorkomen (Verhoeven, 2020). 
 
Ik heb selectief gecodeerd door kleurencoderen toe te passen. Met kleurencoderen krijgt iedere code een kleur 
(Verhoeven, 2020). Zo is direct te zien welke codes vaak in de transcripten voorkomen. Een van de voordelen van 
kleurencoderen is dat een onderzoeker direct kan zien op welk niveau de waarneming is gedaan en welke code(s) 
het meest aanwezig is. Tijdens het selectief coderen ben ik dicht bij de verhalen en ervaringen van de transcripten 
gebleven, omdat ik het doel van het uitwerken van de gesprekken voor mij had, namelijk: nieuwe inzichten en 
perspectieven wilde vanuit de verhalen en ervaringen. Dit wordt in de literatuur ook wel “In Vivo codes” genoemd 
(Verhoeven, 2020). In vivo codes zijn ook wel semantische codes. Bij deze codes blijft een onderzoeker zo 
dichtmogelijk bij de oorspronkelijke teksten. De codes die de onderzoeker vindt komen letterlijk uit de teksten naar 
voren. Vaak wordt letterlijk een stuk uit de tekst geciteerd. Dit heb ik ook gedaan.   
 
Ik heb in totaal drie rondes gecodeerd (Verhoeven, 2020). Vooraf aan het coderen van de transcripten heb ik met 
mijn afstudeerpartner twee transcripten uitgewisseld om te checken op welke manier iedere individu codeert en of 
de codes aan de juiste fragmenten worden gehangen. Daarna is in drie rondes individueel gecodeerd. In de eerste 
ronde is vanuit de thema’s uit de membercheck gecodeerd. In de tweede ronde zijn de fragmenten zonder code 
doorgelezen om te kijken of er nieuwe codes toegevoegd kan worden. In de derde en laatste ronde heb ik na overleg 
met mij afstudeerpartner gecheckt of de overige gegevens zonder code vanuit onze analyses nog tot nieuwe codes 
leiden.  
 
Tussenstap  
Na twee stappen is er een tussenstap gemaakt (Verhoeven, 2020). Dit, omdat ik inmiddels veel codes had en de 
codes in de fragmenten onoverzichtelijk werden. Om die reden is er een tussenstap gemaakt door de fragmenten en 
codes in de transcripten van de afstudeerders en afstudeerbegeleiders in codetabellen in Excel in te voeren.  
 
Thematiseren  
Na een tussenstap heb ik de derde stap gezet, namelijk: thematiseren. Echter heb ik in de eerste codeerronde vanuit 
de thema’s uit de membercheck gecodeerd. Hierdoor zijn de gevonden codes uit codeerronde twee en drie tot een 
passende hoofdthema’s gethematiseerd. Dit, omdat in codeerronde twee en drie er alleen gegevens waren gebaseerd 
op een specifieke gebeurtenissen of onderwerp. Om daar een passend hoofdthema aan te koppelen heb ik met mijn 
afstudeerpartner overlegd, omdat een overleg met andere onderzoekers tijdens het thematiseren op kwalitatieve 
wijze de betrouwbaarheid van het onderzoek waarborgt (Verhoeven, 2020). Iedere onderzoeker analyseert op een 
andere manier, waardoor er ook andere resultaten voortkomen. Om dit te voorkomen heb ik bij het thematiseren een 
overleg (peer-overleg) met mijn afstudeerpartner gehad voor de codes uit codeerronde twee en drie. Om zo samen 
met mijn afstudeerpartner passende hoofdthema’s te formuleren. De geformuleerde hoofdthema’s zijn het resultaat 
van de overeenstemming tussen mij en mijn afstudeerderpartner in de stap thematiseren. Dit wordt ook wel 
intersubjectiviteit genoemd (Verhoeven, 2020). 
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Reviseren en verfijnen  
Nadat alle codes waren gethematiseerd is de volgende stap gezet, namelijk: reviseren en verfijnen. Deze stap is 
gezet om een kwaliteitscontrole op de geformuleerde thema’s uit te voeren. Met een kwaliteitscontrole wordt 
gecontroleerd of de geformuleerde thema’s een goede omschrijving zijn van de codes. Daarnaast is gecheckt of de 
geformuleerde thema’s verband houden met het onderwerp van het afstudeeronderzoek (holistische kijk). Deze 
controle is uitgevoerd, zodat ik de inhoud van de analyse kan checken of de analyse een goede afspiegeling is van 
de gesprekken uit de eerste drie acties uit Cyclus 2.  
 

 
 
 
 
 

Na de kwaliteitscontrole heb ik de keuze gemaakt om de gegevens te ordenen in hoofd- en subthema’s. Dit, omdat 
ik bij de kwaliteitscontrole tot de conclusie was gekomen, dat binnen iedere thema ook bepaalde subonderwerpen 
aan bod kwamen. Hierdoor heb ik per hoofdthema subthema’s geformuleerd.  
 
Na het formuleren van de subthema’s onder iedere hoofdthema zijn in de codetabellen illustrerende quotes 
toegevoegd. Zo worden de verhalen en ervaringen van de afstudeerders en afstudeerbegeleiders in de analyse 
duidelijk naar voren gebracht. Het zijn tenslotte de verhalen en ervaringen van de afstudeerders en 
afstudeerbegeleiders en daar wilde de onderzoeksgroep nieuwe inzichten in. Om die reden zijn de illustrerende 
quotes aan de codetabellen toegevoegd. Vervolgens zijn de gegevens in de codetabellen feitelijk gemaakt door de 
aantallen bij te zetten.  
 

Presenteren  
Na het vaststellen en structureren heeft de afstudeerder in samenspraak met de afstudeerder ervoor gekozen om 
vanuit de individuele codetabellen thematische samenvattingen te maken. De afstudeerder heeft voor thematische 
samenvattingen gekozen, omdat de afstudeerder alleen de ervaringen en verhalen van de afstudeerders en 
afstudeerbegeleiders weergeeft en niet meer dan dat. De thematische samenvattingen kunnen de behoefte van de 
onderzoeksgroep voorzien, namelijk het verkrijgen van nieuwe inzichten en perspectieven. Daarnaast heeft de 
afstudeerder ervoor gekozen om met de afstudeerpartner de individuele codetabellen samen te voegen. Deze keuze 
heeft de afstudeerder gemaakt om de duurzaamheid van de resultaten te vergroten door gegeven uit verschillende 
bronnen en van verschillende groepen mensen te gebruiken, ook wel datatriangulatie genoemd. Door gebruik te 
maken van datatriangulatie vergroot de afstudeerder de validiteit en geldigheid van de analyse (Verhoeven, 2020). 
 
 

Thematische samenvattingen aan onderzoeksgroep voorleggen - Membercheck  
Na het doorlopen van de thematische analyse zijn de thematische samenvattingen in een bijeenkomst met de 
onderzoeksgroep voorgelegd. Dit, om te checken of de thematische analyse in de behoefte van de onderzoeksgroep 
heeft kunnen voorzien. Hiervoor is er een onlinebijeenkomst georganiseerd. Dit, omdat het zomervakantie was en 
de Avans locaties dicht waren. Ook agenda technisch kwam de bijeenkomst online beter uit. Tijdens de 
onlinebijeenkomst heeft de onderzoeksgroep de tijd gehad om de thematische samenvattingen door te lezen. 
Vervolgens is aan de onderzoeksgroep gevraagd of de hoofdthema’s uit de thematische analyse door de 
onderzoeksgroep herkend worden en/of er hoofdthema’s zijn die de onderzoeksgroep niet herkennen (M. van 
Regteren & S. Schenk, persoonlijke communicatie, augustus 2021). Daarnaast is door de onderzoeksgroep over de 
uitkomsten uit de thematische analyse gespard. De uitspraken die steeds tijdens de onlinebijeenkomst terugkwamen 
zijn:  

   
Intersubjectiviteit 

“Overeenstemming of instemming van onderzoekers over de resultaten in 
een onderzoek” - (Bakker & De Boer, 2021, p. 90). 

   
Holistische kijk  

“Onderzoeker houdt voortdurend het hele verhaal in het oog” -  
(Verhoeven, 2020, p. 71). 
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Vastleggen 
De onlinebijeenkomst is opgenomen en daarnaast zijn er aantekeningen in een notitieboekje gemaakt.  Een paar 
belangrijke inzichten van de onderzoeksgroep zijn (M. van Regteren & S. Schenk, persoonlijke communicatie, Juli 
2021):  
 

• Alle hoofdthema’s uit de thematische analyse hebben direct of indirect met elkaar te maken.  
• De uitkomsten uit de thematische analyse geven een duidelijk beeld over “waar nog winst te behalen valt” 

als het gaat om het begeleiden van afstudeerders.  
• De uitkomsten uit de thematische analyse geven inzichten in de behoeftes van afstudeerders en 

afstudeerbegeleiders op het gebied van begeleiding. 
• De uitkomsten uit de thematische analyse laat de onderzoeksgroep verder nadenken over de inrichting van 

het nieuwe afstudeertraject.  

 
 

Deelconclusie  
Om nieuwe inzichten uit de gesprekken met afstudeerders en afstudeerbegeleiders te verkrijgen, is er een 
thematische analyse uitgevoerd. In de thematische analyse wordt de focus gelegd op het vertellen van verhalen en 
ervaringen van de afstudeerbegeleiders en afstudeerders. Hierbij zijn thematische samenvattingen gemaakt om de 
uitkomsten tijdens een onlinebijeenkomst met de onderzoeksgroep te kunnen delen. De conclusie die tijdens de 
onlinebijeenkomst door de onderzoekgroep werd getrokken was dat de uitkomsten uit de thematische analyse tot 
nieuwe inzichten hebben geleid voor zowel het beantwoorden van de hoofdvraag, als voor de invulling van het 
nieuwe afstudeertraject.  
 
 
 
  

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 

 
  

Tijdens het uitvoeren van de thematische analyse en de onlinebijeenkomst met de onderzoeksgroep merkte ik pas 
echt hoeveel informatie ik had over het afstudeertraject. Zoveel verschillende perspectieven en inzichten over het 

afstudeertraject en dat alleen al vanuit de gesprekken. Ik vond het bizar en tegelijkertijd kon ik alle informatie maar 
moeilijk filteren. Gelukkig heb ik samen met mijn afstudeerpartner ervoor gekozen om thematische samenvattingen 

te maken. Deze heb ik uiteindelijk ook bij de onderzoeksgroep voorgelegd. Tot mijn opluchting was de 
onderzoeksgroep erg tevreden en zijn er interessante bevindingen uit voortgevloeid.   

Waardevol 
“De informatie uit jullie analyse helpt enorm bij de invulling van het nieuwe afstuderen, hier moeten we echt iets 
mee” - Lid van de onderzoeksgroep  

Enthousiasme  
“Ik word hier zo blij van, echt waardevol” - Lid van de onderzoeksgroep  
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Cyclus 4: Alles draait om betekenis geven  
In de vorige cyclus heeft de onderzoeksgroep nieuwe inzichten uit de thematische analyse opgedaan. Nu de 
onderzoeksgroep nieuwe inzichten heeft opgedaan heerst er bij mij de vraag “wat betekenen de uitkomsten uit de 
thematische analyse voor de afstudeerderbegeleiders?” Deze vraag is bij mij ontstaan, omdat de uitkomsten alleen 
bij de onderzoeksgroep waren gedeeld en niet bij de afstudeerbegeleiders. Terwijl de afstudeerbegeleiders de 
afstudeerders begeleiden en de uitkomsten uit de thematische analyse juist voor de afstudeerbegeleiders belangrijk 
zijn om vanuit daar op zoek te gaan naar de meest passende manier van begeleiding waarin het leerproces van de 
afstudeerders meer centraal gaat staan.  
 
In de schematische weergave hieronder zijn de stappen van deze vierde cyclus te lezen: 

 

 
 

 
 

   
Introductie nieuwe 
afstudeerperiode en 
kennismaking met 

afstudeerbegeleiders 
(Naam: pilotgroep) 

 

 
Actie 5: Meeloop dag 

nieuwe afstudeertraject.  
 

 
 

Presentatie kenniskring.   
 

 
 

Actie 6: Verleden, Heden en 
Toekomst.    

 

 
 

Membercheck Pilotgroep & 
Prioriteren 
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Pilotgroep  
Om antwoord te kunnen vinden op de vraag “wat betekenen de uitkomsten uit de thematische analyse voor de 
afstudeerderbegeleiders?” heb ik allereerst met de onderzoeksgroep gespard over een mogelijke aanpak. De 
onderzoeksgroep ziet graag een aanpak waarin enthousiaste en geïnteresseerde afstudeerbegeleiders in het nieuwe 
afstudeertraject, in een kleine groep meehelpen. Dit, omdat in het onderwijs veranderingen vaak langs de formele 
weg verlopen (Zomerdijk & Blom, 2017). Terwijl het informele en meer spontane leren vaak in het onderwijs wordt 
onderschat. Veel vernieuwingen ontstaan langs informele wegen en zijn vooraf niet te voorzien of te plannen. Juist 
het samen op een informele manier zoeken, experimenteren, klooien en knutselen levert het meeste succes op. 
Daarnaast zorgt het betrekken van enthousiaste en geïnteresseerde afstudeerbegeleiders ervoor, dat 
afstudeerbegeleiders in de vernieuwing meedenken, aanmoedigen en meegaan. Zulke personen als de 
afstudeerbegeleiders worden ook wel A-spelers genoemd. A-spelers zijn personen die perfect passen bij jouw eigen 
dromen, ambities en kernwaarden en die uit zichzelf ondernemend zijn en dingen beter maken. Van zulke A-spelers 
krijg je energie en samen ga je proberen om doelen te bereiken. Hierom heb ik in samenspraak met de 
onderzoeksgroep besloten om met een kleine groep van negen afstudeerbegeleiders in het nieuwe afstudeertraject te 
werken. Deze kleine groep van negen afstudeerderbegeleiders wordt door de onderzoeksgroep en mij benoemt als 
de “pilotgroep”.  
 

Na het besluit met de onderzoeksgroep over het werken met een kleine groep, is met het pilotgroep kennis gemaakt, 
omdat niet alle afstudeerbegeleiders in de pilotgroep voor mij bekend waren. Sommige afstudeerbegeleiders heb ik 
in de actie “First impression” gesproken. Andere afstudeerbegeleiders hebben in de actie “first impression” met 
mijn afstudeerpartner gesproken.  

 
 
Actie 5: Meeloop dag nieuwe afstudeertraject    
Ontwerpen 
In het vooronderzoek zijn er nieuwe inzichten vanuit de thematische analyse opgedaan. Hierin heeft de 
onderzoeksgroep aangegeven dat de nieuwe inzichten in het nieuwe afstudeertraject worden 
geïmplementeerd. Het nieuwe afstudeertraject van de opleiding Bedrijfskunde is op 30 augustus 2021 
officieel begonnen. Om te kijken welke inzichten in het nieuwe afstudeertraject zijn geïmplementeerd en 
wat de effecten daarvan zijn op de afstudeerders en afstudeerbegeleiders is tijdens de eerste terugkomdag 
meegelopen.  
 
Uitvoeren  
Op donderdag 2 september 2021 heeft de eerste terugkomdag plaatsgevonden. Op deze dag heb 
ik met de afstudeerders en afstudeerbegeleiders meegelopen. De keuze om op donderdag mee te 
lopen was gemaakt, omdat de negen afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep een terugkomdag op 
de donderdag hadden. In het kader van het samenwerken met een kleine groep aan het 
afstudeeronderzoek heeft de afstudeerder ervoor gekozen om bij deze groep mee te lopen. 
Tijdens de aftrap werden mijn afstudeerpartner en ik geïntroduceerd. Hierbij is verteld dat wij 
tijdens de meeloop dag komen observeren. De afstudeerder heeft tijdens de meeloop dag 
participerende geobserveerd (Saunders et al., 2019). Bij participerend observeren neemt een 
onderzoeker deel aan de activiteiten en leven van de onderzoekspersonen. Voor het observeren 
op de meeloop dag heb ik de rol van waarnemer als participant aangenomen. In de rol van 

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 

 

  
Tijdens de kennismaking heb ik mijzelf voorgesteld. Vervolgens heb ik de gezette stappen in het afstudeeronderzoek 
verteld. Hierop was het even stil. Vervolgens kwamen vanuit de aanwezige afstudeerbegeleiders positieve reacties. Ik 

kreeg complimenten vanuit de afstudeerbegeleiders. Ook heeft mijn verhaal bij de afstudeerbegeleiders interesse 
gewekt. Zo stelden wat afstudeerbegeleiders vragen uit interesse. Op het einde van de kennismaking hebben 

afstudeerbegeleiders aangegeven, dat zij niet kunnen wachten om met mij aan de slag te gaan. Dit waren voor mij 
motiverende en bevestigende woorden. Daar krijg ik gewoon energie van.  

 
 

“Werken met en in de praktijk, daar krijg ik toch energie van” - Angel Fernando   
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waarnemer participant observeert de onderzoeker zonder deel te nemen aan de activiteiten (Saunders et al., 2019). 
Ik heb in de rol van waarnemer participant met een observatiekader geobserveerd. De observatiekader is een 
framework van waaruit een onderzoeker kijkt/observeert. Zo kan een onderzoeker vooraf vaststellen waarnaar de 
onderzoeker kijkt en observeert. De observatiekader is aan de hand van de hoofdthema’s uit de thematische analyse 
gemaakt. Dit omdat de onderzoeksgroep de inzichten vanuit de thematische analyse in het nieuwe afstuderen 
hadden geïmplementeerd en ik wilde kijken welke inzichten dat waren.  
 

Reflecteren 
Op basis van de observatie in de meeloop dag is er een observatieverslag opgesteld. Ik heb een observatieverslag 
gemaakt om te kijken wat de effecten zijn van de implementatie van de inzichten en perspectieven in het nieuwe 
afstudeertraject. Hieronder zijn een aantal bevindingen en uitspraken uit de meeloop dag te lezen. De meest 
opvallende bevinding uit de meeloop dag was dat afstudeerbegeleiders in het nieuwe afstudeertraject veel aan het 
woord zijn en de afstudeerders vooral veel luisteren. Terwijl in de aftrap van de eerste terugkomdag de 
afstudeerbegeleiders de afstudeerders mededelen dat afstudeerbegeleiders niet gaan zenden.  

 
 

 
 

 
 
 
 

  

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 

 

  
Tijdens de meeloop dag heb ik ondervonden, dat de afstudeerbegeleiders toch nog wel in de oude patronen vallen, 

zoals het veel zenden, dingen voorkauwen en stappen volgen volgens een lijstje. Wellicht wordt dit onbewust gedaan 
en zien de afstudeerbegeleiders het zelf niet in, maar dit viel mij tijdens de meeloop dag op. Ik vond het tijdens de 

meeloop dag lastig om een grote groep te observeren. Er gebeurde zoveel om mij heen, maar gelukkig was ik samen 
met mijn afstudeerpartner en konden mijn afstudeerpartner en ik ons opdelen.  

 
 

Afstudeerbegeleiders waren voornamelijk 
aan het woord.  
 

 

Het woordje “samen” wordt tijdens de eerste 
terugkomdag vaak benadrukt door de 
afstudeerbegeleiders benadrukt. 
 

“Jouw afstudeerperiode” wordt vaak door de 
afstudeerbegeleiders benadrukt.  
 

In het nieuwe afstudeertraject worden er op 
de terugkomdagen break-outs georganiseerd. 
Hierin kunnen afstudeerders zelf nadenken 
over een mogelijke vervolgstap in het 
onderzoek.  
 

Tijdens de eerste terugkomdag wordt aan de 
afstudeerders verteld, dat docenten niet gaan 
zenden. De afstudeerders moeten proactief 
naar de afstudeerbegeleiders stappen met 
eventuele vragen.   
 
Alle afstudeerbegeleiders hebben een lijstje 
voor zich met de stappen die de 
afstudeerbegeleider met de afstudeerders 
moeten doorlopen.   
 
 

Opzoek naar antwoordt 
‘’Ik ben blij dat je het antwoord nog niet weet, omdat het 

dan betekent dat je nog op zoek moet gaan naar het 
antwoord.’’ - afstudeerbegeleider 

Verantwoordelijkheid 
 

‘’Jullie zijn zelf de regisseur van jullie eigen 
afstudeerperiode.’’ – afstudeerbegeleider  
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Vastleggen  
Van de meeloop dag is een observatieverslag gemaakt. In het observatieverslag zijn alle bevindingen, uitspraken en 
interessante observaties te lezen.  
 

Deelconclusie  
In de behoefte om te kijken welke inzichten in het nieuwe afstudeertraject zijn geïmplementeerd en wat de effecten 
daarvan zijn op de afstudeerders en afstudeerbegeleiders heb ik als belangrijke bevinding geconcludeerd, dat 
afstudeerbegeleiders voornamelijk aan het woord zijn. Dit in tegenstelling tot wat de afstudeerbegeleiders in het 
nieuwe afstudeertraject willen en vertellen, namelijk “afstudeerbegeleiders gaan niet zenden”.  
 

Presentatie kenniskring  
Tussen Actie 4 en de ontwerpfase van Actie 5 heb ik een uitnodiging van Tonnie van der Zouwen ontvangen. In de 
uitnodiging heeft Tonnie van der Zouwen de vraag gesteld om de voortgang van het afstudeeronderzoek in het 
lectoraat Sustainable Working and Organising te komen delen. Deze uitnodiging heb ik vanuit Tonnie van der 

Zouwen ontvangen, omdat ik al eerder het afstudeeronderzoek bij de kenniskring had 
gepresenteerd. Toen was er vanuit de kenniskring ook al interesse in het afstudeeronderzoek.  
 
Ik had ervoor gekozen om de uitnodiging vanuit Tonnie van 
der Zouwen te accepteren. Ten eerste, omdat de kenniskring 
bestaat uit experts en professionals. De leden van de 

kenniskring kunnen wellicht mij tot andere inzichten brengen. Daarnaast ben ik in 
mijn afstudeeronderzoek het onderzoeksinstrument (Van der Zouwen, 2018).  De 
voordelen en voorkeuren die ik in het afstudeeronderzoek maak kunnen leiden tot 
fouten en/ of een eenzijdig beeld. Om die reden heb ik ervoor gekozen om de 
uitnodiging van Tonnie van der Zouwen te accepteren. Zo kan ik even stoppen en nadenken over het 
afstudeerproces en het afstudeeronderzoek.  

 
 
 

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 

 
 
 

 
 

  
Tijdens het vormgeven van de presentatie voor de kenniskring ben ik bewust gaan nadenken over de stappen die ik als 

onderzoeker tijdens mijn afstudeeronderzoek heb gezet. Toen kwam ik tot het besef, dat ik eigenlijk superveel had 
gedaan. Voor het vormgeven van de presentatie had ik het gevoel, dat ik eigenlijk niet zoveel had gedaan. Waarom ik dit 
gevoel had, kan ik niet zo goed beschrijven. Maar ik denk deels dat het komt doordat ik altijd “on going” ben en niet de 
rust in mijzelf kan vinden om ergens even lang stil te blijven staan. Daarnaast was ik best verbaasd over de hoeveelheid 
gesprekken die ik had gevoerd en had uitgewerkt. “Angel Fernando, heb jij dat gedaan?”, dat kwam in mij op.  Stiekem 

ook wel super trots op mijzelf.  
 
Tijdens de kenniskring heb ik samen met mijn afstudeerpartner de gezette stappen in het afstudeeronderzoek 
gepresenteerd. De presentatie ging heel goed en we waren nog niet eens klaar en de kennis kring begon al te klappen. Op 
dat moment kreeg ik zo een goed gevoel. Dat gevoel is niet te beschrijven. Net alsof ik kon vliegen. De reden voor mijn 
enthousiasme was terugkijkend een opluchting. Zeven maanden lang ben ik aan het afstuderen en mijn afstudeerperiode 
is nog niet klaar. Tijdens het afstuderen ben ik paar keer gevallen en stond weer sterker op. Ook de samenwerking tussen 
mij en mijn afstudeerpartner ging niet altijd even goed. Maar ondanks dat weet ik samen met mijn afstudeerpartner iedere 
keer weer mensen enthousiast te krijgen. Ik vind dat dit echt ons kracht is als afstudeerduo. Daarnaast ben ik tijdens de 
presentatie van de kenniskring erachter gekomen, dat ondanks dat ik en mijn afstudeerpartner elkaar soms echt achter het 
behang kunnen plakken wij ook elkaar zo goed kunnen aanvullen, scherp kunnen houden en met elkaar om alles kunnen 
lachen.  
 
En als kers op de taart zegt Tonnie van der Zouwen het volgende “Dames, jullie zijn zo verantwoord bezig, mag ik jullie 
PowerPoint als voorbeeld voor mijn tweede deel van het boek Actieonderzoek doen”. Na deze mooie woorden van 
Tonnie van der Zouwen en mijn eigen bevindingen ben ik als onderzoeker ervan overtuigd, dat mijn samenwerking met 
mijn afstudeerpartner en de manier waarop wij het afstudeeronderzoek voeren gaat resulteren in iets moois.  
 

“Mijn afstudeerpartner en ik zijn goud waard” - Angel Fernando 
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Actie 6: Verleden, Heden en Toekomst.    
Na de presentatie bij de kenniskring heb ik teruggepakt op de vraag “wat betekenen de uitkomsten uit de 
thematische analyse voor de afstudeerderbegeleiders?” Met wie de vraag aangepakt moet worden is met de 
onderzoeksgroep afgestemd, namelijk met een kleine groep van afstudeerbegeleiders. Echter is de manier van 
aanpak niet besproken. Dit, omdat ik na de kennismaking met de pilotgroep de kans kreeg om in het nieuwe 
afstudeertraject mee te lopen.  
 

 

Ontwerpen 
Tijdens de ontwerpfase is over Actie 6 nagedacht. Hierin heb ik de keuze gemaakt om een werkbijeenkomst met de 
pilotgroep te organiseren. De keuze voor een werkbijeenkomst is gemaakt, omdat de ik als doel had om met de 
pilotgroep uit te gaan zoeken wat de uitkomsten uit de thematische analyse voor de afstudeerbegeleiders zouden 
betekenen. Volgens Tonnie van der Zouwen (2018) kan een werkbijeenkomst georganiseerd worden als een 
onderzoeker samen met een groep mensen op een interactieve manier dingen uit wil zoeken. Vervolgens is over de 
invulling van de werkbijeenkomst nagedacht. Voor de invulling van de werkbijeenkomst is de keuze gemaakt om 
gebruik te maken van Microsoft Whiteboard. Dit, omdat de werkbijeenkomst dan makkelijker inzichtelijk kan 
maken. In de Whiteboard heb ik in het midden het doel van de bijeenkomst genoteerd. Vervolgens is de 5W1H 
methode toegepast. De keuze om de 5W1H methode toe te passen is gemaakt, omdat de methode 5W1H vaak bij 
onderzoek en journalistiek wordt gebruik om situaties en onderwerpen inzichtelijk te maken (Knop & Mielczarek, 
2018). Echter heeft Rudyard Kipling (1902) de 5W1H methode gebruikt om nieuwe ideeën te verkrijgen. Ik heb 
over de 5W1H methode nagedacht en heb het gedachtegoed van de 5W1H methode van Rudyard Kipling (1902) 
toen op de ontwerpfase van de werkbijeenkomst toegepast.  

 
 

Inrichting werkbijeenkomst  
Nadat de werkbijeenkomst inzichtelijk was is er nagedacht over de inrichting van de werkbijeenkomst. Voor de 
inrichting van de werkbijeenkomst is gekozen om het doel van de werkbijeenkomst voor ogen te houden. Dit, omdat 
het betekenis geven van de uitkomsten uit de thematische analyse door de afstudeerbegeleiders een belangrijke stap 
was naar de toekomst waarin samen met de afstudeerbegeleiders wordt gezocht naar de meest passende manier van 
begeleiding waarin het leerproces meer centraal gaat staan. Om die reden heb ik de werkbijeenkomst de naam 
“Verleden, Heden & Toekomst” gegeven. Daarnaast levert het samen op een informele manier zoeken het meeste 
successen op, omdat het niet is gepland, maar spontaan en informeel gebeurt (Zomerdijk & Blom, 2017). Vanuit 
deze gedachte heb ik de werkbijeenkomst ingericht. 
 

Uitvoeren  
Na de inricht van de werkbijeenkomst “Verleden, Heden & Toekomst” heb ik de pilotgroep een mailbericht 
verstuurd om samen een geschikte datum voor de werkbijeenkomst te kunnen prikken. Echter is vernomen, dat de 
pilotgroep erg druk was en niet iedereen uit de pilotgroep op een moment beschikbaar was om deel te kunnen 
nemen aan de werkbijeenkomst (persoonlijke communicatie, S. Schenk & M. van Regteren, september 2021). Om 
die reden heb ik de keuze gemaakt om de werkbijeenkomst op 8, 15 en 16 september te organiseren. Zo kunnen alle 
afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep aan een van de drie werkbijeenkomsten deelnemen en input geven.  
 

Werkbijeenkomst 1 
Op 8 september heeft de eerste werkbijeenkomst “Verleden, Heden & toekomst” plaatsgevonden. In de eerste 
werkbijeenkomst waren drie afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep aanwezig. De drie afstudeerbegeleiders hebben 
vanuit een drukke werkdag aan de werkbijeenkomst deelgenomen. Hierom heb ik de keuze gemaakt om niet gelijk 
met de uitkomsten uit de thematische analyse te beginnen, maar met een boodschap gevende Energizer. Dit, omdat 

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
Tijdens de ontwerpfase heb ik als onderzoeker ervoor gekozen om anders te gaan denken. Methodes en modellen zijn er 

toch voor om mij te helpen? Of zeg ik nu iets geks, ik vind van niet. Om die reden heb ik de methode 5W1H gebruikt 
om voor mijzelf de werkbijeenkomst inzichtelijk te maken. Door de toeppassing van de methode 5W1H ben ik bewuster 

gaan nadenken over de werkbijeenkomst. Hierdoor kreeg ik sneller inzichtelijk: wie ik moest uitnodigen, wat ik ging 
doen, waarom ik het ging doen, wanneer ik het ging doen etc.  

 
“Ik denk anders en dat leidt tot nieuwe manieren” - Angel Fernando 
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het model creativiteit van Rhodes verteld dat het belangrijk is om aandacht voor de sociale druk te hebben (Rhodes 
1961). Door de inzet van een Energizer wordt er ruimte gecreëerd en gaan mensen actief bewegen. Na de Energizer 
was het doel van de werkbijeenkomst en de opzet van de werkbijeenkomst met de drie afstudeerbegeleiders 
gedeeld. Dit, omdat dan de structuur, tijd en verwachtingen van de bijeenkomst helder is bij iedereen.  
 

 
 
 

 
In de eerste werkbijeenkomst zijn de uitkomsten van vier hoofdthema’s uit de thematische analyse gepresenteerd en 
besproken. Deze zijn:   
 

• Feedback  
• Relaties  
• Begeleiding  
• Afstemming  

 
 

De keuze voor de uitkomsten van de vier hoofdthema’s is willekeurig gemaakt. Dit, omdat de uitkomsten van alle 
hoofdthema’s in een van de drie werkbijeenkomsten worden gepresenteerd en besproken. Per hoofdthema zijn de 
uitkomsten in een diavoorstelling gepresenteerd. Vervolgens is aan de drie afstudeerbegeleiders gevraagd om alles 
wat er bij de afstudeerbegeleiders opkomt op een post-it op te schrijven en op de flipover te plakken. Hierdoor 
kunnen de afstudeerbegeleiders de uitkomsten van de thematische analyse even laten bezinken en van daaruit in alle 
rust over de uitkomsten nadenken. Elke afstudeerbegeleider had een andere kleur post-it, omdat dan makkelijker te 
herleiden zou zijn wie wat heeft gezegd. Nadat de afstudeerbegeleiders; 1) individueel hadden nagedacht, 2) 
gedachtes en bevindingen hadden opgeschreven en 3) de post-its op de flipover hadden geplakt heb ik de 
afstudeerbegeleiders gevraagd om de geschreven post-its toe te lichten. Zo konden afstudeerbegeleiders van elkaar 
de gedachtes en bevindingen horen en met elkaar in gesprek gaan over de uitkomsten. De afstudeerbegeleiders 
voerde in de werkbijeenkomst een open dialoog. Bij een open dialoog is er ruimte voor iedereen om de 
werkelijkheid op zijn eigen manier te beleven (Sijnke, 2018). Anderen hebben in een open dialoog een vragende 
houding op basis van échte interesse in de ervaringen en belevenissen van anderen. Hierdoor leren mensen bij een 
open dialoog naar de werkelijkheid te kijken vanuit verschillende perspectieven. Door vanuit de verschillende 
perspectieven naar de werkelijkheid te kijken worden er inzichten en kennis verrijkt. Daarnaast voelen mensen 
elkaar beter aan en begrijpen mensen elkaar veel beter. Om tijdens de open dialoog van de afstudeerbegeleiders 
door de oppervlakte heen te prikken, heb ik tijdens de werkbijeenkomst de “faciliterende rol” aangenomen. Ik heb 
tijdens de opendialoog enkel “waaromvragen” gesteld, om de achterliggende reden van de benoemde te achterhalen.  
 
 
 

 
 
 
Aan het einde van de werkbijeenkomst hebben de drie afstudeerbegeleiders vanuit de gezamenlijke inzichten, 
bevindingen en perspectieven betekenis gegeven aan de uitkomsten van de vier hoofdthema’s.  Hieruit zijn zeven 
Hoe-vragen opgesteld waaraan de afstudeerbegeleiders denken dat het afstudeerbegeleidersteam aan moet werken 
om de afstudeerders op een meest passende manier te kunnen begeleiden, zodat het leerproces meer centraal komt te 
staan.  
 
 
 
 
 
 

Feedback  
“(Naam afstudeerbegeleider), Wat goed dat jij dit nu aankaart, je hebt gelijk, de combinatie van min en plus punten en 
feed forward, oh ja en de regie van de afstudeerder bij feedback is belangrijk, daar moeten we als afstudeerbegeleiders 
iets mee ” - Afstudeerbegeleider  

Energizer 
“Wat een onwijs leuke Energizer! De boodschap van jullie Energizer past goed bij de werkbijeenkomst, daar hebben 
jullie goed over nagedacht” - Afstudeerbegeleider  
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Deze zeven Hoe- vragen zijn:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit de zeven geformuleerde Hoe-vragen uit werkbijeenkomst een heb ik een mooie stap richting de tweede 
werkbijeenkomst gezet. Daarin wordt samen met drie andere afstudeerbegeleiders aan de overige uitkomsten van de 
hoofdthema’s uit de thematische analyse betekenis gegeven.  
 
 

Werkbijeenkomst 2 
Op 15 september heeft de tweede werkbijeenkomst “Verleden, Heden & toekomst” plaatsgevonden. In de tweede 
werkbijeenkomst waren drie andere afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep aanwezig. Ook deze drie 
afstudeerbegeleiders hebben vanuit een drukke werkdag aan de werkbijeenkomst deelgenomen. Hierom is wederom 
de keuze gemaakt om niet gelijk met de uitkomsten uit de thematische analyse te beginnen, maar met een 
boodschap gevende Energizer. Dit, omdat het model creativiteit van Rhodes stelt dat het belangrijk is om aandacht 
voor de sociale druk te besteden (Rhodes 1961). Door de inzet van een Energizer wordt er ruimte gecreëerd en gaan 
mensen actief bewegen. Na de Energizer is het doel van de werkbijeenkomst en de opzet van de werkbijeenkomst 
met de drie afstudeerbegeleiders gedeeld. Dit, omdat dan de structuur, tijd en verwachtingen van de bijeenkomst 
helder is bij iedereen.  
 

 
 
In de tweede werkbijeenkomst zijn de uitkomsten van vijf hoofdthema’s uit de thematische analyse gepresenteerd 
en besproken. Deze zijn:   
 
 

• Achtergrond loopbaan  
• Afstuderen algemeen   
• Verantwoordelijkheid  
• Ervaring  
• Masterclasses  

 

 

De keuze voor de uitkomsten van de vijf hoofdthema’s is willekeurig gemaakt. Dit, omdat de uitkomsten van alle 
hoofdthema’s in een van de drie werkbijeenkomsten worden gepresenteerd en besproken. Per hoofdthema zijn de 

Feedback 
Hoe kunnen afstudeerders zelf 

de regie nemen omtrent 
feedback? 

 
Afstemming 

Hoe kan     
verwachtingmanagement worden 

toegepast? 

Feedback  
Hoe kan het team 

afstudeerbegeleiders van 
feedback naar feed 
forward groeien? 

Afstemming 
Hoe kan er actief gezocht 

worden naar afstemming tussen 
afstudeerders en 

afstudeerbegeleiders? 

Relaties  
Hoe ziet de rolverdeling (1ste 
beoordelaar vs 2e beoordelaar 

vs stagebedrijf vs de extern 
gecommitteerde) in het 

beoordelen van de 
afstudeerders eruit? 

Begeleiding 
 

Hoe kan het stagebedrijf 
als stakeholder betrokken 

worden bij de 
afstudeerbegeleiding? 

Energizer 
“Haha, wat grappig zeg! Kijk, jouw papier en de mijne, zo verschillend” - Afstudeerbegeleider  
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uitkomsten in een diavoorstelling gepresenteerd. Vervolgens is aan de drie afstudeerbegeleiders gevraagd om alles 
wat er bij de afstudeerbegeleiders opkomt op een post-it op te schrijven en op de flipover te plakken. Hierdoor 
kunnen de afstudeerbegeleiders de uitkomsten van de thematische analyse even laten bezinken en van daaruit in 
alles rust over de uitkomsten nadenken. Elke afstudeerbegeleider had een andere kleur post-it, omdat dan 
makkelijker te herleiden zou zijn wie wat heeft gezegd. Nadat de afstudeerbegeleiders; 1) individueel hadden 
nagedacht, 2) gedachtes en bevindingen hadden opgeschreven en 3) de post-its op de flipover hadden geplakt is aan 
de afstudeerbegeleiders gevraagd om de geschreven post-its toe te lichten. Zo konden afstudeerbegeleiders van 
elkaar de gedachtes en bevindingen horen en met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van de uitkomsten. De 
afstudeerbegeleiders voerde in de werkbijeenkomst een open dialoog. Bij een open dialoog is er ruimte voor 
iedereen om de werkelijkheid op zijn eigen manier te beleven (Sijnke, 2018). Anderen hebben in een open dialoog 
een vragende houding op basis van échte interesse in de ervaringen en belevenissen van een ander. Hierdoor leren 
mensen bij een open dialoog naar de werkelijkheid te kijken vanuit verschillende perspectieven. Door vanuit de 
verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken worden er inzichten en kennis verrijkt. Daarnaast voelen 
mensen elkaar beter aan en begrijpen mensen elkaar veel beter. Om tijdens de open dialoog van de 
afstudeerbegeleiders door de oppervlakte heen te prikken, heb ik tijdens de werkbijeenkomst de “faciliterende rol” 
aangenomen. Ik heb tijdens de open dialoog enkel “waaromvragen” gesteld, om de achterliggende reden van de 
benoemde te achterhalen.  
 

 
 

 
 
 
 

Aan het einde van de werkbijeenkomst hebben de drie afstudeerbegeleiders vanuit de gezamenlijke inzichten, 
bevindingen en perspectieven betekenis gegeven aan de uitkomsten van de vijf hoofdthema’s. Hieruit zijn negen 
Hoe-vragen opgesteld waaraan de afstudeerbegeleiders denken dat het afstudeerbegeleidersteam aan moet werken 
om de afstudeerders op een meest passende manier te kunnen begeleiden, zodat het leerproces meer centraal komt te 
staan.  
 
Deze negen Hoe- vragen zijn:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ervaring  
Hoe ga je de dialoog aan 
met afstudeerbegeleiders 
die zichzelf als ervaren 

beschrijven? 

 
Masterclasses 

Hoe kunnen de masterclasses 
kwaliteitsvol en succesvol 

worden vormgegeven? 

Afstuderen algemeen   
Hoe kunnen de voordelen 
(proces, sparren, inhoud) 

van het in duo's 
afstuderen gewaarborgd 

worden in het individueel 
afstuderen 

(psychologische effect)? 

Begeleiding 
“Ik denk dat mijn opmerkingen op de post-its wel goed aansluiten op de bevindingen en meningen van jullie, verder 
geen toelichtingen. Jullie hebben de kern wel benoemd” - Afstudeerbegeleider  

Ervaring 
“Ik denk dat we iets vergeten, want een ervaren collega is ervaren, maar kan wel dingen leren of andere helpen. De 
ervaring van een afstudeerbegeleider is een kracht en daar moet de afstudeerbegeleider en andere collega’s goed 
gebruik van maken ” - Afstudeerbegeleider  

Masterclasses 
Hoe kunnen 

afstudeerbegeleiders op 
psychologisch gebied nagaan 
hoe ze kunnen aansluiten bij 

afstudeerders? 

 
Verantwoordelijkheid 

Hoe kan het team 
afstudeerbegeleiders onderling 
met elkaar afstemmen, wat zij 
onder verantwoordelijkheid 

verstaan? 

Verantwoordelijkheid  
Hoe stem je met 
maatwerk met 

afstudeerders af? 
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Vanuit de zeven geformuleerde Hoe-vragen uit Werkbijeenkomst 1 en vanuit de negen geformuleerde Hoe-vragen 
uit Werkbijeenkomst 2 heb ik een mooie stap richting de derde en ook de laatste werkbijeenkomst kunnen zetten. 
Waarin samen met drie overige afstudeerbegeleiders aan de laatste uitkomsten van de hoofdthema’s uit de 
thematische analyse betekenis wordt gegeven. 
 
Werkbijeenkomst 3 
Op 16 september heeft de derde en ook de laatste werkbijeenkomst “Verleden, Heden & toekomst” plaatsgevonden. 
In de derde werkbijeenkomst waren de drie overige afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep aanwezig. Echter had een 
afstudeerbegeleider zich afgemeld en was een afstudeerbegeleider online aanwezig. De werkbijeenkomst heeft 
desondanks fysiek plaatsgevonden. De afstudeerbegeleider die online aanwezig was is aan het grote scherm gezet. 
Ook deze twee afstudeerbegeleiders hebben vanuit een drukke werkdag aan de werkbijeenkomst deelgenomen. 
Hierom heb ik in de laatste werkbijeenkomst er ook voor gekozen om met een boodschap gevende Energizer te 
starten. 47F

xlviiDit, omdat het model creativiteit van Rhodes stelt dat het belangrijk is om aandacht voor de sociale druk 
te besteden (Rhodes 1961). Door de inzet van een Energizer wordt er ruimte gecreëerd en gaan mensen actief 
bewegen. Na de Energizer is het doel van de werkbijeenkomst en de opzet van de werkbijeenkomst met de drie 
afstudeerbegeleiders gedeeld. Dit, omdat dan de structuur, tijd en verwachtingen van de bijeenkomst helder is bij 
iedereen.  
 

  
 
In de derde werkbijeenkomst zijn de uitkomsten van vier hoofdthema’s uit de thematische analyse gepresenteerd en 
besproken. Deze zijn:   
 

• Tijd 
• Vrijheid  
• Beoordeling  
• Persoonlijke ontwikkeling  

 
 

De keuze voor de uitkomsten van de vier hoofdthema’s is willekeurig gemaakt. Dit, omdat de uitkomsten van alle 
hoofdthema’s in een van de drie werkbijeenkomsten worden gepresenteerd en besproken. Echter na de twee 
werkbijeenkomsten waren de opgesomde vier hoofdthema’s van hierboven nog over. Per hoofdthema zijn de 
uitkomsten in een diavoorstelling gepresenteerd. Vervolgens heb ik aan de twee afstudeerbegeleiders gevraagd om 

Energizer 
“Leuke Energizer, deze ga ik onthouden en ooit zelf ook gebruiken” - Afstudeerbegeleider  

Verantwoordelijkheid 
Hoe doet het team 

afstudeerbegeleiders recht 
aan afstudeerders door ze te 

koppelen aan de juiste 
afstudeerbegeleider? 

 
Achtergrond Loopbaan 

Hoe kan het team 
afstudeerbegeleiders een kader 

vormgeven voor de 
afstudeerbegeleiders? En hoe wordt 

dat kader bij de collega's getoetst? En 
als de collega niet voldoet, wat dan? 

Achtergrond loopbaan   
Hoe kan het team 

afstudeerbegeleiders 
werken aan hun 

professionaliteit? 
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alles wat er bij de afstudeerbegeleiders opkomt op een post-it op te schrijven en op de flipover te plakken. Hierdoor 
kunnen de afstudeerbegeleiders de uitkomsten van de thematische analyse even laten bezinken en van daaruit in alle 
rust over de uitkomsten nadenken. Elke afstudeerbegeleider had een andere kleur post-it, omdat dan makkelijker te 
herleiden zou zijn wie wat heeft gezegd. Nadat de afstudeerbegeleiders; 1) individueel hadden nagedacht, 2) 
gedachtes en bevindingen hadden opgeschreven en 3) de post-its op de flipover hadden geplakt heb ik de 
afstudeerbegeleiders gevraagd om de geschreven post-its toe te lichten. Zo konden afstudeerbegeleiders van elkaar 
de gedachtes en bevindingen horen en met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van de uitkomsten. De 
afstudeerbegeleiders voerde in de werkbijeenkomst een open dialoog. Bij een open dialoog is er ruimte voor 
iedereen om de werkelijkheid op zijn eigen manier te beleven (Sijnke, 2018). Anderen hebben in een open dialoog 
een vragende houding op basis van échte interesse in de ervaringen en belevenissen van een ander. Hierdoor leren 
mensen bij een open dialoog naar de werkelijkheid te kijken vanuit verschillende perspectieven. Door vanuit de 
verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken worden er inzichten en kennis verrijkt. Daarnaast voelen 
mensen elkaar beter aan en begrijpen mensen elkaar veel beter. Om tijdens de open dialoog van de 
afstudeerbegeleiders door de oppervlakte heen te prikken, heb ik tijdens de werkbijeenkomst de “faciliterende rol” 
aangenomen. Ik heb tijdens de opendialoog enkel “waaromvragen” gesteld, om de achterliggende reden van de 
benoemde te achterhalen.  
 

 
 
 
 

 
 
Aan het einde van de werkbijeenkomst hebben de twee afstudeerbegeleiders vanuit de gezamenlijke inzichten, 
bevindingen en perspectieven betekenis gegeven aan de uitkomsten van de laatste vier hoofdthema’s. Hieruit zijn 4 
Hoe-vragen opgesteld waaraan de afstudeerbegeleiders denken dat het afstudeerbegeleidersteam aan moet werken 
om de afstudeerders op een meest passende manier te kunnen begeleiden, zodat het leerproces meer centraal komt te 
staan.  
 
Deze 4 Hoe- vragen zijn:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstudeerders ervaren het afstuderen als pittig en nieuw 
“Herkenbaar. Komt denk ik ook overeen met punt dat we al behandeld hebben. Zal altijd zo blijven, maar meer tijd zal 
hopelijk wel ‘rust’ geven, in combinatie met meer tussentijdse begeleiding.” - Afstudeerbegeleider  

Op momenten dat afstudeerders onzeker waren, boden de begeleiders steun 
“Dat is fijn om van afstudeerders terug te horen; Dit is iets dat we volgens mij moeten behouden en Balans hierin lijkt 
me belangrijk. Wel steunen, niet regie over nemen.” - Afstudeerbegeleider 
 

     

Tijd 
Hoe zorgen de 

afstudeerbegeleiders dat de 
geïnvesteerde tijd ook 

kwaliTIJD is? 

 
Beoordeling 

Hoe kan binnen de 
beoordeling meer gefocust 

worden op kwaliteit in plaats 
van kwantiteit? 

Vrijheid  
Hoe kunnen zowel de 
afstudeerders als de 
afstudeerbegeleiders 

omgaan met de 
vrijheid binnen de 

kaders? 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Hoe vindt het team afstudeerbegeleiders 
de juiste balans in het stimuleren van en 

begeleiden op de persoonlijke 
ontwikkeling en op de inhoud van het 

afstuderen (en in het verlengde daarvan 
wellicht ook de beoordeling van het 

afstuderen op het eind)? 
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Reflecteren  
In de reflectiefase is met de onderzoeksgroep samengekomen om de werkbijeenkomst “Verleden, Heden & 
toekomst te evalueren. Daarnaast geeft het bovenstaande citaat weer waarom ik met de onderzoeksgroep heb 
gezeten. Het doel van de bijeenkomst was om de werkbijeenkomst te evalueren. Ook had ik het doel voor ogen om 
met de onderzoeksgroep naar de 21 hoe-vragen te gaan kijken om samen te komen tot een besluit over welke Hoe-
vraag of Hoe-vragen ik moet oppakken.  
 
Tijdens het evalueren van de werkbijeenkomst kwam al snel mijn vraag boven tafel, namelijk “Welke Hoe vraag of 
vragen moet ik oppakken?”. Volgens de leden van de onderzoeksgroep moet ik de keuze bij de pilotgroep laten 
(persoonlijke communicatie, M. van Regteren, september 2021). Voor de leden van de onderzoeksgroep waren de 
21 hoe-vragen even belangrijk.   

 
 

 
 
   

Membercheck  
Na de bijeenkomst met de onderzoeksgroep heb ik de keuze gemaakt om eerst de membercheck uit te voeren om de 
21- Hoe vragen op correctheid en volledigheid te checken. Dit, omdat dan de uitkomsten uit het afstudeeronderzoek 
betrouwbaar, herkenbaar en bruikbaar zijn voor de doelgroep, de pilotgroep (Van der Zouwen, 2018). De 
membercheck is door middel van het programma Padlet uitgevoerd. Padlet is een gebruiksvriendelijk programma en 
makkelijk te gebruiken. Ook in het kader van efficiëntie oogpunt en gebrek aan tijd en ruimte in de agenda’s van de 
pilotgroep zijn de 21 hoe-vragen in de programma Padlet gezet. Vanuit hier is via een mailbericht de pilotgroep 
gevraagd om de 21 Hoe-vragen op correctheid, volledigheid en bruikbaarheid te controleren.  
 
Uit de membercheck blijkt dat de meerderheid van de pilotgroep de geformuleerde 21 Hoe-vragen wel correct, 
volledig en bruikbaar vond. Enkele afstudeerbegeleiders vonden twee hoe-vragen onvolledig of niet helemaal 
correct geformuleerd. Hierop heb ik de hoe-vragen opnieuw bekeken. Vervolgens zijn de hoe-vragen vanuit de 
input uit Padlet aangepast.   
 

 
 

 
 

 

Membercheck  
Vastleggen en Delen  
Nadat de 21 hoe vragen op correctheid, volledigheid en bruikbaarheid door de pilotgroep waren gecontroleerd zijn 
de 21 hoe vragen aan de pilotgroep voorgelegd. Ten eerste, omdat ik niet zo goed wist met welke hoe vraag ik aan 
de slag moest. Ten tweede hebben de leden van de onderzoeksgroep aangegeven, dat het goed zou zijn as ik de 21 

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
“Oké, ik heb 21 hoe-vragen, dit is wel erg veel. Wat moet ik hiermee en welke Hoe-vraag moet ik nu 

oppakken? ” - Angel Fernando 

21 Hoe-vragen 
“Als ik kijk naar de 21 Hoe-vragen denk ik dat alle Hoe-vragen wel even belangrijk zijn. Er is niet per se een 
Hoe-vraag die voor mij belangrijker is dan de rest. Alles is met elkaar verbonden en tegelijkertijd staat alles ook 
los van elkaar. Als ik jullie was… zou ik de Hoe-vragen aan de pilotgroep voorleggen met de vraag welke Hoe-
vraag of vragen voor de pilotgroep nu belangrijk zijn.” - Lid van de onderzoeksgroep  

Membercheck Padlet  
“Wel een hele brede vraag over professionaliteit. Deze vraag mag wel wat specifieker” - Afstudeerbegeleider  

Membercheck Padlet  
“Ik mis hier de klantgerichtheid. Wij leiden op tot startende beroepsprofessionals. Bedrijven en organisaties zijn dan 
onze klanten. Zowel van student als opleiding. Dan betrek je hen niet in de opdracht. Dan staan bedrijfsbegeleiders 
voorop.” - Afstudeerbegeleider  
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hoe vragen aan de pilotgroep zou voorleggen (persoonlijke communicatie, M. van Regteren, september 2021). Ten 
slotte geeft Tonnie van der Zouwen (2018) aan dat mensen zich pas meer eigenaar voelen als ze zelf hebben 
meegeholpen. Dit, wordt het Ikea-effect genoemd. Door de bovenstaande drie redenen is de keuze gemaakt om de 
21 hoe vragen aan de pilotgroep voor te leggen.  Zo kan de pilotgroep zelf bepalen welke hoe vraag of vragen voor 
hen belangrijk zijn. 
 
Terugleggen 21 Hoe vragen  
Voor het terugleggen van de 21 hoe vragen is gebruik van het programma Slido gemaakt, omdat Slido een effectief 
programma is. Daarnaast biedt het programma Slido de mogelijkheid om de verschillende hoe vragen op belangrijks 
graad te selecteren, aan te vinken en te benoemen. Ook stelt het programma Slido de pilotgroep in staat om de 21 
hoe vragen te selecteren op prioriteit, als de pilotgroep dat wil.  
 
Uit de resultaten uit blijkt, dat de mening van de onderzoeksgroep niet door de pilotgroep wordt gedeeld. Zeven 
afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep hebben de 21 hoe vragen op belangrijks graad geprioriteerd.  

 
 

Deelconclusie  
Uit Cyclus 4 kan geconcludeerd worden dat de Pilotgroep aan de uitkomsten uit de thematische analyse betekenis 
heeft gegeven. Hieruit zijn 21 Hoe vragen geformuleerd. Echter kwam ik tot de conclusie dat ik niet alle 21 Hoe 
vragen kan oppakken. Om die reden heb ik de geformuleerde 21 hoe vragen aan de pilotgroep teruggelegd. De 
pilotgroep heeft vervolgens de 21 hoe vragen geprioriteerd. Door de geprioriteerde lijst van 21 hoe vragen kan 
bedrijfskunde nadat ik weg ben, stap voor stap werken aan het vinden van de passende manier van begeleiding 
waarin het leerproces van de afstudeerders meer centraal komt te staan. Daarnaast kan uit de observatie op de 
meeloop dag een conclusie getrokken worden, dat afstudeerbegeleiders voornamelijk aan het woord waren. Dit in 
tegenstelling tot wat de afstudeerbegeleiders in het nieuwe afstudeertraject willen en vertellen, namelijk 
“afstudeerbegeleiders gaan niet zenden”.   

  PERSOONLIJKE 
REFLECTIE 

 

 
 

 
 
 

 
 

  
Mijn persoonlijke reflectie op Cyclus 4 en de uitgevoerde interventies zijn in het algemeen positief. In Cyclus 
4 heb ik mijn kracht goed ingezet bij de interventies. Dit hebt ik gedaan door in de werkbijeenkomsten de 
verschillende energizers te begeleiden. Daar ligt echt mijn kracht, namelijk het enthousiast krijgen van een 
groep mensen. Daarnaast heb ik in Cyclus 4 geleerd, dat je door de rol van facilitator andere de ruimte kan 
geven om aan uitkomsten zelf betekenis te geven. Ook heb ik in de verschillende interventies geleerd, dat je 
soms ergens gewoon moet beginnen en dan rolt er vanzelf wel weer wat uit waarop je verder kan bouwen. In 
mijn geval, was de insteek van de werkbijeenkomst “Verleden, heden & toekomst” om aan de uitkomsten uit 
de thematische analyse betekenis te geven, maar uiteindelijk zijn er 21 Hoe vragen door de pilotgroep 
geformuleerd. Wel maakten de geformuleerde 21 hoe vragen mij een beetje onzeker, want ik wist niet zo 
goed hoe ik nu verder moest, 21 Hoe vragen is best veel en ik kan natuurlijk niet overal aan werken, maar 
gelukkig kon ik mijn onzekerheid aan de onderzoeksgroep voorleggen en is daar uiteindelijk een goed besluit 
uit gekomen. Ook vanuit het besluit kreeg ik een verrassing, namelijk dat de onderzoeksgroep de 21 Hoe 
vragen even belangrijk vond, terwijl de pilotgroep alle hoe-vragen niet even belangrijk vond. Zo zie je maar 
weer, dat de woorden van H. Blitterswijk “Het leven is soms heel eenvoudig” nu ook in mijn 
afstudeeronderzoek de werkelijkheid is.  
 

“Het leven is soms heel eenvoudig” - H. Blitterswijk 
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 Cyclus 5: Je hebt ’t pas door als je ’t ziet   
Naar aanleiding van de conclusie uit de observatie van de meeloop dag heb ik besloten om mijn afstudeeronderzoek 
af te sluiten met een actie waarbij ik de afstudeerbegeleiders een eerste stap van onbewust onbekwaam naar bewust 
onbekwaam laat zetten. Dit, omdat uit de uitkomsten van de thematische analyse is gebleken, dat 
afstudeerbegeleiders wel een bepaalde beeld/ idee hebben over zichzelf en over hoe ze als afstudeerbegeleiders 
willen zijn. Echter heb ik in Cyclus 4 vanuit de meeloop dag geconcludeerd, dat afstudeerbegeleiders voornamelijk 
aan het woord waren. Dit in tegenstelling tot wat de afstudeerbegeleiders in het nieuwe afstudeertraject willen en 
vertellen, namelijk “afstudeerbegeleiders gaan niet zenden”.  
 
In de schematische weergave hieronder zijn mijn laatste stappen in het afstudeeronderzoek te lezen: 

 
 

 
 

  Literatuurstudie  
Identiteit  

Professionele identiteit  
Veranderkunde     

 
Actie zeven 

Professionele identiteit     

 
Aanbevelingen 
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Literatuurstudie   
Op basis van mijn eerdere ervaringen uit de voorgaande cycli en mijn conclusie uit de meeloop dag heb ik besloten 
om in de theorie op zoek te gaan naar verdiepende informatie over professionals en identiteit. Deze informatie heb 
ik nodig om zelf te kunnen begrijpen wat identiteit inhoudt en wat dat betekent voor de afstudeerbegeleiders. 
 
 Actie 7: professionele identiteit  
Ontwerpen 
Op basis van mijn literatuurstudie ben ik tot de conclusie gekomen, dat een sterke professionele identiteit kan helpen om sturing 
aan de persoonlijke ontwikkeling te geven (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). Daarnaast geeft een sterke professionele 
identiteit veerkracht mee om op continu veranderingen te reageren, in wijsheid samen te werken, open te staan voor nieuwe 
inzichten en het allerbeste uit jezelf te halen. Om de afstudeerderbegeleiders bewust te maken van hun eigen identiteit als 
begeleider en om de afstudeerbegeleiders nieuwe inzichten over hun manier van begeleiden mee te kunnen geven ben ik gaan 
nadenken over een mogelijke actie. Door middel van Microsoft Whiteboard is de actie verder uitgewerkt.  
 
Het doel van deze werkbijeenkomst was om de afstudeerbegeleiders van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam te 
krijgen. Dit is van belang zodat de afstudeerbegeleiders bewust worden van hun eigen gedragingen op bepaalde momenten. 
Wanneer afstudeerbegeleiders bewust worden van hun eigen gedragingen zorgt het in grote of kleine mate ervoor dat er een 
verandering ontstaat in het professionele zelfbeeld (Beijaard, 2019). Een professioneel zelfbeeld helpt een afstudeerbegeleider 
zich positioneren tegenover anderen in het professionele werkveld (Beijaard, 2019). Voor een afstudeerbegeleider is het 
belangrijk dat anderen op het werk hem of haar kent. Zo kan een afstudeerbegeleider voor de juiste diensten worden benaderd. 
Hierin gaat het niet om een rol van een afstudeerbegeleider, maar de ontwikkeling van een passende professionele identiteit. De 
afstudeerbegeleiders die bewuster bezig zijn met de ontwikkeling van de eigen professionele identiteit kunnen afstudeerders op 
een betere manier begeleiden en ondersteunen bij de ontwikkeling van de toekomstige identiteit van een Young professional.  
 
Na het ontwerpen van de eerste actie is in overleg met de onderzoeksgroep een datum afgesproken voor de bijeenkomst van 
professionele identiteit. De onderzoeksgroep zag 23 september als een geschikte datum, omdat de terugkomdag dan plaatsvindt 
(S. Schenk & M. van Regteren, persoonlijke communicatie, september 2021).  
 
Uitvoeren  
Op 23 september heeft de werkbijeenkomst professionele identiteit plaatsgevonden. De werkbijeenkomst is met de pilotgroep 
fysiek gehouden. De gehele pilotgroep bestaande uit negen afstudeerbegeleiders waren aanwezig. De werkbijeenkomst 
professionele identiteit is met een Energizer gestart, omdat een Energizer de groep in beweging brengt (Karreman, 2010). 
Daarnaast brengt het mensen bij elkaar en wordt de creativiteit aangewakkerd. Ik had met de Energizer het doel om de groep bij 
elkaar te brengen en een boodschap over te brengen, namelijk “soms is het goed om naar jezelf te luisteren en te kijken wat je 
voelt en denkt”. Mijn boodschap was een mooie brug naar de gesprekken die in de werkbijeenkomst centraal stonden. Tijdens 
de werkbijeenkomst zijn in drie kleine groepjes gesprekken gevoerd. Iedere groep bestond uit twee afstudeerbegeleiders en een 
gesprekvoerder.  Er is een keuze gemaakt om een lid van de onderzoeksgroep mee te laten doen in de werkbijeenkomst, omdat 
anders niet iedere afstudeerbegeleider in de werkbijeenkomst in gesprek kon gaan. Hieronder een overzicht van de drie 
groepen:  
 

Groep 1 Groep 2 Groep 3  
Ik (gespreksvoerder) Afstudeerpartner (gespreksvoerder)  Lid van onderzoeksgroep 

(gespreksvoerder 
Afstudeerbegeleider Afstudeerbegeleider Afstudeerbegeleider  
Afstudeerbegeleider Afstudeerbegeleider Afstudeerbegeleider  

 
De gesprekken met de afstudeerbegeleiders zijn gevoerd door middel van de methode uit het boek “effectief adviseren” van 
Simone Schenkt (2011). Er is voor deze methode gekozen, omdat de gesprekstechnieken uit het boek “effectief adviseren” 
zorgt voor een betere aansluiting bij de gesprekspartner. De aansluiting vindt plaats doordat de hersenen worden geactiveerd 
doormiddel van de vraag “Kun jij een voorbeeld geven van een moment dat jij vandaag, in reactie op een vraag van een 
afstudeerder veel aan het woord was”.  Daarnaast zorgt de gesprekstechnieken ervoor, dat ik anderen help om bewust te worden 
van iets. In mijn geval om de afstudeerbegeleiders bewust te laten worden van de manier waarop zij de afstudeerders 
begeleiden (Schenk, 2011). In totaal zijn de gesprekken in twee rondes van 15 minuten gevoerd. Zo kwam elke 
afstudeerbegeleider in gesprek met de gespreksvoerder.  
 
 



 86  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

Reflectie  
Na elke gesprek is het gesprek met de betreffende afstudeerbegeleider gereflecteerd. Het reflecteren op het gesprek heeft na het 
gesprek plaatsgevonden, omdat de afstudeerbegeleiders dan in het moment zijn. Het doel van het reflecteren met de 
afstudeerbegeleiders was om te achterhalen wat het effect was van de gesprekken. Hierop kan geconcludeerd worden dat de 
afstudeerbegeleiders een eerste stap hebben gezet van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Membercheck - Gehele pilotgroep  
In de afsluiting van de werkbijeenkomst professionele identiteit zijn de vondsten bij de negen afstudeerbegeleiders terug 
gelegd. Bij de membercheck benoemde de afstudeerbegeleiders dat ze het fijn vonden dat de gesprekken hadden 
plaatsgevonden, omdat zulke gesprekken in het afstudeertraject bijna niet worden gevoerd. Daarnaast gaven de 
afstudeerbegeleiders aan dat ze zich gehoord voelden.   
 
Membercheck - onderzoeksgroep  
Na de werkbijeenkomst heeft er een evaluatie met de onderzoeksgroep plaatsgevonden. Hierin bleek al snel dat de 
werkbijeenkomst veel bij de afstudeerbegeleiders los heeft gemaakt. Een lid van de onderzoeksgroep gaf aan, dat de 
afstudeerbegeleiders steeds over de werkbijeenkomst blijven praten doordat de afstudeerbegeleiders nu bewust over hun eigen 
gedragingen nadenken (S. Schenk, Persoonlijke communicatie, september 2021).    
 
Vastleggen en delen   
De gesprekken met de afstudeerbegeleiders zijn met een dictafoon opgenomen. Hiervoor is aan de betreffende 
afstudeerbegeleider toestemming gevraagd. Van de verschillende gesprekken zijn korte gespreksverslagen gemaakt.  
 
Deelconclusie  
Uit de observatie van de meeloop dag was gebleken, dat afstudeerbegeleiders vooral aan het woord waren. In tegenstelling tot 
wat de afstudeerbegeleiders zeggen en willen, namelijk: “afstudeerbegeleiders gaan niet zetten”. Hierop heb ik de keuze 
gemaakt, om de afstudeerbegeleiders bewust te laten worden van hun eigen gedragingen door de afstudeerbegeleider stil te 
laten staan bij hun eigen identiteit. Hierop hebben afstudeerbegeleiders een eerste stap van onbewust onbekwaam naar bewust 
onbekwaam gezet.  
 
  

Professionele identiteit  
“Je laat mij wel nadenken, alleen mijn hoofd zit op dit moment vol van de terugkomdag, maar ik ga zeker dalijk op de 
fiets of morgen over ons gesprek nadenken” - Afstudeerbegeleider  

Professionele identiteit  
“Je laat mij echt nadenken over de terugkomdag en mijn stijl van begeleiding. In het normale leven ga ik nooit 
reflecteren op de begeleiding die ik de afstudeerders bied. Nu sta ik door jou stil bij mijn eigen manier van 
begeleiding.” - Afstudeerbegeleider  
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6.13 Open dialoog  
Als er een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid wordt aangegaan is volgens John Sijnke het voeren van 
een open dialoog een belangrijke factor hierin (Sijnke, 2018). Het op een dialogische manier communiceren is een 
andere manier van communiceren, dan een onderhandelingsgesprek of een discussie. Een onderhandelingsgesprek 
en/of een discussie versterkt vaak in een samenwerking ongelijkwaardigheid.  
 
Een open dialoog kenmerkt zich door (Sijnke, 2018):  

1. Het écht luisteren naar elkaar; 
2. Belevenissen en ervaringen met andere betrokkenen uitwisselen zonder enige oordeel; 
3. Het proberen te begrijpen van anderen.  

 
Bij een open dialoog is er ruimte voor iedereen om de werkelijkheid op zijn eigen manier te beleven (Sijnke, 2018). 
Anderen hebben in een open dialoog een vragende houding op basis van échte interesse in de ervaringen en 
belevenissen van een ander. Hierdoor leren mensen bij een open dialoog naar de werkelijkheid te kijken vanuit 
verschillende perspectieven. Door vanuit de verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken worden er 
inzichten en kennis verrijkt. Daarnaast voelen mensen elkaar beter aan en begrijpen mensen elkaar veel beter.  
  



 88  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

6.14 Volledige Whiteboard oriëntatiefase  
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6.15 De richtlijnen voor een goed uitnodigingsproces 
Volgens Tonnie van der Zouwen (2018) moeten mensen voor een bijeenkomst actief uitgenodigd worden. Met 
actief uitnodigen bedoeld Tonnie van der Zouwen het leggen van persoonlijk contact. Hierbij is de interactie tussen 
de uitnodiger en genodigden belangrijk, omdat de interactie zorgt voor een verbinding met het vraagstuk en 
commitment voor de bijeenkomst.  
 
Om het persoonlijke contact met de praktijk te kunnen leggen, commitment voor de acties te kunnen krijgen en te 
zorgen voor verbinding met het vraagstuk is er een kennismakingsfilmpje aan de hand van de richtlijnen van Chris 
Corrigan zoals beschreven in het boek “Actieonderzoek doen” gemaakt. Het volledige script van het 
kennismakingsfilmpje is hieronder te lezen:  
 

 
 
Volledige kennismakingsfilmpje is via de onderstaande link te zien:  
https://youtu.be/hYX3ICHFHVQ 
 

https://youtu.be/hYX3ICHFHVQ
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6.16 Gedachtespinsel actie 1: First Impression 
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6.17 Semigestructureerd vragenlijst First Impression   
 
Hieronder is de semigestructureerde interviewvragenlijst te lezen:  
 
Thema #1 Introductie  

• Hoelang ben je werkzaam bij Avans  
• Wat heb je gedaan, voordat je bij Avans kwam werken? 
• Hoelang begeleid je al afstudeerders? 

 
Thema #2 Begeleiding  

• Hoe ervaar je het begeleiden van afstudeerders? 
• Waar loop je soms in de begeleiding tegen aan?  
• Wat maakt het begeleiden va afstudeerders zo leuk? 
• Hoeveel tijd ben je kwijt aan het begeleide van afstudeerders? 

 
Thema #3 Feedback  

• Op welke manier wordt er feedback gegeven aan de afstudeerders? 
• Hoe vaak krijgt een afstudeerder feedback?  
• Hoeveel tijd ben je kwijt aan het geven van feedback?  

 
Thema #4 Beoordeling  

• Op welke manieren worden de afstudeerders op dit moment beoordeeld? 
• Op welke momenten worden de afstudeerders beoordeeld?  
• Hoeveel tijd ben je kwijt aan de beoordeling van afstudeerders? 
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6.18 Uitnodiging First Impression  
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6.19 Reacties uitnodiging First Impression   
 
Een aantal reacties op de First Impression uitnodiging: 
 
 

 
 
 

 
 

 
Reactie  5 Afstudeerbegeleider 

  

Reactie  1 Afstudeerbegeleider Reactie  2 Afstudeerbegeleider 

Reactie  3 Afstudeerbegeleider 

Reactie  4 Afstudeerbegeleider 

Reactie 6 Afstudeerbegeleider 

Reactie 7 Afstudeerbegeleider 
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6.20 Observatieformulieren First Impression gesprekken  
 Hieronder zijn de observatieformulieren van afstudeerpartner voor afstudeerder te zien:  

 
 
Observatieformulier 1: First Impression 

 

  

Observatieformulier 2: First Impression 
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6.21 Gedachtespinsel actie 2: Kijk mee in de afstudeerspiegel  
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6.22 Gestructureerde vragenlijst Kijk mee in de afstudeerspiegel   
 
Hieronder is de gestructureerde interviewvragenlijst te lezen:  
 
Thema #1 Introductie  

• Kan jij jezelf in kort voorstellen? 
• Wie begeleidt jou?  
• Hoe heb je jouw afstudeerperiode over het algemeen ervaren? 
• Hoe heb je het afstuderen in duo’s ervaren? 

Thema #2 begeleiding  
• Hoe heb je de begeleiding binnen jouw afstudeerperiode ervaren?  

- Wat werkt wel? 
- Wat werkt niet? 

• Wat heb je gedurende jouw afstuderen gemist op het gebied van begeleiding?  
• Welke verwachtingen had jij voorafgaand aan het afstuderen op het gebieden van begeleiding? 

- Welke verwachtingen zijn vervuld naar jouw idee?  
- Welke verwachtingen zijn niet nagekomen naar jouw idee? 

• Hoe ziet jouw ideale begeleider eruit? 
- Als je terugblikt naar jouw ideale begeleider, wat mist jouw huidige begeleider dan? 
- Als je terugblikt naar jouw ideale begeleider, waarover beschikt jouw huidige begeleider dan? 

• Kan je een voorbeeld aanhalen waarin jij hulp nodig had van jouw begeleider om door te kunnenwerken aan 
jouw onderzoek?  

• Wat heb je van jouw afstudeerbegeleider geleerd? 
• Hoe heeft de begeleider je geholpen om een keuze te maken in je onderzoek 
• Voel je dat de begeleiding vanuit de begeleider een tweerichtingsverkeer was? 
• Zaten de begeleider, de beoordelaar en de stageorganisatie qua verwachtingen van je onderzoek op een lijn?  

- Zo niet, hoe komt dat? 
- Zo ja, hoe komt dat? 

• Toont de begeleider vaak initiatief vanuit zijn kant?  
Thema #3 feedback  

• Op welke momenten heb je feedback ontvangen? 
• Hoe heb je het ontvangen van feedback ervaren?  
• Wat heb je van de feedback van jouw begeleider geleerd? 

Thema #4 Beoordelen  
• Hoe heb je het beoordelen binnen jouw afstudeerperiode ervaren? 

Thema #5 Leerproces  
• Hoe heeft jouw begeleider bijgedragen aan jouw leerproces binnen het afstuderen? 
• Wat heb je tijdens het afstuderen gedaan om je persoonlijk te ontwikkelen en hoe heeft de begeleider 

daaraan bijgedragen?  
Thema #6 Eenduidigheid 

• Heb je het gevoel gehad dat je tijdens het afstuderen verschillende kanten op moest?  
Thema #7 Tweerichtingsverkeer 

• Heb je het gevoel gehad dat je begeleider interesse toonde in het onderzoek?  
• Liet de begeleider ook iets vanuit zichzelf horen  

Thema #8 Opleiding Bedrijfskunde  
• Heb je wat vanuit de opleiding gemist gedurende je afstudeerperiode  

Thema #9 Communicatie  
• Op welke manier wordt binnen het afstuderen gecommuniceerd met de begeleider en medestudenten?  
• Op welke manier wordt informatie over het afstuderen gedeeld?  
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6.23 Uitnodiging Kijk mee in de afstudeerspiegel  
 
Hieronder is de poster uitnodiging, persoonlijke bericht en het kwetsbare persoonlijke bericht te lezen.  

 

 
 
 
6.24 Actie 2: Privébericht naar afstudeerder (kwetsbaar)   
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6.25 Observatieverslag actie 3 Fly on the wall  
 
Evaluatie bijeenkomst van het huidig afstudeertraject  
15 juni 2021  
 

Samenvatting  
Op 15 juni 2021 heeft er een evaluatie binnen het huidige afstudeertraject plaatsgevonden. Tijdens de evaluatie is 
door middel van observatie informatie verzameld voor het onderzoek. Tijdens de evaluatiebijeenkomst waren er 3 
afstudeerbegeleiders aanwezig en 10 afstudeerders. Een van de afstudeerbegeleiders had het woord genomen en 
sprak de studenten aan.  
 

Voortraject tot aan interim-rapport  
De eerste vraag vanuit de afstudeerbegeleider ging over de ervaringen van de studenten in de eerste week. De 
afstudeerbegeleider stelde de vraag “Hoe hebben jullie de eerste weken de intensieve samenwerking met de coach 
en organisatie ervaren betrekking tot het maken van het interim-rapport (voortraject)”. Na het stellen van de vraag 
was het lang stil, een van de afstudeerbegeleider stelde toen een aantal voorbeeld vragen om de studenten wat meer 
aan het woord te krijgen. Vervolgens kwam een student aan het woord en gaf de student gelijk aan, dat de vraag 
lastig te beantwoorden is, omdat er diep in het geheugen gegraven moet worden. Na een aantal minuten gaf de 
student aan, dat binnen het voortraject er best wel heen en weer gepingpongd was. Aan de ene kant vond de student 
dat logisch, want je bent iets aan het concretiseren, maar andere kant duurde het in haar ervaring wel wat lang “naar 
mijn gevoel te lang”.  Dat kwam in de ogen van de student doordat de beoordelaar en SAM niet overeenkwamen 
met de richting waarop de student naar toe werd gestuurd “Dat was haar gevoel, waarom het te lang duurde”. 
Daarnaast gaf de student aan dat de bedrijfsbegeleider een andere idee had over de opdracht, dan school, hierdoor 
stond de student en haar afstudeerpartner ertussenin en was er wat discussie nodig om dat concreet te maken. 
Student gaf vervolgens aan dat wanneer er vanuit school een eenduidige begeleiding geweest zou zijn, dat er dan 
wat rust zou zijn in het voortraject tegenover het bedrijf “er brak eenduidigheid in de begeleiding – gevoel student”. 
Daarnaast gaf een student aan dat de afstemming tussen de verschillende partijen beter kan. De student begreep in 
het voortraject alle belangen van de verschillende partijen, maar uiteindelijk stond de student voor een dilemma van 
“welke keuze maken we”, want er waren meerdere keuzes en perspectieven. En daarbinnen zoek je toch wel naar 
een eenduidig blik vanuit bijvoorbeeld de coach die helpt om daar een keuze in te maken, daar mist de student 
begeleiding in. Daarnaast ervaarde een student een nasleep na het interim-rapport. De student moest een nieuw 
onderzoek model opzetten en dat bracht nasleep met zich mee. Dat had volgens de student wat concreter gemogen, 
zodat de student de kern in kon.  
 

Gesprek over interim-rapport  
De tweede vraag vanuit een van de afstudeerbegeleider ging over welke ervaringen de studenten hadden binnen het 
gesprek over het interim-rapport. Hierop gaf een student het antwoordt, dat de student had ervaren dat binnen het 
gesprek de coach en de beoordelaar geen eenduidigheid hadden. De student gaf aan, dat het interim-rapport eerst 
heen en weer ging naar de coach en toen kwam het rapport bij de beoordelaar terecht en werd het rapport volledig 
onderuitgehaald. Een situatie die de student aankaartte, was dat de student en de partner een methodologie hadden 
gekozen en vervolgens door de coach op een andere pad werden gezet en achteraf de beoordelaar aangaf dat het niet 
volledig klopte. De student gaf aan, dat de student beter dan bij de eigen keuze had kunnen blijven. Om die reden 
gaf de student aan, dat het wel fijn zou zijn als de beoordelaar en de coach op een lijn zouden zitten (eenduidigheid). 
Een ervaring die de student nog deelde, was dat de coach in het gesprek met de beoordelaar en de studenten vaak 
meegaat in de opmerkingen van de beoordelaar, terwijl de coach de student in die richting heeft geleid. De 
afstemming zou volgens de student wel enorm helpen.  Daarnaast geeft een student aan dat de coach meer coachend 
moet zijn dan beoordelend, dan scheelt het enorm in het onderzoek en kan de student eigen keuzes maken en 
achteraf niet beoordeeld worden op een richting die de coach heeft bepaald, maar op de eigen keuzes. Zo geeft de 
student aan, dat doordat er een heftige beoordeling is vanuit de coach ga je toch maar op de veilige haven zitten en 
laat je je eigen keuzes toch wat vervagen. 
 

Herkansing interim-rapport  
De derde vraag vanuit een van de afstudeerbegeleiders was de vraag: “Hoe de herkansing was ervaren” en 
daarbinnen de begeleiding. Een van de studenten kwam aan het woord en gaf aan dat de herkansing voor de student 
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voelde als tijdverlies. De student gaf aan dat de herkansing zeker ook verrijking had aan het onderzoek met nieuwe 
theorieën, maar daardoor heeft de student wel bepaalde keuzes in het onderzoek gemaakt. Bepaalde acties heeft de 
student laten vallen, want die kon de student niet meer uitvoeren en dat vond de student jammer. En dat was voor de 
student een beetje dubbel. Nieuwe kennis voor het onderzoek, maar wel laten vallen van een bepaalde acties.  
 

8 weken onderzoek na interim-rapport  
De vierde vraag vanuit een van de afstudeerbegeleiders ging over de 8 weken na het interim-rapport en wat de 
studenten dat hebben ervaren. Een van de student gaf aan dat in de 8 weken de student contact had met zowel de 
bedrijfsbegeleider als met de stagebegeleider vanuit school in een meeting (dit heeft de student vaker gedaan, als de 
student een vraag had) en de student heeft ook workshop gekregen om kennis op te doen. De student vond het 
superfijn, dat zijn begeleider in een week soms een uur, soms een half uur tijd vrij had om te begeleiden en te 
helpen. Student heeft het als heel vrij ervaren, de student kon de stagebegeleider en de stagebegeleider altijd met 
vragen benaderen. De student gaf ook aan dat de stagebegeleider vanuit school en de bedrijfsbegeleider goed 
contact hadden en een goede band, waardoor veel dingen samen gebeurde, zoals sparsessies. Hierdoor verliep alles 
wat gemakkelijker.  
 

Eerste keer in gesprek met de beoordelaar  
De vijfde vraag tijdens de evaluatie vanuit de afstudeerbegeleider ging over het gesprek met de beoordelaar na een 
periode van 8 weken. De afstudeerbegeleider wilde met de vraag peilen “Hoe het gesprek door de studenten werd 
ervaren”. Een student antwoordt op de vraag met dat de student de beoordeling als prettig heeft ervaren. De student 
zag het gesprek met de beoordelaar als een moment waarop iemand je uit een tunnelvisie haalt (de student merkte 
dat die in een tunnelvisie zat) en op weg helpt. Om die reden vond de student de eerste beoordeling erg prettig.  
Daarnaast heeft de student in het gesprek met de beoordelaar opgemerkt, dat het heel erg gaat over het lezers 
perspectief.  Een voorbeeld dat de student aangaf is dat de student in het onderzoeksrapport de onderzoeksresultaten 
had beschreven en niet de kritische nood en ook de inhoud op zodanig manier niet in de lezersperspectief 
geschreven, dat de beoordelaar daar vooral opviel. Voor het gevoel van de student was dit een beetje achteraf en had 
het vooraf gemogen. Echter weet de student niet zo goed waar het aan heeft gelegen dat de lezersperspectief miste. 
Na een aantal doorvraag moment vanuit de afstudeerbegeleider gaf de student aan, dat het kan liggen aan dat je als 
student twee belangen wilt behartigen. De student gaf aan dat de student voor school alles op papier wilde zetten 
zoals school het wilde, maar daarnaast moet de organisatie ermee ook verder kunnen (de resultaten), dus wil je als 
student daar ook wel rekening mee houden en daardoor was het voor de student het schrijven een beetje lastig. De 
student heeft dit als twee strijd ervaren. Een perspectief van schrijven vanuit de organisatie (alles duidelijk 
opschrijven om er iets mee te kunnen) en een perspectief vanuit school (verantwoording en de lezer meenemen in je 
onderzoek) en uiteindelijk heeft de student voor de perspectief van school gekozen.  
 

Een andere student heeft ervaren dat de begeleiding in het kiezen van een perspectief ontbrak. De student heeft 
ervaren dat er een keuze was of beschrijven op de manier van organisatie of op de manier van school en zelf moest 
de student er dan voor kiezen. En hierin miste de student de begeleiding vanuit school. Student gaf aan dat hierin 
een advies vanuit begeleider fijn zou zijn. Want nu had de student een verkeerde perspectief gekozen om te gaan 
schrijven, terwijl er een andere opbouw en structuur nodig was voor externe lezers.  
 

Begeleider (goed en gemist)  
De zesde vraag tijdens de evaluatie vanuit een van de afstudeerbegeleiders ging over wat de ervaringen van de 
studenten was op het gebied van de begeleiding. Wat ging goed in de begeleiding en wat miste de studenten aan de 
begeleiding. Een van de student gaf aan dat de student in de begeleiding de expertise een beetje miste. De student 
heeft namelijk ervaren dat de beoordelaar op het onderwerp heel veel kennis had en de begeleider had er wel kennis 
over, maar geen diepgaande kennis die nodig was voor het onderzoek. Dat vond de student wel jammer. Daarnaast 
vond de student het om die reden ook lastig om bij de begeleider om hulp te vragen, omdat de student wist dat daar 
geen diepgaande kennis verkregen kon worden. De student wist in z’n situatie niet goed in hoeverre de 
afstudeerbegeleider kon helpen. Wel gaf de student aan dat ook al weet de begeleider niks af van het onderwerp, 
maar helpt mee in de zoektocht, dan scheelt dat ook wel enorm. Als de docent maar helpt om verder te komen, ook 
al ontbreekt er een inhoudelijke kennis.  
 

Daarnaast gaf een student aan dat het wel een tweerichtingsverkeer moet zijn, want de student gaf als voorbeeld: dat 
de student dan met vragen kwam wanneer de student vastliep in het onderzoek, maar dat vanuit de 
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afstudeerbegeleider gedurende het onderzoek geen vragen kwam van “he, gaat het goed met het onderzoek” en “kan 
ik je ergens bij ondersteunen”.   
 

Frequentie contact met stagebegeleider  
De zevende vraag tijdens de evaluatie vanuit een van de afstudeerbegeleiders ging over de frequentie van contact 
met stagebegeleider. Hierop gaf een student aan dat de student gemiddeld 1x per maand contact had en de 
momenten volgens de studiewijzer. Twee studenten hebben hetzelfde ervaren. Intensief contact 1x per maand en de 
andere momenten van contact ging over losse vragen over de mail en een kort gesprekje. Daarnaast gaf een student 
aan dat wanneer er een twee richtingsverkeer is, dat de student dan de drempel wat lager ervaart om een docent te 
benaderen. Dit kan volgende de student heel veel schelen bij sommige studenten om die begeleider te gaan 
opzoeken. Een andere student kwam vervolgens al denkend tot het volgende. De student gaf aan dat het wellicht 
handig zou zijn als vooraf een heldere schets komt met de begeleider wat de afspraken zijn rondom coaching. 
Hoeveel uren kan je van je begeleider vragen om te sparren en sommige studenten weten dat niet zo goed en daar zit 
de drempel ook wel in volgens een student. Volgens de student is het niet duidelijk hoeveel uur de student van de 
begeleider kan verwachten. Terwijl de begeleiders onderling dat wel afstemmen.  
 

Afstudeerperiode en dan tussen concept en inlevermoment in  
De achtste vraag tijdens de evaluatie vanuit een van de afstudeerbegeleiders ging over de periode tussen het 
inleveren van concept en het echte inlevermoment en wat de ervaring van studenten was in die periode. Hierop gaf 
een student aan dat het heel strak op elkaar zat. Er zat volgens de student een week tussen en de feedback was super 
veel, dus de week bestond uit lange dagen. De student zou het fijn vinden als daar nog wat speling in zat, want 
vanuit de organisatie kreeg de student ook de opmerking dat er nog veel gedaan moet worden in de korte tijd. De 
student gaf als toevoeging dat het fijn was geweest dat het conceptrapport naar voren was gehaald, want dan kan je 
veel in het conceptrapport noteren en kreeg je daar feedback op en wist je als student welke richting je op kon. Nu 
werd alles een beetje achteraf gedaan gaf de student aan. En moest de student alles achteraf bijschaven in een week. 
De student had het liever gezien dat het concept eerder was. Zo had de student iets ruimer de tijd om de 
aanpassingen in de definitieve stukken te verwerken. Tenslotte voegt een student aan het verhaal toe, dat een week 
extra tijd toch voor rust zorgt, want nu voelt het voor de student als een enorme druk.  
 

Contact met coach tussen concept en einde 
De negende vraag tijdens de evaluatie vanuit een van de afstudeerbegeleider ging over contact tussen de periode van 
concept en einde en hoe dat door de studenten was ervaren. Hierop gaf een student antwoordt dat de coach 
bereikbaar was en veel reageerde en meehielp via de mail. Een andere student heeft geprobeerd om contact op te 
zoeken met de begeleider, helaas is daar geen gehoor aan gegeven.  
 

Voortraject  
Als laatste vraag tijdens de evaluatie werd gesteld hoe de voorlichting was voor afstuderen en wat daar de 
ervaringen van zijn. Hierop gaf een student antwoordt, dat de voorlichting enorm fijn was, omdat de student op dat 
moment dan op scherp wordt gesteld. Daarnaast kreeg de student te horen wat er komen ging.  
  

Communicatie  
Op het einde van de evaluatie werd vanuit een student een opmerking gemaakt, dat het voor de student onduidelijk 
was over waar de definitieve stukken ingeleverd dienen te worden. Later kwam de student achter dat het via Euforis 
moest. Hierop kwam vanuit een afstudeerbegeleider het antwoordt, dat er een mail uit was gestuurd met de 
informatie. Echter gaf de afstudeerbegeleider aan dat meer studenten hierover heen lezen. Hierop heeft een student 
gereageerd met de opmerking, dat de communicatie een beetje onoverzichtelijk is. Er worden verschillende 
communicatiemediums gebruikt voor het afstuderen: Sam, BB, Teams, Mail, Handleidingen, Euforis etc. De student 
moest elke dag weer langs alle kanalen om weer bij te zijn. Voor de student zou het fijner zijn als de communicatie 
via een medium gaat. Andere studenten gaven hierop een bevestiging, dat de communicatie een beetje rommelig is. 
Een van de student gaf aan dat de mail een centrale punt is van informatie verzamelen, want daar komt alles wat 
belangrijk is, dus de mail zou voor de student wel een fijn medium zijn.  
 

Evaluatiemoment 
Op het einde gaf een student aan dat de evaluatie niet zo fijn was, omdat de afstudeerbegeleiders er aanwezig bij 
zijn. Oftewel de mensen die het afstuderen hebben vormgegeven. Daardoor moest de student even nadenken aan het 
begin over de antwoorden die de student wilde geven.  
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6.26 Membercheck posters “Laaghangend fruit” 
 

Voor de volledige membercheck posters “laaghangend fruit” wordt naar Dropbox verwezen. Zie link 
hieronder:  
 
First impression (Negatieve karakter) 
https://www.dropbox.com/s/ghms9n8jf5fpicr/Membercheck%20poster%20First%20Impression.pdf?dl=0 

 

 
 
Kijk mee in de afstudeerspiegel (Negatieve karakter)  

https://www.dropbox.com/s/slfarb7jtwisp7i/Membercheck%20poster%20kijk%20mee%20in%20de%20afstudeersp
iegel.pdf?dl=0 
 

 
 
First Impression & Kijk mee in de afstudeerspiegel (Positieve karakter) 

https://www.dropbox.com/s/n4vqepaw37xdyc7/Membercheck%20First%20Impression%20%26%20Kijk%20mee%
20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0 

 
 

  

https://www.dropbox.com/s/ghms9n8jf5fpicr/Membercheck%20poster%20First%20Impression.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slfarb7jtwisp7i/Membercheck%20poster%20kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slfarb7jtwisp7i/Membercheck%20poster%20kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n4vqepaw37xdyc7/Membercheck%20First%20Impression%20%26%20Kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n4vqepaw37xdyc7/Membercheck%20First%20Impression%20%26%20Kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0
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6.27 Bericht voor de membercheck uit actie 1, 2 en 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Mailbericht afstudeerbegeleiders 

Mailbericht afstudeerders 
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6.28 Reacties op de membercheck uit Actie 1, twee en drie 
 
Een aantal reacties op de membercheck: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

  
 

Afstudeerbegeleider 
 
 

  

Afstudeerder 
Afstudeerbegeleider 

Afstudeerbegeleider  

Eigen Afstudeerbegeleider 

Afstudeerbegeleider 

Afstudeerder 

Afstudeerder 
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6.29 Volledige transcripten uit Actie 1 en Actie 2  
 
Voor de volledige transcripten van alle gesprekken uit Actie 1 wordt naar Dropbox verwezen. Zie link 
hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/e406l3w48mjeqtktrd97a/2021-09-21-transcipten-actie-
1.docx?dl=0&rlkey=wi493ta8zl4rh0wtstisep9oy 

 
Twee voorbeeld transcripten:  
 
Interview Afstudeerbegeleider B (toekomstige afstudeerbegeleider)  
Afstudeerbegeleider B is een jaar of drie afstudeerbegeleider bij de opleiding Bedrijfskunde, te Den Bosch. Afstudeerbegeleider 
B komt oorspronkelijk uit het noorden, Friesland. Door de jaren is Afstudeerbegeleider B steeds meer naar het zuiden toe 
gegaan. Zo heet Afstudeerbegeleider B door de jaren heen op verschillende plekken gewoond en gewerkt. Denk aan: 
Rotterdam, Amsterdam, Friesland, Den Bosch, Amerika, Frankrijk en Columbia. Nu woont Afstudeerbegeleider B dichtbij 
werk (afstudeerbegeleider bij Avans Hogeschool), namelijk in Den Bosch.  
 
Afstudeerbegeleider B heeft heel veel internationale ervaringen opgedaan en dat is ook een van de passie van 
Afstudeerbegeleider B om daar iets mee te doen. Verder haalt Afstudeerbegeleider B veel energie uit sporten, tennis kijken en 
wandelen.  
 
Afstudeerbegeleider B vindt, dat hij een hele mooie baan heeft. Een mooie baan, omdat Afstudeerbegeleider B 
stagiaires/afstudeerders en studenten mag begeleiden in verschillende processen. Afstudeerbegeleider B vindt zijn baan heel 
gevarieerd. Bedrijfskunde is namelijk heel Breed op een bedrijf.  
 
De overstap naar het onderwijs is heel leuk verlopen. Afstudeerbegeleider B zat eerst in het bedrijfsleven als consultant. 
Afstudeerbegeleider B ging veel bij klanten langs en voerde veel verschillende opdrachten uit. Op een gegeven moment ging 
Afstudeerbegeleider B in het bedrijfsleven interne lessen geven over bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, communicatietrainingen 
voor trainees etc. Daarnaast gaf Afstudeerbegeleider B aan trainees binnen het bedrijfsleven begeleiding om als starters in het 
bedrijf opgang te komen. Toen kwam het besef bij Afstudeerbegeleider B dat hij daar veel energie van kreeg. Op een gegeven 
moment kwam bij het bedrijf waar Afstudeerbegeleider B toen werkte iemand van Avans Hogeschool langs om een les te geven 
over hoe je het beste les kan geven. Toen gaf de persoon bij Avans Hogeschool aan dat Avans Hogeschool nog opzoek was 
naar docenten. Afstudeerbegeleider B heeft nooit echt erover nagedacht om naar het onderwijs te stappen, maar durfde de 
uitdaging aan en inmiddels zit Afstudeerbegeleider B drie jaar bij Avans. Afstudeerbegeleider B vindt het een leuke 
onverwachte overstap en heeft er geen seconde spijt van gehad.  
 
Afstudeerbegeleider B vindt veel verschillende aspecten in het onderwijs leuk. Afstudeerbegeleider B vindt de doelgroep heel 
erg leuk “Ik werk graag met studenten zoals jij”. Afstudeerbegeleider B denkt dan vaak terug aan zijn eigen studenten tijd en 
denkt dan na over het type afstudeerder die hij als persoon was en wat hij vanuit zijn ervaringen dingen mee kan geven in de 
begeleiding van andere studenten “Mijn jongere ik”. Daarnaast vindt Afstudeerbegeleider B de opleiding Bedrijfskunde heel 
erg leuk, omdat het heel divers is en niet eentonig. De collega’s daar leer je veel van en de samenwerking met verschillende 
mensen maakt het beroep docentschap erg leuk. 
 
Afstudeerbegeleider B is op dit moment geen afstudeerbegeleider, maar vanaf het nieuwe schooljaar is Afstudeerbegeleider B 
afstudeerbegeleider. Op dit moment begeleidt Afstudeerbegeleider B wel stagiaires. Afstudeerbegeleider B vindt zichzelf er wel 
klaar voor om afstudeerders te mogen begeleiden, na drie jaar les gegeven te hebben. Afstudeerbegeleider B ziet het begeleiden 
van afstudeerders hetzelfde als het begeleiden van stagiaires alleen dan een jaar verder en je begeleidt de afstudeerders iets 
langer dan stagiaires. De keuze om afstudeerders te begeleiden stond al op het lijstje van Afstudeerbegeleider B. 
Afstudeerbegeleider B wilde al afstudeerders graag gaan begeleiden, echter moest Afstudeerbegeleider B de opleidingen van 
BDA en BDB eerst afronden. Heeft Afstudeerbegeleider B inmiddels een jaar afgerond, dus kan Afstudeerbegeleider B vanaf 
augustus 2021 afstudeerders gaan begeleiden.  
 
Afstudeerbegeleider B heeft wel bepaalde verwachtingen bij het begeleiden van afstudeerders. Echter geeft Afstudeerbegeleider 
B wel aan dat hij niet alle in en outs van het begeleiden van afstudeerders en het afstudeertraject kent, maar ik ken het wel 
vergelijken met de huidige stageperiode. Binnen de huidige stageperiode gaan de stagiaires een heel cyclus door met alle 

https://www.dropbox.com/scl/fi/e406l3w48mjeqtktrd97a/2021-09-21-transcipten-actie-1.docx?dl=0&rlkey=wi493ta8zl4rh0wtstisep9oy
https://www.dropbox.com/scl/fi/e406l3w48mjeqtktrd97a/2021-09-21-transcipten-actie-1.docx?dl=0&rlkey=wi493ta8zl4rh0wtstisep9oy
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stappen die een afstudeerder als Bedrijfskundige moet nemen. Afstudeerbegeleider B begeleidt studenten door de cyclus heen 
doormiddel van feed forward en tussentijdse aanlevermomenten van geschreven stukken, dus niet alleen terugkijken op het 
einde, maar tussendoor als bijsturen als het kan.  
 
Afstudeerbegeleider B geeft in het gesprek aan, dat afstudeerders vanaf augustus 2021 voor een jaar in hun eentje gaan 
afstuderen en volgens Afstudeerbegeleider B is dat best pittig. Normaal was het in duo’s en een half jaar. Nu een jaar en in je 
eentje. Dat is volgens Afstudeerbegeleider B best lang en om die reden is Afstudeerbegeleider B wel erg benieuwd hoe dat dan 
gaat. Afstudeerbegeleider B denkt dat het voor afstudeerders pittig gaat worden, omdat sommige vraagstukken niet lenen voor 
een jaar, dan verwacht Afstudeerbegeleider B dat je kunstmatig opzoek moet gaan naar andere aspecten en dingen in het 
vraagstuk. Aan de andere kant denk Afstudeerbegeleider B dat afstudeerders echt wel de tijd nodig hebben voor een eventuele 
implementatie en evaluatie en dat kan in een half jaar niet volgens Afstudeerbegeleider B en dan is een jaar afstuderen wel erg 
nuttig en goed. Als afstudeerbegeleider zie ik nu, dat stagiaires te weinig tijd hebben om een organisatie te leren kennen. Pas na 
drie maanden ongeveer zegt Afstudeerbegeleider B, dat stagiaires pas de organisatie goed kennen en weten wat er intern speelt 
en wat de mogelijkheden zijn, maar dan zijn de stagiaires bijna aan het einde van de stageperiode. Als Afstudeerbegeleider B 
dan kijkt naar de huidige stageperiode, dan denkt Afstudeerbegeleider B dat tijd enorm belangrijk is. In die opzicht is het 
nieuwe afstuderen van een jaar wel enorm fijn, de afstudeerder kan de tijd nemen om alles goed en nauwkeurig uit te voeren.  
 
Afstudeerbegeleider B ziet in de huidige stageperiode de verandering van een oude stijl, naar een nieuwe stijl. Vroeger gaf 
Afstudeerbegeleider B de stagiaires op bepaalde momenten feedback. Afstudeerbegeleider B denkt in totaal drie/vier momenten 
feedback en dat was voor Afstudeerbegeleider B z’n gevoel achteraf. In de nieuwe stijl geeft Afstudeerbegeleider B tussentijds 
vaak feedback en ziet Afstudeerbegeleider B veel meer vooraf en hoeft Afstudeerbegeleider B achteraf niet alles te lezen en met 
de rode pen erdoorheen te gaan. Daarnaast helpt Afstudeerbegeleider B bij de tussentijdse momenten ook in de begeleiding om 
studenten bij de eventuele volgende stap anders te laten nadenken en andere stappen te zetten doormiddel van de feed forward 
momenten. Afstudeerbegeleider B geeft als voorbeeld, dat hij dan de volgende vragen stelt: “He, je hebt het zo gedaan, denk 
eens na over wat je de volgende keer ander kan doen”. Naar het gevoel van Afstudeerbegeleider B ben je feedback dan ook 
naar voren aan het halen (feed forward) i.p.v. achteraf met een rode pen te schrijven: “dit was niet goed, dit kan beter” etc. Het 
opknippen van een stageperiode met tussentijdse momenten draagt volgens Afstudeerbegeleider B bij aan het feit dat je aan de 
voorkant stagiaires kan begeleiden naar een bepaalde richting toe en feedback kan geven wat eventueel de volgende keer anders 
kan. Dan dat een stagiaire aan het einde iets oplevert en dat je dan pas terug gaat kijken.  
 
Volgens Afstudeerbegeleider B zit in de nieuwe stijl van begeleiden, natuurlijk ook ogen en haken aan. Afstudeerbegeleider B 
hoopt dat daar de “lessons” uit worden gehaald en meegenomen worden in het nieuwe afstuderen die vanaf augustus 2021 van 
start gaat. J vogel ziet in de nieuwe stijl van begeleiden het niet achteraf bijsturen, maar tussentijds bijsturen als een enorm 
voordeel van feed forward. Afstudeerbegeleider B is namelijk van mening dat de nieuwe stijl van begeleiden bijdraagt aan de 
positieve ontwikkeling van de stagiaires i.p.v., dat Afstudeerbegeleider B als begeleider steeds blijft roepen, wat fout gaat en 
wat beter kan. Het als begeleider bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de stagiairs doet veel met de student, denk 
Afstudeerbegeleider B. In ieder geval kan Afstudeerbegeleider B daar wel iets bij voorstellen! Een nadeel wat 
Afstudeerbegeleider B in de nieuwe stijl van begeleiden ervaart, is dat Afstudeerbegeleider B tussentijds tijd vrij moet maken 
om naar stukken te kijken wat bij stage hoort, naast alle andere activiteiten die Afstudeerbegeleider B verricht. 
Afstudeerbegeleider B voelt als het ware een druk om steeds met de stagiaires bezig te zijn, terwijl bij de oude stijl er een af 
gekaderde dag was. Op die dag/moment keek Afstudeerbegeleider B naar de stukken van de stagiaires. Nu gaat dat steeds 
tussendoor en dat is voor Afstudeerbegeleider B toch wel even schakelen.  
 
Een ander nadeel vindt Afstudeerbegeleider B, dat de leerdoelen (waar je als stagiaire/afstudeerder aan moet voldoen) heel 
breed zijn en de vorm waarin de leerdoelen worden gepresenteerd ook heel vrij zijn en Afstudeerbegeleider B ziet/ voelt dat 
studenten lastig met de vrijheid om kunnen gaan. Dit komt volgens Afstudeerbegeleider B, doordat de studenten voor de stage 
altijd iets opleverde wat in de beoordeling stond er was geen vrijheid en nu opeens wel en dat vinden studenten lastig.   
 
Met positieve ontwikkeling bedoeld Afstudeerbegeleider B, dat studenten soms bij achteraf feedback het gevoel hebben, dat 
wanneer iets niet goed is, dat ze dan niet goed genoeg zijn, omdat er alleen de punten worden benoemd wat fout is, wat beter 
kan etc. Wat Afstudeerbegeleider B ziet dat studenten alleen dingen aanpassen, dat in de feedback voorkomt als “dit is niet 
goed, dit kan beter, kijk hier na”, alleen zien de studenten dan niet in, dat een verandering op de ene plek ook een verandering 
op een andere plek vraagt. Dus vaak klopt het verhaal dan niet, omdat studenten dus alleen punten aanpassen die worden 
benoemd, zegt Afstudeerbegeleider B. Dus geeft Afstudeerbegeleider B aan, dat door de sturing vanuit de begeleider aan de 
voorkant, achteraf in de begeleiding studenten minder bijgestuurd hoeven te worden, dat geeft de afstudeerder toch wel een 
positieve ontwikkeling mee in het gehele proces van zo’n stage of afstuderen, denkt en merkt Afstudeerbegeleider B.  
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Afstudeerbegeleider B geeft in het gesprek aan, dat hij aan de voorkant stuurt, maar toch veel tijd kwijt is aan het bekijken van 
stukken. Afstudeerbegeleider B nuanceert dit door in het gesprek aan te geven, dat Afstudeerbegeleider B natuurlijk zeker tijd 
wint door aan de voorkant te sturen, alleen komen de stukken van de studenten in een piekperiode, dus waar voorheen 
Afstudeerbegeleider B bezig was met andere activiteiten in de eerste maand van stageperiode komen de stagiaires erbij. In de 
tweede maand is de piek weg en dan wint Afstudeerbegeleider B zeker tijd, alleen de stukken en het tussentijdse moment 
komen er bij de andere activiteiten erbij en dan kost het veel tijd in de piekperiode. Maar Afstudeerbegeleider B geeft wel aan, 
dat na de piekperiode er minder tijd in de stukken besteed wordt, omdat de sturing aan de voorkant is gebeurd, dus daarna 
wordt het bijsturen zeker minder achteraf zegt Afstudeerbegeleider B.  
 
Echter maakt Afstudeerbegeleider B hier wel een kanttekening op, want Afstudeerbegeleider B merkt bij sommige studenten 
op, dat door de vrijheid van opleveren, studenten achteraf toch nog bijsturing nodig hebben, omdat studenten volgens 
Afstudeerbegeleider B nooit de vrijheid gekend hebben (is een aannamen van Afstudeerbegeleider B), dus dan is bijsturing 
achteraf soms wel echt nodig. Wat in al de jaren geleerd is door de studenten om iets op een bepaalde manier te doen en als dan 
vrijheid gegeven wordt, dan is het volgens Afstudeerbegeleider B voor sommige studenten echt lastig om creatief te zijn en met 
de vrijheid om te gaan. Afstudeerbegeleider B benadrukt “studenten worden met het handje meegenomen, bij stage worden de 
studenten voor het eerst losgelaten”.  
 
Feedback geeft Afstudeerbegeleider B door het feedbackformulier erbij te pakken en te kijken waar de studenten aan moeten 
voldoen. Daarnaast heeft Afstudeerbegeleider B zijn eigen sausje en eigen manier van kijken naar de studenten en naar het 
eindproduct. Dat heeft volgens Afstudeerbegeleider B alle begeleiders wel en daar gaan de studenten vaak flexibel mee om, 
maar denkt Afstudeerbegeleider B wel, dat het soms voor studenten wel lastig kan zijn, omdat alle docenten het op een andere 
manier doen.  
 
Afstudeerbegeleider B geeft in het gesprek aan dat per blok en per afstudeerder er 7 uur beschikbaar is voor het begeleiden en 
beoordelen van de studenten. Dus een snelle rekensom die Afstudeerbegeleider B maakt is dat in een half jaar voor de 
begeleiding en beoordeling per afstudeerder Afstudeerbegeleider B 15 uur ongeveer. Alleen gebruikt Afstudeerbegeleider B 
voor zijn gevoel het dubbele om de studenten te begeleiden en te beoordelen. De tijd die Afstudeerbegeleider B kwijt is aan 
begeleiden en beoordelen van de studenten is voor de nieuwe stijl van begeleiden en bij de nieuwe stijl van begeleiden 
hetzelfde gebleven, alleen is er een verschuiving van tijdbesteding. Nu zit je aan het begin veel met de studenten om elkaar te 
leren kennen en aan de voorkant de studenten ergens naar toe te sturen. Daarnaast vindt de meeste tijdbesteding plaats op het 
tussentijdse moment, dat zijn er nu 7en en daar zit de tijd dan ook echt in. Volgens Afstudeerbegeleider B hebben meerder 
docenten hier wel last van. Natuurlijk zegt Afstudeerbegeleider B, kan je het in een half uur doen, maar Afstudeerbegeleider B 
krijgt het niet over zijn hart, hij wil iedere afstudeerder de juiste aandacht geven en naar de juiste kant toe sturen. Erg vindt 
Afstudeerbegeleider B het niet, maar het kost natuurlijk wel wat tijd en het komt boven op alles en dat maakt het lastig.  
 
Interview Afstudeerbegeleider D (afstudeerbegeleider)  
Afstudeerbegeleider D is al ruim 10 jaar afstudeerbegeleider Bedrijfskunde. Voor het docentschap heeft Afstudeerbegeleider D 
als manager binnen Avans hogeschool gewerkt. Daarvoor heeft afstudeerbegeleider D als consultant binnen een 
consultancybureau gewerkt. 
De overstap van Afstudeerbegeleider D naar het onderwijs was een bewuste keuze. De bewuste keuze voor het onderwijs ligt 
bij Afstudeerbegeleider D in het werken met studenten. Afstudeerbegeleider D geeft in het gesprek namelijk aan, dat hij het 
leuk vindt om de kennis en ervaringen die hij als persoon heeft opgedaan aan de studenten mee te geven.  Daarnaast vindt 
Afstudeerbegeleider D het erg mooi om de ontwikkeling van de studenten te zien. Dit komt uit het feit, dat Afstudeerbegeleider 
D altijd het gedeelte met het ontwikkelen van mensen altijd leuk heeft gevonden. Vandaar dat het onderwijs erg op 
Afstudeerbegeleider D aansloot.  
Het begeleiden van afstudeerders doet Afstudeerbegeleider D ook al 10 jaar. Het afstuderen ervaart Afstudeerbegeleider D als 
leuk, omdat zijn achtergrond als consultant naar boven komt. Afstudeerbegeleider D zegt namelijk, dat hij in het afstuderen met 
studenten mee kan denken over het vraagstuk en de aanpak van het vraagstuk. En als begeleider probeert Afstudeerbegeleider D 
de studenten een zetje in de goede richting te geven. Het afstuderen is voor Afstudeerbegeleider D zo leuk, omdat hij dan 
inhoudelijk met het vraagstuk mee kan denken. Daarnaast geeft Afstudeerbegeleider D aan, dat studenten binnen de 
stageperiode en afstudeerperiode de grootste ontwikkel sprong maken. De grootste ontwikkel sprong komt, doordat studenten in 
de praktijkervaringen opdoen, dingen mee maken en zien. Daarnaast zijn de studenten in z’n periode gefocust op het belang om 
iets goed te doen, want er zit een opdrachtgever in je nek en die wil een goed resultaat.  
Volgens Afstudeerbegeleider D is het ook zo, dat je tijdens het afstuderen en het stagelopen veel meer persoonlijke feedback 
krijgt, dan in de andere semesters. In de eerste jaren als een afstudeerder vakken volgt en opdrachten maakt, dan is de feedback 
heel beperkt en krijgt een afstudeerder een voldoende en gaat de afstudeerder door. Dus, voor het afstuderen en stagelopen gaat 
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de feedback voornamelijk op de inhoudt. Wanneer de afstudeerder stage gaat lopen en gaat afstuderen, dan gaat de feedback 
meer over de inhoudt en het proces.  
Volgens Afstudeerbegeleider D, dat is zijn persoonlijke mening “Moet het leerproces altijd centraal staan”.  En volgens 
Afstudeerbegeleider D staat het leerproces in het afstuderen wel centraal, alleen is de discussie in hoeverre onze begeleiding 
daar optimaal op aansluit.  
In het oude afstuderen of ook wel is het oude onderwijs is een afstudeerder vooral volgens Afstudeerbegeleider D bezig met het 
verantwoorden oftewel het schrijven van stukken en de beoordelaar beoordeeld op de geschreven stukken die de beoordelaar 
dan krijgt. Terwijl de beoordelaar de berdrijfscontext en de context waar de afstudeerder inzit maar beperkt ziet. 
Afstudeerbegeleider D vindt zelf het belangrijkste in het afstuderen: “wat de impact van de afstudeerder in de organisatie is 
geweest”.  Denk aan: bewustwording van de organisatie of een verbetertraject die door de afstudeerder al in gang is gezet. Dat 
vindt Afstudeerbegeleider D interessanter, dan de geschreven stukken van de studenten.  
Afstudeerbegeleider D geeft aan, dat als je studenten opleidt om impact te maken, dat is tevens ook de visie geeft 
Afstudeerbegeleider D aan, dan zijn de studenten meer bezig met organisatie sensitief adviseren. Daar hoort ook bij, kritische 
denken, analytische vermogen, dus alles wat de opleiding Bedrijfskunde ook in de stukken van de studenten wil zien. Volgens 
Afstudeerbegeleider D staan de punten ver van de belevingswereld van de organisatie af, want in de geschreven stukken geeft 
een afstudeerder advies/adviezen aan de organisatie. De adviezen zijn dan nog niet geïmplementeerd etc. Terwijl, dat stuk heel 
belangrijk is, volgens afstudeerbegeleider D.  
Volgens Afstudeerbegeleider D zijn er twee reden te benoemen waarom de adviezen in de organisatie niet zijn ingebed. De ene 
heeft te maken met de tijdsplanning. Studenten zijn best wel veel tijd kwijt met het inlezen, gesprekken voeren, analyseren etc. 
Hierdoor komen de adviezen pas laat in het proces tot stand. Daarnaast zijn de studenten dan ook nog bezig met het op een 
goede manier schrijven van de adviezen in de stukken. Hierdoor wordt er met de adviezen onvoldoende tijdig met de 
organisatie in dialoog gegaan.  Afstudeerbegeleider D geeft aan, dat voor organisaties hier het belang bij zit om meer uit de 
stage en afstudeeropdrachten te halen, want Afstudeerbegeleider D hoort vaak van organisaties, dat de organisaties vaak het 
gevoel hebben, dat studenten de ene ding voor school moeten doen en de andere ding voor de organisatie. Terwijl 
Afstudeerbegeleider D vindt, dat het met elkaar verweven moet zijn. Daarnaast denkt Afstudeerbegeleider D, dat het voor de 
afstudeerder leerzamer is om vanuit een vraagstelling met een organisatie te werken richting verbeteracties, dan een mooi 
rapport waarin geschreven wordt, wat de verbeteracties zijn.  
Afstudeerbegeleider D ziet de producten die de studenten maken als een middel om het leerproces van de studenten te 
evalueren en te stimuleren. Afstudeerbegeleider D neigt bij zijn begeleiding, dat hij op het leerproces zit, want het leerproces 
heeft volgens afstudeerbegeleider D als doel om uiteindelijk een leerprestatie uit te voeren die inhoudelijk wordt beoordeeld. 
Wat voor Afstudeerbegeleider D vaak een interessante vraag is: “Mag een afstudeeropdracht in de ogen van een organisatie 
mislukt zijn, maar toch een enorme opbrengst zijn voor het leerproces”?  
Volgens Afstudeerbegeleider D kan een beoordelaar heel normatief op het vraagstuk zitten, dus dit is het vraagstuk, dan 
verwacht ik als beoordelaar dat die en die literatuur is gebruikt, deze methodiek en deze oplossingen. Of je kan als beoordelaar 
op het vraagstuk ruimer zitten en dan probeert volgens Afstudeerbegeleider D een beoordelaar de afstudeerder te volgen om te 
kijken of de afstudeerder in staat is geweest om de juiste literatuur te vinden die op het vraagstuk van toepassing is, de keuze 
voor een juiste methodiek, de kritische houding etc.  
De ene beoordelaar is wat sturend in wat zij of hij verwacht, dan een ander. Afstudeerbegeleider D zit volgens zichzelf daar wel 
open in. Afstudeerbegeleider D kijkt vooral als beoordelaar naar de competenties die een bedrijfskundige afstudeerder aan moet 
voldoen en naar het hbo-niveau. Afstudeerbegeleider D geeft aan, dat hij afhankelijk van de kwaliteit zijn tijd kwijt is aan het 
beoordelen en begeleiden van studenten. Sommige studenten kunnen volgens afstudeerbegeleider D een document goed 
structureren en logisch schrijven, dan is Afstudeerbegeleider D daar snel doorheen en kost het hem minder tijd. Bij andere 
studenten is het soms niet goed gestructureerd en hangen dingen niet samen, dan is Afstudeerbegeleider D er langer mee bezig. 
Ook met de begeleiding is het per afstudeerder anders, omdat niet elke afstudeerder hetzelfde zijn.  
Afstudeerbegeleider D is soms een hele dag kwijt aan een rapport, als het taai en onsamenhangend is en moeilijk te lezen. 
Studenten schrijven soms gedachtegangen op en soms begrijpt Afstudeerbegeleider D het dan niet en vraagt zich dan af “waar 
gaat dit heen”? Als beoordelaar ben je bij zulke studenten soms lang bezig om de gedachtegang te begrijpen, want het geheel is 
niet samenhangend en als beoordelaar maak je het leerproces niet mee, dus het geschreven stuk moet alles maar uitwijzen.  
Een goed geschreven stuk waar alles samenhangend is, daar is Afstudeerbegeleider D ongeveer 2 uur kwijt, want de 
gedachtegang is volg baar en alles is samenhangend.  
Afstudeerbegeleider D geeft in het gesprek aan, dat het wel eens voorkomt, dat hij in de rol als begeleider en in de rol van de 
beoordelaar niet op een lijn zit met dan de beoordelaar/begeleider. Dan probeert Afstudeerbegeleider D er wel samen uit te 
komen, maar soms met een collega is de lijn/afstand groter dan bij een andere collega. Dit heeft te maken, omdat iedereen een 
ander perspectief heeft en een andere kijk op dingen, dus soms is het zoeken naar een “commentground” oftewel, 
“gemeenschappelijke taal”. Bij sommige geeft Afstudeerbegeleider D aan, kost het wat meer discussie, maar uiteindelijk komt 
Afstudeerbegeleider D er wel uit.  
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Bij de begeleiding krijgen de docenten binnen de opleiding Bedrijfskunde een vaste aantal uren, maar Afstudeerbegeleider D is 
daar vrij in. Afstudeerbegeleider D kijkt per afstudeerder “hoeveel tijd een afstudeerder nodig heeft”. Sommige studenten 
hebben wat meer tijd nodig in de begeleiding, dan andere studenten. Volgens Afstudeerbegeleider D is het wel een 
discussiepunt, “Is nu een afstudeertraject een beoordelingstraject of een leertraject”? Afstudeerbegeleider D vindt het een 
leertraject, want als het een beoordelingstraject is, dan moet de opleiding bedrijfskunde zeggen: Wij hebben de studenten 
klaargestoomd om te kunnen afstuderen en op dat moment moeten de studenten het zelfstandig doen. Terwijl 
Afstudeerbegeleider D vindt, dat een startmoment van een ene afstudeerder of start niveau van een ene afstudeerder is zo anders 
dan van een ander student, daar moet een afstudeerbegeleider situationeel mee omgaan. Afstudeerbegeleider moet kijken “wat 
iedere afstudeerder nodig heeft”. Sommige studenten hebben meer begeleiding nodig, andere wat minder.  
Volgens Afstudeerbegeleider D moet alles in het teken staan van het leerproces, want straks zijn de cijfers vergeten, daar kijkt 
nooit iemand naar.  Het gaat volgens Afstudeerbegeleider D om het feit, dat als afstudeerder afstuderen, hoe de studenten zich 
dan door ontwikkelen op de arbeidsmarkt.  
 
Voor de volledige transcripten van alle gesprekken uit Actie 2 wordt naar Dropbox verwezen. Zie link 
hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/zzytjgm9m3doq7tnpc6yn/2021-09-21-Transcripten-actie-
2.docx?dl=0&rlkey=665fz4bv4tmdi1mxi2vd6b5vq 

 
Twee voorbeeld transcripten:  
 
Interview A3 (afstudeerder)  
A3 is afstudeerder binnen de opleiding Bedrijfskunde. Afstudeerbegeleider A heeft A3 begeleidt. Het afstuderen in duo’s heeft 
A3 als prettig ervaren. A3 gaf aan, dat “je elkaar kan helpen, kan aanvullen en kan bijspringen als het moet”. In bepaalde 
situaties is het soms fijn om iemand te hebben waar je mee kan sparren en daarom vond A3 het ook fijn om een 
afstudeerpartner te hebben.  
 
De begeleiding vanuit Afstudeerbegeleider A heeft A3 als fijn ervaren. Volgens A3 was Afstudeerbegeleider A actief met het 
begeleiden/coachen. Een voorbeeld die A3 verteld: “stel wij hebben een probleem of komen er niet uit, dan hoefde we 
afstudeerbegeleider A alleen een bericht te sturen en we kregen gelijk een reactie en/of maakte afstudeerbegeleider A tijd voor 
ons vrij en kon gelijk dezelfde dag of de dag erna met ons zitten”. Dat was voor A3 ontzettend fijn. Volgens A3 heeft 
afstudeerbegeleider A ook nooit uitgesproken “ik heb nu geen tijd voor jullie”, dus ervaart A3 ook geen drempel om 
afstudeerbegeleider A te benaderen.  
 
In de begeleiding heeft A3 vanuit afstudeerbegeleider A niks gemist, omdat afstudeerbegeleider A altijd meedacht, mee sparde, 
suggesties gaf en vaak leek ook volgens A3, dat afstudeerbegeleider A ook al voorwerk had gedaan, dus kon 
afstudeerbegeleider A vaak ons goed helpen. Wel liet afstudeerbegeleider A A3 wel nadenken. Dit deed afstudeerbegeleider A 
door vragen te stellen, zodat wij als studenten er antwoordt op gaven.  
 
Op de inhoudt van rapport heeft A3 niet veel feedback gehad van afstudeerbegeleider A, wel onderling met medestudenten 
heeft A3 feedback ontvangen en gegeven. Voor A3 had feedback op de inhoudt van rapport nog wel een keer vanuit 
afstudeerbegeleider A gemogen, dat had A3 wel even gemist. Dit is door A3 aangekaart en hierop gaf afstudeerbegeleider A het 
antwoordt: “ik vind het fijner als de beoordelaar daarnaar kijkt, want dan kan ik in de begeleiding jullie daarop sturen”.  
 
Een ander positief punt die A3 benoemt in de begeleiding van afstudeerbegeleider A is, dat Afstudeerbegeleider A altijd 
aangeeft om iets visueel te maken en post-its te gebruiken. Vaak geef afstudeerbegeleider A dan aan: “Doormiddel van het 
visueel maken ga je zaken niet over het hoofd zien en kan je wat je wilt vertellen eerst in grote lijnen op papier zetten en daarna 
bijschrijven of bijplakken, dan mis je ook dingen niet”. Het visueel maken van dingen heeft A3 en afstudeerpartner geleerd van 
afstudeerbegeleider A en neemt A3 mee naar de toekomst. Voorheen schreef A3 alleen en het visueel maken deed A3 niet. Het 
visueel maken heeft A3 tijdens het afstuderen geholpen om dingen in te zien en overzicht te verkrijgen. 
 
Afstudeerbegeleider A kende de beoordelaar goed, dus kon afstudeerbegeleider A A3 goed begeleiden naar de wensen van de 
beoordelaar en wist afstudeerbegeleider A precies op welke punten de beoordelaar kritiek zou hebben, dat was volgens A3 wel 
fijn.  
 

https://www.dropbox.com/scl/fi/zzytjgm9m3doq7tnpc6yn/2021-09-21-Transcripten-actie-2.docx?dl=0&rlkey=665fz4bv4tmdi1mxi2vd6b5vq
https://www.dropbox.com/scl/fi/zzytjgm9m3doq7tnpc6yn/2021-09-21-Transcripten-actie-2.docx?dl=0&rlkey=665fz4bv4tmdi1mxi2vd6b5vq
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Iets wat A3 heeft geleerd tijdens de afstudeerperiode is, dat A3 gelijk aan de bel moet trekken als er wat gebeurt. Dit legt A3 uit 
aan de hand van het volgende voorbeeld: “Op een gegeven moment waren we van het onderzoek model afgestapt en hadden we 
geen contact meer met afstudeerbegeleider A opgenomen en toen gaf afstudeerbegeleider A aan dat afstudeerbegeleider A ons 
miste en dat afstudeerbegeleider A wilde dat wij afstudeerbegeleider A om de zoveelste tijd op de hoogte hielden en toen 
kwamen we erachter dat het niet helemaal lekker ging met het afstudeeronderzoek en toen kwam ook naar voren dat je als je 
ergens tegen aanloopt beter iemand kan inschakelen die er verstand van heeft en die je kan verder kan helpen, dan het zelf 
uitzoeken en niet vooruit kunnen”. A3 heeft niemand ingeschakeld, omdat afstudeerbegeleider A A3 heel erg graag wilde 
begeleiden in het proces en A3 wist niet goed hoe betrokken afstudeerbegeleider A wilde zijn in het coachen, want “ik was dat 
niet gewend vanuit mijn stage” geeft A3 aan. In het stagejaar kreeg A3 namelijk heel weinig begeleiding, bijna niet eigenlijk.  
 
Voor het afstudeeronderzoek zijn er geen verwachtingen heen en weer uitgesproken. Alleen de bijeenkomsten die met 
afstudeerbegeleider A waren wel altijd uitgebreid en daarin wist afstudeerbegeleider A ook te vertellen wat afstudeerbegeleider 
A van ons verwachtte. Aan het begin van elke bijeenkomst vroeg afstudeerbegeleider A ook “hoe wij erin stonden”. De 
communicatie in de bijeenkomsten was altijd goed en er was een groepsapp, dus communicatie was heel makkelijk.  
 
Als A3 een keuze moest maken dat begeleidt afstudeerbegeleider A als volgt: “ik heb een keuze en als ik het dan even niet 
weet, dan stelt afstudeerbegeleider A vragen (heel veel) om ons te laten denken. Vragen als: “Hoe was de situatie, wat 
gebeurde er toen etc. Of afstudeerbegeleider A geeft suggesties of stelt dingen voor wat ons kan helpen. Na z’n meeting dan 
neemt afstudeerbegeleider A over een tijd vaak zelf contact op om te checken of wij het goed hebben begrepen en of 
afstudeerbegeleider A ergens verder mee kan helpen”. Begeleiding van afstudeerbegeleider A was zeker een 
tweerichtingsverkeer geeft A3 aan.  
 
In het begin werd A3 en afstudeerpartner vrijgelaten, omdat het interim-rapport er goed uitzag. Vanuit de stageorganisatie was 
vrij snel duidelijk dat de organisatie een nieuw proces wilde zien en het liefst operationeel, zodat de organisatie zag wat op 
welk moment gedaan moest worden. Alleen daarna op een gegeven moment was het voor A3 en afstudeerpartner onduidelijk of 
de grondzaken weggenomen moesten worden of het concreet proces. Het waren twee balletjes en was voor A3 en 
afstudeerpartner niet duidelijk welke kant ze beide op moesten. Toen hebben A3 en de afstudeerpartner het bedrijfsbezoek laten 
plaatsvinden. Aan het begin hebben A3 en de afstudeerpartner dat niet gedaan, omdat afstudeerbegeleider A zei dat er geen 
problemen zijn, dus zag afstudeerbegeleider A het berdrijfsbezoek niet zitten aan het begin. Afstudeerbegeleider A zag zichzelf 
als een hulp als er wat met de organisatie besproken dient te worden of er verwarring is. Dus na het twijfelen, hebben A3 en 
afstudeerpartner ook iets met de organisatie en afstudeerbegeleider A ingepland en toen zijn de verwachtingen vanuit de 
organisatie en school geuit. Het gesprek gaf voor het gevoel van A3 meer duidelijkheid wat er verwacht werd.  
 
De beoordelaar en begeleider zaten volgens A3 wel op een lijn, omdat beide partij elkaar goed kende. A3 wist wel goed wat 
school wilde en wat de organisatie na het gesprek, dus A3 kon daar goed op inspelen. Sommige delen waren voor school meer 
relevant en andere stukken voor de organisatie, maar dat was voor A3 geen probleem verder.  
 
Feedback van afstudeerbegeleider A waren vooral tijdens de bijeenkomsten. Feedback op geschreven stukken heeft A3 niet 
echt gehad. Tijdens brainstormsessies werd alles op tafel gegooid en vervolgens gaf afstudeerbegeleider A daar feedback op. 
Op inhoudt kon afstudeerbegeleider A ons goed volgen verteld A3. Achteraf kreeg A3 op de definitieve stukken niet veel 
feedback. Dit komt, doordat afstudeerbegeleider A begeleidt zoals de beoordelaar dat wil, tussendoor bijsturing was in de 
bijeenkomsten en de bijeenkomsten op inhoudt.  
 
Vanuit de opleiding heeft A3 gemist, dat gedurende opleiding is alles voorgekauwd en kreeg je opzetjes en modellen en tijdens 
het afstuderen is alle vrij. A3 had liever gezien, dat gedurende de opleiding al wat losser gelaten werd, dan zou de stap naar het 
afstuderen niet zo groot zijn. Het volgende verteld A3: “drie jaar lang heb ik het zo gedaan en dan is zo gewend en dan in het 
laatste jaar geeft de opleiding aan, dat het niet zo hoeft en dat het anders kan en dat is dan toch lastig, omdat je het al die tijd 
zo hebt gedaan”.  
 
De masterclasses heeft A3 als laat ervaren. De onderzoeksfase was af en toen kwam de masterclass geeft A3 aan. Daarnaast 
kwamen de masterclasses niet helemaal uit met de planning had A3 het gevoel, want al je nu moet beginnen met je 
onderzoeksfase, wat heb je daarvoor dan gedaan? De inhoudt was gewoon algemeen en basis. Alleen de masterclasses worden 
wel last moment ingepland een week voordat de masterclasses worden gegeven, dat mag volgens A3 wel eerder, want je bent 
bezig met je onderzoek en werkt in een organisatie en dan komt het niet uit.  
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Informatie over het afstuderen heeft A3 als prima ervaren. De informatie was duidelijk, soms wel even zoeken, maar 
uiteindelijk was het wel te vinden. Daarnaast gaf afstudeerbegeleider A vaak in de groep chat er extra toelichting op of wijste 
ons erop.  
 
Interview I2 (afstudeerder)  
I2 is afstudeerder binnen de opleiding Bedrijfskunde. I2 is begeleid door afstudeerbegeleider I. Het afstuderen in duo’s als fijn 
ervaren, omdat “het is creativiteit bevorderend, want ik hou meer van het menselijke gedeelte en mijn afstudeerpartner meer 
van het financiële gedeelte, dus vulde elkaar goed aan. Daarnaast was het fijn om een sparringpartner te hebben bij 
twijfelmomenten”.  
 
Het vraagstuk van I2 ging over informatiemanagement en afstudeerbegeleider I was veel meer thuis op de economische geeft I2 
aan. Hierdoor kon I2 met technische vragen en vragen over methode van onderzoek kon I2 niet echt bij afstudeerbegeleider I 
terecht. Dus dan zocht I2 een andere afstudeerbegeleider op die wel op het gebied van informatiemanagement zit. Dus in de 
inhoudt kon afstudeerbegeleider I niet goed begeleiden en zocht I2 de begeleiding buiten afstudeerbegeleider I om.  
 
Over algemene dingen en hoe bepaalde dingen in het afstuderen moesten kon I2 wel terecht bij afstudeerbegeleider I. 
afstudeerbegeleider I was volgens I2 ook altijd bereikbaar voor vragen, alleen inhoudelijke vragen waren lastig aan 
afstudeerbegeleider I te stellen.  
 
I2 heeft in de wandelgangen gehoord dat andere studenten wekelijks met de begeleiders zaten. I2 had dat zelf niet en dat heeft 
I2 wel gemist in de begeleiding van afstudeerbegeleider I. I2 zag afstudeerbegeleider I maar drie keer in totaal. Vaak was dat 
ook in groepsverband met andere studenten. Alleen was het volgens I2 niet effectief, want “afstudeerbegeleider I begint dan bij 
de ene duo en gaat door naar de andere duo en komt op het einde naar mij en dan duurt de meeting soms twee uur en dan denk 
ik bij mijzelf dit kan efficiënter, want niet alles is even belangrijk of interessant”.  
 
I2 had geen persoonlijk contact met afstudeerbegeleider I geeft I2 aan. Vooraf aan het afstuderen zijn er geen verwachtingen en 
behoeftes afgesproken. Gaandeweg is alles besproken. Wel heeft afstudeerbegeleider I aangegeven, dat afstudeerbegeleider I 
altijd bereikbaar is voor de studenten als er vragen zijn.  
 
De begeleiding vanuit afstudeerbegeleider I was volgens I2 een eenrichtingsverkeer. In de sessies was het wel een 
tweerichtingsverkeer. Alleen I2 had wel de verantwoordelijkheid om afstudeerbegeleider I te benaderen. Afstudeerbegeleider I 
benaderde I2 niet met de vraag “hoe gaat het”?  
 
Afstudeerbegeleider I heeft I2 op de volgende manier begeleidt om een keuze te maken: “Met ons onderzoek aanpak zaten we 
heel erg op “wat gaan we nu onderzoeken” daar heeft afstudeerbegeleider I ons geholpen, alleen de keuze lag bij ons en 
afstudeerbegeleider I gaf heel veel informatie, maar, omdat de kennis ontbrak kon afstudeerbegeleider I niet ons volledig 
helpen en toen heb ik met een andere afstudeerbegeleider geschakeld in samenspraak met afstudeerbegeleider I en daar werd 
alles duidelijker”. Afstudeerbegeleider I gaf ook heel vaak in de begeleiding aan, dat afstudeerbegeleider I I2 niet verder kon 
helpen door gebrek aan kennis. Om die reden geeft I2 aan “dat het belangrijk is dat een begeleider de kennis heeft om te 
begeleiden, anders wordt het wel lastig en wordt de begeleiding niet concreet”.  
 
Afstudeerbegeleider I had in de begeleiding wel een coachende rol geeft I2 aan. Samen met Afstudeerbegeleider I wordt 
gekeken naar de beste mogelijke optie en daarin laat afstudeerbegeleider I I2 wel zelf nadenken. Van Afstudeerbegeleider I 
heeft I2 geleerd om gesprekken met andere mensen te voeren als het niet duidelijk is.  
 
Aan het begin van het onderzoek was het voor I2 lastig om een balans te vinden in wat school en de organisatie wilde. Voor het 
gevoel van I2 wilde school wat anders, dan de organisatie. Op een gegeven moment zijn er gesprekken/sparsessies gevoerd 
tussen school en organisatie en heeft I2 gezegd, dat I2 en afstudeerpartner op deze manier wilde onderzoeken en toen ging de 
organisatie mee akkoord en toen ging het goed en werd het eenduidig.  
 
Feedback heeft I2 op de standaardmomenten gehad. De feedback ging vooral over de inhoudt van het onderzoek en daarbinnen 
vooral op wat beter kan, wat anders kan en wat fout gaat. I2 kan zich niet echt complimenten herinneren vanuit 
afstudeerbegeleider I en/of beoordelaar.  
 
Achteraf bij de beoordelaar kreeg I2 niet veel feedback, omdat zegt I2 “ik en mijn afstudeerpartner zijn echt perfectionistisch, 
dus we hebben geprobeerd om alles goed te doen, daardoor hebben wij weinig feedback denkt I2”.  
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Informatie over het afstuderen ervaart I2 abstract, overal te vinden en niet duidelijk genoeg. Een voorbeeld die I2 aanhaalt is: 
“ik ben nu aan het wachten op mijn afstudeerzitting en ben het aan voorbereiden. In de afstudeerwijzer staat wel wat er van mij 
een beetje verwacht wordt, alleen staan er geen voorbeelden bij en wordt niet alles specifiek uitgelegd, het is heel abstract”.  
 
I2 heeft niet veel masterclasses bijgewoond, omdat de masterclass langdradig waren en niet to the point geeft I2 aan. Daarnaast 
sloten de masterclasses niet echt goed aan op het onderzoek geeft I2 aan.  
 
Wat I2 fijn vond aan de groepjes binnen het afstuderen is “je kan met andere studenten meekijken en je kan zien hoe zij het 
doen”. Alleen het feedback geven aan elkaar was heel algemeen en niet kritisch genoeg geeft I2 aan.  
 
Aan het einde geeft I2 aan, dat het beter is als de opleiding wacht met docentbegeleiders aan duo’s te koppelen tot het vraagstuk 
concreet is geworden, want zit de juiste begeleider met de juiste kennis op de juiste duo’s, want dat is wel iets wat I2 heeft 
gemist, een begeleider met kennis.  
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6.30 Literatuurstudie: Thematische Analyse  

 
Volgens het boek “Thematische analyse” van Nel Verhoeven wordt op pag. 32 het begrip thematische analyse als volgt 
gedefinieerd (Verhoeven, 2020): 
 

 
 
 
 
 

 
In de definitie wordt gesproken over “rijk overzicht” en “contextuele interpretatie”. Hieronder worden de begrippen kort 
toegelicht (Verhoeven, 2020):  
 

Begrippen  Omschrijving  
Rijk overzicht  De onderzoeker maakt het onderzoek betekenisvol 

(Verhoeven, 2020). Dit doet de onderzoeker door 
onderliggende lagen, thema’s, betekenissen en verbanden 
van de gegevens blootlegt in plaats van het slechts geven van 
een beschrijving of samenvatting.  

Contextuele interpretatie  Bij contextuele interpretatie worden de uitkomsten uit de 
analyse in het kader van vraagstelling, situatie, context 
organisatie, sector, samenleving geïnterpreteerd (Verhoeven, 
2020). 

 

Benadering  
De thematische analyse kan op twee manieren worden gebruikt (Verhoeven, 2020):  
1. Realistisch → In de realistische benadering analyseert een onderzoeker de ervaringen en betekenissen van de onderzochte 
personen zoals de onderzoeker hetgeen waarneemt en niet verder (Verhoeven, 2020). 
2. Constructionistisch → In de constructionistische aanpak analyseert de onderzoeker ook de ervaringen en betekenissen van 
mensen. Alleen worden de ervaringen en betekenissen in de context van de omgeving geplaatst. Zo kan de onderzoeker zien 
hoe de situatie in elkaar steekt en dat een onderzoeker de situatie niet los moet zien van de mensen die daarin functioneren en 
handelen (Verhoeven, 2020). 
 

Inzetten thematische analyse  
Thematische analyse kan op verschillende manieren worden ingezet (Verhoeven, 2020):  
• Zo kan een thematische analyse gebruikt worden om kwalitatieve gegevens op een valide wijze te kunnen analyseren. 

Hierbij hanteert een onderzoeker een openbenadering en is daarbij kritisch en onafhankelijk (Verhoeven, 2020). 
• De onderzoeker analyseert met een thematische analyse de gegevens met het oog op de wereld waarin de onderzochte 

personen leven (context van de persoon) (Verhoeven, 2020). 
• Thematische analyse is overzichtelijk waardoor de onderzoeker de gegevens goed kan presenteren voor een breed publiek 

(Verhoeven, 2020). 
• Als er een onderzoek wordt gedaan in teamverband dan is thematische analyse goed te gebruiken. Een thematische analyse 

is namelijk gemakkelijk overdraagbaar (Verhoeven, 2020). 
• Thematische analyse is functioneel als het gaat om het analyseren van grote hoeveelheden materiaal. Door thematische 

analyse kan de onderzoeker makkelijk in documenten zoeken naar codes en thema’s. Dit zorgt voor een overzicht van de 
resultaten (Verhoeven, 2020). 

• Thematische analyse kan zowel voor praktijkgericht- als wetenschappelijk onderzoek worden ingezet (Verhoeven, 2020). 
• Thematische analyse kan zelf te voorbereiding op beleidsontwikkeling worden ingezet (Verhoeven, 2020). 
 

 

“Een praktisch, stapsgewijs instrument om patronen (bestaande uit codes  
en thema’s) in kwalitatieve gegevens te ontdekken en te analyseren, met  
als resultaat een rijk overzicht en contextuele interpretatie van deze  
gegevens als antwoord op een onderzoeksvraag” - (Verhoeven, 2020)  



 113  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

Drie fasen en zes stappen van Thematische analyse  
Binnen thematische analyse kan een onderzoeker door drie fasen lopen (Verhoeven, 2020). De drie fasen zijn: 1) 
ontdekkingsfase, 2) reductiefase en 3) reflectiefase. Binnen de drie fasen kent iedere fase twee stappen die een onderzoeker kan 
doorlopen. Hieronder wordt kort per fase de inhoudt van de fase en de twee stappen uitgelegd (Verhoeven, 2020):   
 

Fasen  Omschrijving  Stappen  
Fase 1: de ontdekkingsfase  In de ontdekkingsfase leert de 

onderzoeker het ruwe materiaal kennen 
(Verhoeven, 2020). De onderzoeker leert 
de inhoudt te begrijpen, in kern samen te 
vatten, verdeelt de fragmenten, kent aan 
de fragmenten codes toe. In de 
ontdekkingsfase leest en herleest de 
onderzoeker het onderzoeksmateriaal. Na 
de eerste fase is het materiaal door de 
onderzoeker verdeelt in een groot aantal 
tekstdelen en samenvattende codes.  

Stap 1 Fragmenteren: Oriënteren in de 
gegevens (meestal alleen tekst) 
(Verhoeven, 2020). Lezen, herlezen en de 
tekst opdelen in stukken is het doel van 
stap 1.  
 
Stap 2 Coderen: Hierin wordt per 
opgedeelde stuk tekst/fragment van de 
tekst gekeken naar een samenvattend 
begrip (de beste omschrijving) 
(Verhoeven, 2020). 

Fase 2: de reductiefase  In de reductiefase maakt de onderzoeker 
een eerste ordening aan en evalueert en 
verfijnt de ordening (Verhoeven, 2020). 
Hierdoor krijgt de onderzoeker een aantal 
samenhangende en samenvattende 
thema’s waarmee de onderzoeker het 
onderzoeksmateriaal goed en bondig kan 
interpreteren.  

Stap 3: Thematiseren: Hierin wordt orde 
gebracht aan de geformuleerde begrippen 
in stap twee. Dit wordt door de 
onderzoeker gedaan door de begrippen te 
groeperen en een thema toe te wijzen 
(Verhoeven, 2020). 
 
Stap 4 Reviseren en Verfijnen: De 
onderzoeker kijkt opnieuw naar de 
thema’s en groeperingen en past aan 
“waar nodig” (Verhoeven, 2020). 

Fase 3: de reflectiefase  In de reflectiefase gaat de onderzoeker 
nadenken over de gevonden thema’s en 
brengt de thema’s met elkaar in verband 
(Verhoeven, 2020).  Hierdoor legt de 
onderzoeker de structuur van de gegevens 
op tafel en maakt de onderzoeker de 
verbinding van de thema’s met de 
hoofdvraag en deelvragen en kan de 
onderzoeker de resultaten interpreteren en 
presenteren.  

Stap 5 Vaststellen en structureren: De 
verbanden tussen thema’s en de betekenis 
in relatie met elkaar en tot de gegevens 
wordt benoemd. Hierin wordt ook de 
antwoorden op de onderzoeksvragen 
geformuleerd (Verhoeven, 2020). 
 
Stap 6 Presenteren: De resultaten uit de 
vorige stappen worden gepresenteerd. In 
stap zes geeft de onderzoeker uitleg over 
de verbanden (Verhoeven, 2020). 

  
Iteratie  
De stappen binnen de drie fasen binnen thematische analyse is herhaalbaar. Een onderzoeker kan een stap herhalen om de 
volgende redenen: 1) Onderzoeker ontdekt steeds nieuwe dingen, 2) Opzoek naar bevestiging van een patroon en/of 3) de 
onderzoeker het gevoel heeft dat het materiaal nog beter geanalyseerd kan worden. Het doel van Iteratie is om de kwaliteit van 
de resultaten te verhogen. Hierdoor wordt de herhaalbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens vergroot (Verhoeven, 2020). 
 
Volgens het boek “Thematische analyse” van Nel Verhoeven wordt op pag. 43 het begrip Iteratie als volgt gedefinieerd 
(Verhoeven, 2020): 
 

 
 
 
 
  

    Interatie  

“ Herhaling van (een deel van) de analyse, met als doel een hogere kwaliteit 
van de analyse te bereiken” - (Verhoeven, 2020).  
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6.31 Volledige thematische analyse van de gesprekken  
Fragmenteren  
In de eerste stap fragmenteren zijn de transcripten in twee rondes gefragmenteerd (Verhoeven, 2020). Zo kon er 
structuur worden aangebracht.  De transcripten bestonden eerst uit stukken aan elkaar geschreven teksten. Door te 
fragmenteren heb ik de transcripten met een witregel in fragmenten opgedeeld. Elk fragment uit het transcript gaat 
over een bepaald onderwerp of een samenhangend onderwerp. De eerste ronde zijn de transcripten al lezend 
gefragmenteerd. In de tweede ronde zijn de gemaakte fragmenten gecontroleerd en waar nodig nieuwe fragmenten 
toegevoegd.  
 

Coderen  
Na de eerste stap fragmenteren heb ik de tweede stap gezet, namelijk coderen (Verhoeven, 2020). Ik heb voor 
selectief coderen gekozen, omdat ik vooraf al had bepaald om in de thematische analyse opzoek te gaan naar 
thema’s uit de membercheck “laaghangende fruit”. Deze keuze heb ik gemaakt, omdat er in het vooronderzoek en 
de membercheck al bepaalde thema’s zijn gevonden en ik wilde nagaan of de thema’s in de uitgewerkte gegevens 
nieuwe/andere inzichten zouden opleveren. Bij selectief coderen wordt de informatie uit het vooronderzoek gebruikt 
om de uitgewerkte gegevens te coderen, omdat de onderzoeker dan na gaat of de begrippen/gebeurtenissen ook in 
de uitgewerkte gegevens voorkomen (Verhoeven, 2020). 
 
Ik heb selectief gecodeerd door kleurencoderen toe te passen. Met kleurencoderen krijgt iedere code een kleur 
(Verhoeven, 2020). Zo is direct te zien welke codes vaak in de transcripten voorkomen. Een van de voordelen van 
kleurencoderen is dat een onderzoeker direct kan zien op welk niveau de waarneming is gedaan en welke code(s) 
het meest aanwezig is. Tijdens het selectief coderen ben ik dicht bij de verhalen en ervaringen van de transcripten 
gebleven, omdat ik het doel van het uitwerken van de gesprekken voor mij had, namelijk: nieuwe inzichten en 
perspectieven wilde vanuit de verhalen en ervaringen. Dit wordt in de literatuur ook wel “In Vivo codes” genoemd 
(Verhoeven, 2020). In vivo codes zijn ook wel semantische codes. Bij deze codes blijft een onderzoeker zo 
dichtmogelijk bij de oorspronkelijke teksten. De codes die de onderzoeker vindt komen letterlijk uit de teksten naar 
voren. Vaak wordt letterlijk een stuk uit de tekst geciteerd. Dit heb ik ook gedaan.   
 
Ik heb in totaal drie rondes gecodeerd (Verhoeven, 2020). Vooraf aan het coderen van de transcripten heb ik met 
mijn afstudeerpartner twee transcripten uitgewisseld om te checken op welke manier iedere individu codeert en of 
de codes aan de juiste fragmenten worden gehangen. Daarna is in drie rondes individueel gecodeerd. In de eerste 
ronde is vanuit de thema’s uit de membercheck gecodeerd. In de tweede ronde zijn de fragmenten zonder code 
doorgelezen om te kijken of er nieuwe codes toegevoegd kan worden. In de derde en laatste ronde heb ik na overleg 
met mij afstudeerpartner gecheckt of de overige gegevens zonder code vanuit onze analyses nog tot nieuwe codes 
leiden.  
 
Tussenstap  
Na twee stappen is er een tussenstap gemaakt (Verhoeven, 2020). Dit, omdat ik inmiddels veel codes had en de 
codes in de fragmenten onoverzichtelijk werden. Om die reden is er een tussenstap gemaakt door de fragmenten en 
codes in de transcripten van de afstudeerders en afstudeerbegeleiders in codetabellen in Excel in te voeren.  
 
Thematiseren  
Na een tussenstap heb ik de derde stap gezet, namelijk: thematiseren. Echter heb ik in de eerste codeerronde vanuit 
de thema’s uit de membercheck gecodeerd. Hierdoor zijn de gevonden codes uit codeerronde twee en drie tot een 
passende hoofdthema’s gethematiseerd. Dit, omdat in codeerronde twee en drie er alleen gegevens waren gebaseerd 
op een specifieke gebeurtenissen of onderwerp. Om daar een passend hoofdthema aan te koppelen heb ik met mijn 
afstudeerpartner overlegd, omdat een overleg met andere onderzoekers tijdens het thematiseren op kwalitatieve 
wijze de betrouwbaarheid van het onderzoek waarborgt (Verhoeven, 2020). Iedere onderzoeker analyseert op een 
andere manier, waardoor er ook andere resultaten voortkomen. Om dit te voorkomen heb ik bij het thematiseren een 
overleg (peer-overleg) met mijn afstudeerpartner gehad voor de codes uit codeerronde twee en drie. Om zo samen 
met mijn afstudeerpartner passende hoofdthema’s te formuleren. De geformuleerde hoofdthema’s zijn het resultaat 
van de overeenstemming tussen mij en mijn afstudeerderpartner in de stap thematiseren. Dit wordt ook wel 
intersubjectiviteit genoemd (Verhoeven, 2020). 
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Reviseren en verfijnen  
Nadat alle codes waren gethematiseerd is de volgende stap gezet, namelijk: reviseren en verfijnen. Deze stap is 
gezet om een kwaliteitscontrole op de geformuleerde thema’s uit te voeren. Met een kwaliteitscontrole wordt 
gecontroleerd of de geformuleerde thema’s een goede omschrijving zijn van de codes. Daarnaast is gecheckt of de 
geformuleerde thema’s verband houden met het onderwerp van het afstudeeronderzoek (holistische kijk). Deze 
controle is uitgevoerd, zodat ik de inhoud van de analyse kan checken of de analyse een goede afspiegeling is van 
de gesprekken uit de eerste drie acties uit Cyclus 2.  
 

 
 
 
 
 

Na de kwaliteitscontrole heb ik de keuze gemaakt om de gegevens te ordenen in hoofd- en subthema’s. Dit, omdat 
ik bij de kwaliteitscontrole tot de conclusie was gekomen, dat binnen iedere thema ook bepaalde subonderwerpen 
aan bod kwamen. Hierdoor heb ik per hoofdthema subthema’s geformuleerd.  
 
Na het formuleren van de subthema’s onder iedere hoofdthema zijn in de codetabellen illustrerende quotes 
toegevoegd. Zo worden de verhalen en ervaringen van de afstudeerders en afstudeerbegeleiders in de analyse 
duidelijk naar voren gebracht. Het zijn tenslotte de verhalen en ervaringen van de afstudeerders en 
afstudeerbegeleiders en daar wilde de onderzoeksgroep nieuwe inzichten in. Om die reden zijn de illustrerende 
quotes aan de codetabellen toegevoegd. Vervolgens zijn de gegevens in de codetabellen feitelijk gemaakt door de 
aantallen bij te zetten.  
 

Presenteren  
Na het vaststellen en structureren heeft de afstudeerder in samenspraak met de afstudeerder ervoor gekozen om 
vanuit de individuele codetabellen thematische samenvattingen te maken. De afstudeerder heeft voor thematische 
samenvattingen gekozen, omdat de afstudeerder alleen de ervaringen en verhalen van de afstudeerders en 
afstudeerbegeleiders weergeeft en niet meer dan dat. De thematische samenvattingen kunnen de behoefte van de 
onderzoeksgroep voorzien, namelijk het verkrijgen van nieuwe inzichten en perspectieven. Daarnaast heeft de 
afstudeerder ervoor gekozen om met de afstudeerpartner de individuele codetabellen samen te voegen. Deze keuze 
heeft de afstudeerder gemaakt om de duurzaamheid van de resultaten te vergroten door gegeven uit verschillende 
bronnen en van verschillende groepen mensen te gebruiken, ook wel datatriangulatie genoemd. Door gebruik te 
maken van datatriangulatie vergroot de afstudeerder de validiteit en geldigheid van de analyse (Verhoeven, 2020). 
 
 
  

   
Intersubjectiviteit 

“Overeenstemming of instemming van onderzoekers over de resultaten in 
een onderzoek” - (Bakker & De Boer, 2021, p. 90). 

   
Holistische kijk  

“Onderzoeker houdt voortdurend het hele verhaal in het oog” -  
(Verhoeven, 2020, p. 71). 
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6.32 Codetabel Actie 1 en Actie 2  
 
Voor de volledige codetabel van de afstudeerbegeleiders wordt naar Dropbox verwezen. Zie link hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/pkk3hxs02w842a2zbmfec/Codeertabel-
afstudeerbegeleiders.xlsx?dl=0&rlkey=3tjk3163tn05kzzxw8dofwlhg 

 
Twee voorbeelden:  

 
 

 

https://www.dropbox.com/scl/fi/pkk3hxs02w842a2zbmfec/Codeertabel-afstudeerbegeleiders.xlsx?dl=0&rlkey=3tjk3163tn05kzzxw8dofwlhg
https://www.dropbox.com/scl/fi/pkk3hxs02w842a2zbmfec/Codeertabel-afstudeerbegeleiders.xlsx?dl=0&rlkey=3tjk3163tn05kzzxw8dofwlhg
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Voor de volledige codetabel van de afstudeerders wordt naar Dropbox verwezen. Zie link hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/71dhvpdnio6vp15ty44h4/Codeertabel-
afstudeerders.xlsx?dl=0&rlkey=nv5srmgupvzxasmzhr1lniupn 

 
Twee voorbeelden:  
 

 
 

 
  
  

https://www.dropbox.com/scl/fi/71dhvpdnio6vp15ty44h4/Codeertabel-afstudeerders.xlsx?dl=0&rlkey=nv5srmgupvzxasmzhr1lniupn
https://www.dropbox.com/scl/fi/71dhvpdnio6vp15ty44h4/Codeertabel-afstudeerders.xlsx?dl=0&rlkey=nv5srmgupvzxasmzhr1lniupn
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6.33 Thematische samenvattingen  
 
Voor de thematische samenvattingen van de afstudeerders wordt naar Dropbox verwezen. Zie link 
hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/7o5lgcu5c37vk4yyilwpo/2021-09-25-thematische-samenvatting-
afstudeerders.docx?dl=0&rlkey=hvanshqmd5ym9qbgnssjsubos 

 
 

Voor de thematische samenvattingen van de afstudeerbegeleiders wordt naar Dropbox verwezen. Zie link 
hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/e9838poy5wrytyr3mxq8s/2021-09-25-thematische-samenvatting-
afstudeerbegeleiders.docx?dl=0&rlkey=b4yssaowx5p71jzqfbh62joec 

 
 

  

https://www.dropbox.com/scl/fi/7o5lgcu5c37vk4yyilwpo/2021-09-25-thematische-samenvatting-afstudeerders.docx?dl=0&rlkey=hvanshqmd5ym9qbgnssjsubos
https://www.dropbox.com/scl/fi/7o5lgcu5c37vk4yyilwpo/2021-09-25-thematische-samenvatting-afstudeerders.docx?dl=0&rlkey=hvanshqmd5ym9qbgnssjsubos
https://www.dropbox.com/scl/fi/e9838poy5wrytyr3mxq8s/2021-09-25-thematische-samenvatting-afstudeerbegeleiders.docx?dl=0&rlkey=b4yssaowx5p71jzqfbh62joec
https://www.dropbox.com/scl/fi/e9838poy5wrytyr3mxq8s/2021-09-25-thematische-samenvatting-afstudeerbegeleiders.docx?dl=0&rlkey=b4yssaowx5p71jzqfbh62joec


 119  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

6.34 Literatuurstudie: Vernieuwing in het onderwijs  
Vaak wordt in het onderwijs langs de formele weg veranderingen doorgevoerd.  De vernieuwingen worden dan 
georganiseerd door beleidsstukken, blauwdrukken, regels en stappenplanen. Terwijl veel vernieuwingen in het 
onderwijs langs de informele weg ontstaan en vooraf niet zijn gepland. Het opzoek gaan, knutselen, klooien en 
experimenteren met deze vernieuwingen levert vaak in het onderwijs successen op. Hierin spelen informele plekken 
als, koffiezet automaat, kantine, buitenterrein, rookruimte etc. in de praktijk een belangrijke rol, dan formele 
vergaderzalen. Steeds meer vernieuwers in het onderwijs maken gebruik van informele wegen om veranderingen en 
vernieuwingen mondjes matig te organiseren en successen daarin te behalen (Zomerdijk & Blom, 2017).  
 
In het boek “doen, omdat het je wat doet” van Theo Blom worden vier principes opgemaakt, waarin een persoon de 
startmotor kan zijn voor vernieuwing. De vier principes zijn (Zomerdijk & Blom, 2017):  
 
1. Starten vanuit een urgentie of verlangen  
Vaak is een gevoel van urgentie of een verlangen een bron van vernieuwing. De urgentie of verlangen kan ontstaan 
vanuit mogelijkheden, ambities, inzichten, een noodzaak, een frustratie etc. Alle soorten urgenties en verlangen zijn 
niet slecht of beter dan de ander. Als de verlangen en urgentie maar zorgt dat personen de verlangen en urgenties 
horen en daardoor in beweging komen. Voor de verandering maakt het niet uit of personen “positief of negatief” 
reageren. Een verandering kan alleen ontstaan als de emotionele temperatuur omhoog gaat (Zomerdijk & Blom, 
2017).  
 

2. Groot dromen  
Nadat personen gehoor geven aan de verlangens en urgenties is het goed om vrijuit te dromen over de manieren om 
een gewenste verandering te kunnen bereiken (Zomerdijk & Blom, 2017). Door vrijuit te dromen en de dromen uit 
te spreken kunnen personen stilstaan bij de kern waarvoor een verandering nu plaats dient te vinden. Vaak is er geen 
ruimte om zulke gesprekken te voeren, terwijl dat niet wilt zeggen dat er geen behoefte is om zulke gesprekken te 
voeren. Door dromen te uiten en met anderen in gesprek te gaan kan er passie gedeeld worden en ontstaat er een 
positieve energie. De positieve energie zorgt voor een motiverende kracht die vaak nodig is om tot actie over te 
gaan. Daarbij helpt het om de dromen op te hangen, zo blijven de dromen de personen herinneren.  
  

3. Omringen met A-spelers  
Om een idee snel verder te brengen is het goed om andere dromers met dezelfde droom te verzamelen, ook wel A-
spelers genoemd (Zomerdijk & Blom, 2017). Het delen van een droom zorgt voor herkenning, boost en 
doorzettingsvermogen. De herkenning, boost en doorzettingsvermogen helpt iedere persoon in een groep om doelen 
te behalen. Dit, omdat dromers onderling dezelfde missie onderschrijven. Hierin kunnen dromers elkaar aanvullen 
met de juiste kennis en expertise. Dit leidt tot interessante samenwerkingen die personen dichter bij het doel 
brengen. De uitdaging is om met zulke A-spelers veel tijd door te brengen. A-spelers wordt in het boek “doen, 
omdat het je wat doet” als volgt gedefinieerd (Zomerdijk & Blom, 2017):  
 

 

Het omringen met A-spelers zorgt voor energie en het bereiken van een doel. Dit, omdat A- spelers meedenken, 
aanmoedigen en meegaan. Anders dan spelers die geen positieve energie uitstralen. Van deze spelers is het 
belangrijk om afscheid te nemen (Zomerdijk & Blom, 2017). 
 

4. Informele circuit  
Dan is het goed om als vernieuwer in informele wegen te vernieuwen en te leren, omdat de meeste successen bij 
vernieuwing en verandering in informele wegen plaatsvinden, dan in formele wegen (Zomerdijk & Blom, 2017).  
Dit, omdat het zoeken, experimenteren en knutselen vaak zorgt voor vernieuwende ideeën en leermomenten die in 
de informele situatie tot uiting komen en bij verschillende personen in gedachte blijven hangen. Vanuit hier vertrekt 
een vernieuwende idee/ verandering als een olievlek door in de rest van de groep/organisatie. Het is daarom goed 
om een idee in een kleine groep in te weken, voordat het een idee met een hele grote groep wordt gedeeld.  

 “ personen die perfect passen bij jouw eigen dromen, ambities en kernwaarden en die 
uit zichzelf ondernemend zijn en dingen beter maken” - (Zomerdijk & Blom, 2017). 
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6.35 Observatiekader meeloop dag  
 

Hoofdthema Observaties 
Afstemming:    
Verantwoordelijkheid  
Begeleiding  
Masterclasses  
Afstuderen algemeen   
Vrijheid  
Feedback  
Relaties  
Beoordeling  
Persoonlijke ontwikkeling  
Tijd  
Professionele identiteit   
Ervaring  
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6.36 Observatieverslag meeloop dag  
 

2 september 2021  
 

Samenvatting  
Op 2 september 2021 was de eerste terugkomdag voor zowel afstudeerders als begeleiders binnen het nieuwe 
afstudeertraject. Tijdens de eerste terugkomdag waren alle afstudeerders en begeleiders die op de donderdag een 
terugkomdag hebben aanwezig. De observaties hebben plaatsgevonden gedurende de terugkomdag van de 
donderdaggroep, omdat de begeleiders van de donderdaggroep ook de pilotgroep vormen.  
 
Op de eerste terugkomdag hebben observaties plaatsgevonden aan de hand van de opgestelde hoofdthema’s. De 
hoofdthema’s zijn op basis van data uit interviews met de docenten en afstudeerders (de eerste en tweede actie) tot 
stand gekomen. Er is besloten om te observeren gedurende de terugkomdag van de donderdaggroep, zodat de 
hoofdonderzoeker de sfeer binnen het nieuwe afstudeertraject kon ondervinden. Daarbij was het in het kader van het 
afstudeeronderzoek belangrijk dat zowel de begeleiders als de afstudeerders, ofwel de doelgroep, kennis zouden 
maken met de hoofdonderzoeker. Dit was voor de hoofdonderzoeker van belang om onder andere het vertrouwen 
van de doelgroep te winnen en eventueel te vergroten. Het winnen en vergroten van het vertrouwen van de 
doelgroep is van belang, voordat de doelgroep begint met het geven van ‘’echte’’ antwoorden op de gestelde vragen 
(Van der Zouwen, 2018). Daarbij stelt Van der Zouwen (2018) dat alles wat een onderzoeker doet of tegenkomt 
informatie oplevert voor het actieonderzoek, ofwel alles kan als onderzoeksmateriaal dienen. Ook heeft de 
hoofdonderzoeker gekozen om gedurende de eerste terugkomdag van de donderdaggroep mee te lopen, omdat 
binnen actieonderzoek de hoofdonderzoeker soms het meest leert op het moment dat die iets met de doelgroep doet 
(Van der Zouwen, 2018).  
 

Inloop terugkomdag 
Het valt de hoofdonderzoeker op dat de begeleiders zich bij binnenkomst vooraan het lokaal verzamelen en met 
elkaar in gesprek gaan. Op het moment dat afstudeerders binnenkomen zoeken zij direct de tafel waar zij ingedeeld 
zijn en gaan vervolgens met elkaar onderling in gesprek. Bij binnenkomst hebben dus zowel begeleiders als 
afstudeerders geen contact met elkaar. Opvallend is dat op een gegeven moment één begeleider rondloopt in het 
lokaal om vervolgens contact te leggen met de nieuwe afstudeerders door bijvoorbeeld te vragen hoe het gaat en 
door aan te geven dat de terugkomdag om kwart voor negen van start zal gaan.  
 

Aftrap terugkomdag   
Tegen het einde van de inloop aan, klapt een begeleider, welke verantwoordelijk is voor het begeleiden van de 
eerste terugkomdag, om de aandacht van de afstudeerders te trekken.  
Vervolgens gaat deze begeleider voor de klas staan en gaat van start met een aantal zakelijke mededelingen. Hierbij 
kan er gedacht worden aan dat de masterclasses verplicht zijn gesteld, de masterclasses in vergelijking met het 
stagejaar, een andere invulling hebben gekregen en dat de aankomende terugkomdagen dezelfde opbouw als 
vandaag zullen hebben.  
 
Gedurende de aftrap geeft de begeleider, welke verantwoordelijk is voor het begeleiden van de eerste terugkomdag 
de afstudeerders complimenten. De complimenten worden gegeven, omdat alle afstudeerders mooie, interessante en 
diverse opdrachten geworven hebben en deze inmiddels ook ingeleverd hebben. Hierna geeft de begeleider aan dat 
er in week twee of drie een half uur in het rooster van de begeleiders geblokkeerd is voor quality time per 
afstudeerder. Vervolgens benadrukt de begeleider dat de afstudeerders zelf mogen nadenken over de invulling 
daarvan.   
 

 

 
 
 
 

 

Gedurende de presentatie die de begeleider, welke verantwoordelijk is voor het begeleiden van de eerste 
terugkomdag geeft, valt het de hoofdonderzoeker op dat een viertal andere begeleiders aandachtig meeschrijven. 

Daarbij valt het de hoofdonderzoeker op dat een drietal begeleiders aandachtig meeluisteren en een tweetal 
begeleiders iets anders op hun laptop of telefoon doen.  
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Tijdens de aftrap bespreekt de begeleider ook wat de afstudeerders in de eerste fase dienen te doen. Wederom 
benadrukt de begeleider dat de afstudeerders de vrijheid en verantwoordelijkheid hebben om na te denken 
over hoe zij bepaalde dingen invulling willen geven. De begeleider verduidelijkt hetgeen dat gezegd is aan 
de hand van een metafoor. 
 
 
 
Als aanvulling op de metafoor geeft de begeleider aan dat gedurende de afstudeerperiode de begeleiders af zullen 
wachten totdat afstudeerders op hen afstappen. Ook wordt gedurende de aftrap aangegeven dat de begeleiders niet 
zoals voorheen inhoud gaan ‘’zenden’’, maar de regels en kaders van het afstuderen wel.  
 
Hierop volgend geeft de begeleider aan dat het de bedoeling is dat het afstuderen ‘’samen gedaan’’ wordt. Op basis 
hiervan gaat Avans ervanuit dat zowel de begeleiders als afstudeerders professionals zijn die zichzelf inlezen, 
initiatief nemen, actief en proactief de afstudeerperiode doorlopen. Hier is het uitgangspunt volgens de begeleider 
dat iedere persoon dus iedere begeleider en iedere afstudeerder de verantwoordelijkheid neemt die bij de rol past. 
Mocht een persoon de verantwoordelijkheid die bij de rol hoort niet op zich nemen, dient een andere persoon de 
betreffende persoon daarop aan te spreken.  
 

 
 

 
In het kader van het afronden van de aftrap, geeft de begeleider aan dat zowel de begeleiders als afstudeerders naar 
de tafels dienen te gaan waar zij ingedeeld zijn om nader kennis te maken met elkaar. Nadat alle begeleiders aan een 
tafel zitten, maakt elke begeleider kennis met de afstudeerders die de begeleider de komende periode gaat 
begeleiden.   
 
Kennismaking in de groepen  
Gedurende het kennismaken valt het de hoofdonderzoeker op dat elke begeleider op een andere manier kennis 
maakt met de afstudeerders. Daarbij valt het de hoofdonderzoeker op dat één van de afstudeercoördinatoren een 
A4’tje uitgedeeld heeft aan de begeleiders met daarop instructies rondom de eerste terugkomdag. Hierbij kan er 
gedacht worden aan in welke volgorde bepaalde dingen gedaan dienen te worden.  
De hoofdonderzoeker heeft gedurende het observeren besloten om bij verschillende kennismaaksessies aan te 
schuiven om meer informatie te vergaren. Hieronder zijn korte observaties weergegeven van verschillende groepen.  
 
Groep #1 
De begeleider van deze afstudeerkring start met het kennismaken met de afstudeerders door te socializen met de 
afstudeerders. De begeleider doet dit door bijvoorbeeld te vragen naar de minors die de afstudeerders gevolgd 
hebben. Hierna stelt de begeleider zichzelf voor door het één en ander omtrent eigen privéleven en loopbaan te 
vertellen. Terwijl de begeleider zichzelf voorstelt worden er zo nu en dan kleine grapjes gemaakt, waardoor 
afstudeerders in lachen uitbarsten.  
Vervolgens geeft de begeleider de afstudeerders wat algemene tips rondom bijvoorbeeld hoe een professional actief 
kan zijn.  
De hoofdonderzoeker merkt dat de kennismaking wat interactiever wordt op het moment dat de begeleider vragen 
stelt aan de afstudeerders. Hierdoor heeft de hoofdonderzoeker het idee dat er meer interactie en verbondenheid 
ontstaat tussen de begeleider en afstudeerder(s). 
 

 
 
 
 
 

 

‘’Jullie zijn zelf de regisseur van jullie eigen afstudeerperiode.’’ – Begeleider BDK  

Het valt de hoofdonderzoeker op dat alle afstudeerders gedurende de presentatie van de aftrap aandachtig 
aan het luisteren waren.   

Begeleider: ‘’hebben jullie nog andere vragen voor mij?’’ 
Afstudeerder: ‘’ja, wat is jouw hobby?’’ 

Begeleider: ‘’ik ben een erg grote voetbalfanaat’’ 
Afstudeerder: ‘’ik ook!’’ 

Gesprek gaat door… 
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Het valt de hoofdonderzoeker op dat gedurende de kennismaking de begeleider hoofdzakelijk bezig is met het 
aandachtig luisteren naar hetgeen dat de afstudeerders vertellen en weinig tot niets opschrijft.  
Groep #2 
De begeleider van deze afstudeerkring schrijft gedurende kennismaking mee met hetgeen dat de afstudeerders 
vertellen. De begeleider probeert de afstudeerders beter te leren kennen door bijvoorbeeld te vragen naar hun naam, 
hoe de afstudeerders bij het stagebedrijf terecht zijn gekomen en hoe de afstudeerders hun meeloopstage ervaren 
hebben.  
De hoofdonderzoeker heeft het idee dat de sfeer bij deze kennismaking wat formeler is. Desalniettemin maakt de 
begeleider zo nu en dan een klein grapje.  
Na de kennismaking vraagt de begeleider of de afstudeerders het stagebedrijf en het afstudeervraagstuk willen 
presenteren. Het valt de hoofdonderzoeker op dat de begeleider interesse toont in de presentaties, doordat de 
begeleider zo nu en dan doorvraagt en/ of iets verteld uit eigen ervaring.  
Ook valt het de hoofdonderzoeker op dat op een gegeven moment de begeleider een afstudeerder vertelt welke 
aanpak voor het afstudeeronderzoek wellicht geschikt is en op welke manier de afstudeerder stappen kan zetten.  
 
Groep #3 
De begeleider van deze afstudeerkring start met een voorstelrondje. De begeleider vertelt de afstudeerders dat het 
belangrijk is om kennis te maken met elkaar, omdat de afstudeerders samen met de begeleider op reis gaan. Tijdens 
dat de afstudeerders zichzelf voorstellen, stelt de begeleider zo nu en dan verhelderende vragen.  
De hoofdonderzoeker heeft het idee dat de begeleider aansluiting bij de afstudeerders zoekt door bijvoorbeeld zo nu 
en dan kleine grapjes te maken.  
Nadat de afstudeerders zichzelf voorgesteld hebben, stelt de begeleider zichzelf voor door het één en ander omtrent 
eigen privéleven en loopbaan te vertellen. 
 

Na het kennismaken vraagt de begeleider of de afstudeerders de afstudeervraagstukken willen pitchen. Gedurende 
de pitches valt het de hoofdonderzoeker op dat de begeleider meeschrijft, zo nu en dan knikt en verhelderende 
vragen stelt. Daarnaast valt het de hoofdonderzoeker op dat de begeleider voorafgaand aan de terugkomdag het één 
en ander opgeschreven heeft per afstudeerder. Ook valt het de hoofdonderzoeker op dat de begeleider regelmatig op 
het A4’tje kijkt waarop een aantal instructies weergegeven zijn. 
 

Groep #4 
Een afstudeerder van deze afstudeerkring gaf bij de begeleider aan dat er wat informatie miste. Het viel de 
hoofdonderzoeker op dat de begeleider direct inhaakte op hetgeen dat de afstudeerder aangaf door onder andere 
door te vragen en te vragen welke informatie miste.  
Vervolgens geeft de begeleider wat algemene uitleg rondom het afstuderen. Hierbij kan er gedacht worden aan hoe 
de masterclasses komende afstudeerperiode eruit gaan zien. Daarbij geeft de begeleider aan dat op het moment dat 
afstudeerders vastlopen of iets dergelijks gelijk aan de bel mogen trekken.  
 
Het valt de hoofdonderzoeker op dat de begeleider kritische vragen stelt om afstudeerders aan het denken te zetten. 
De begeleider geeft dit ook bij de afstudeerders aan. Daarbij stelt de begeleider de afstudeerders gerust op het 
moment dat de afstudeerders niet alle kritische vragen weten te beantwoorden.  
 
 
 
 

 
Groep #5 
De begeleider begint de kennismaking door zichzelf voor te stellen aan de hand van een PowerPoint. Nadat de 
begeleider zichzelf voorgesteld heeft, wordt er gevraagd of de afstudeerders nog vragen hebben. De afstudeerders 
maken gebruik van de gelegenheid en stellen de begeleider nadere vragen. 
Nadat de begeleider de vragen van de afstudeerders behandeld heeft, gaat de begeleider door met het onderwerp 
verwachtingen. De begeleider vraagt aan de afstudeerders welke verwachtingen de afstudeerders hebben. Het valt 
de hoofdonderzoeker op dat de begeleider de antwoorden van de afstudeerders opschrijft.  

‘’Ik ben blij dat je het antwoord nog niet weet, omdat het dan betekent dat je nog op zoek moet gaan naar het 
antwoord.’’ - Begeleider 
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Groep #6 
Het valt de hoofdonderzoeker op dat de begeleider van deze afstudeerkring de kennismaking met de afstudeerders 
overslaat en direct doorpakt op afspraken rondom contactmomenten. Vervolgens geeft de begeleider aan dat de 
kennismaking opgeschoven dient te worden naar een ander moment in verband met de vervolgafspraak van de 
begeleider.   
 
Groep #7 
De begeleider van deze afstudeerkring besluit om te wachten met de kennismaking, omdat twee van de vier 
afstudeerders nog niet aanwezig waren. Wel besluit de begeleider alvast een kanaal aan te maken in Microsoft 
Teams met de afstudeerders. Vervolgens gaat zowel de begeleider als de afstudeerders individueel aan het werk. 
Nadat de afstudeerkring compleet was begon de begeleider met de kennismaking. Het valt de hoofdonderzoeker op 
dat de begeleider veel interesse heeft in de afstudeerders, doordat de begeleider onder andere veel vragen aan de 
afstudeerders stelt. 
 
Groep #8 
De begeleider van deze afstudeerkring begint met de kennismaking. De begeleider vraagt of iedere afstudeerder iets 
over zichzelf wil vertellen. Vervolgens vraagt de begeleider of iedere afstudeerder in het kort kan vertellen hoe de 
eerste stageweek verlopen is. Het valt de hoofdonderzoeker op dat de begeleider nieuwsgierig is, omdat de 
begeleider veel vragen stelt aan de afstudeerders. Ook valt het de hoofdonderzoeker op dat de begeleider per 
afstudeerder het één en ander opschrijft.  
De hoofdonderzoeker heeft het idee dat binnen de afstudeerkring een informele sfeer hangt, daar waar onder ander 
veel gelachen wordt.  
 
Ingevulde observatiekader  
 

Hoofdthema Observaties 
Afstemming:  Gedurende de aftrap van de eerste bijeenkomst wordt 

aangeven dat afstudeerders in week twee of drie 
zogeheten ‘’quality time’’ hebben met de begeleiders. De 
bijeenkomstbegeleider geeft aan dat de afstudeerders zelf 
dienen na te denken over de invulling daarvan. Daarnaast 
wordt aangegeven dat zowel de afstudeerders als docenten 
verantwoordelijk zijn voor de afstemming.   
 
Het woord ‘’Samen’’ wordt meerdere malen door de 
bijeenkomstbegeleider benadrukt. Ook wordt aangegeven 
dat zowel afstudeerders als docenten professionals zijn, 
waarbij beide partijen verantwoordelijk zijn voor de eigen 
rol. Neemt iemand de verantwoordelijkheid van de eigen 
rol niet op zich, mogen zowel de afstudeerders als 
docenten de desbetreffende persoon daarop wijzen.  

Verantwoordelijkheid De bijeenkomstbegeleider geeft tijdens haar uitleg aan dat 
de afstudeerders na de bijeenkomst vragen kunnen stellen 
rondom het afstuderen. 
 
De bijeenkomstbegeleider geeft aan dat de afstudeerders 
zelf dienen na te denken over de invulling daarvan. 
Daarnaast wordt aangegeven dat zowel de afstudeerders 
als docenten verantwoordelijk zijn voor de afstemming.   
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De bijeenkomstbegeleider benoemt de afstudeerperiode 
als volgt: ‘’Jouw afstuderen’’. Hierbij wordt aangegeven 
dat de afstudeerders de regisseurs zijn van de 
afstudeerperiode en dat de docenten een afwachtende 
houding zullen hebben. Het is de bedoeling dat 
afstudeerders docenten zelf benaderen.   
 
Ook wordt aangegeven dat zowel afstudeerders als 
docenten professionals zijn, waarbij beide partijen 
verantwoordelijk zijn voor de eigen rol. Neemt iemand de 
verantwoordelijkheid van de eigen rol niet op zich, mogen 
zowel de afstudeerders als docenten de desbetreffende 
persoon daarop wijzen. 

Begeleiding De bijeenkomstbegeleider geeft aan dat in de begeleiding 
aangehaakt wordt op de afstudeerders. Ook wordt 
aangegeven dat de docenten gedurende de begeleiding 
niet gaan zenden.  

Masterclasses De masterclasses worden aan het begin van de eerste 
bijeenkomst geïntroduceerd. Hierbij wordt aangeven dat 
de masterclasses aan zullen sluiten op de 
afstudeeropdrachten van de afstudeerders. Het is de 
bedoeling dat afstudeerders voorafgaand en tijdens de 
masterclasses vragen stellen aan de docentexpert die op 
dat moment de masterclass begeleidt. Ook wordt 
gedurende bijeenkomst benadrukt dat de masterclasses 
anders ingestoken zijn dan gedurende het stagejaar en dat 
deze verplicht zijn.  

Afstuderen algemeen  Tijdens de introductie wordt aangegeven waar welke 
informatie te vinden is voor de afstudeerders. Zo wordt 
uitleg gegeven welke informatie op Brightspace te vinden 
is waar (in welke courses). Ook geeft de 
bijeenkomstbegeleider aan waar de officiële documenten 
ingeleverd dienen te worden. Daarnaast wordt ook 
aangegeven op welke manier Microsoft Teams gebruikt 
zal worden binnen de afstudeerperiode. De 
bijeenkomstbegeleider geeft tijdens haar uitleg aan dat de 
afstudeerders na de bijeenkomst vragen kunnen stellen 
rondom het afstuderen.  
 
 

Vrijheid De bijeenkomstbegeleider geeft tijdens de introductie aan 
dat de masterclasses en break-outs verplicht bijgewoond 
dienen te worden.  

Feedback NVT 
Relaties De bijeenkomstbegeleider geeft tijdens de introductie aan 

dat de afstudeerders na de bijeenkomst vragen kunnen 
stellen rondom het afstuderen. 
 
De bijeenkomstbegeleider geeft aan dat in de begeleiding 
aangehaakt wordt op de afstudeerders. 
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Beoordeling NVT 
Persoonlijke ontwikkeling De bijeenkomstbegeleider introduceert tijdens de 

presentatie de term ‘’Break-out’’. Hierbij geeft de 
bijeenkomstbegeleider aan dat de eerste Break-out sessie 
zal gaan over hoe afstudeerders zelf na kunnen denken 
over de volgende stap.    

Tijd NVT 
Professionele identiteit  De bijeenkomstbegeleider introduceert tijdens de 

presentatie de term ‘’Break-out’’. Hierbij geeft de 
bijeenkomstbegeleider aan dat de eerste Break-out sessie 
zal gaan over hoe afstudeerders zelf na kunnen denken 
over de volgende stap.    
 
Het is de bedoeling dat afstudeerders voorafgaand en 
tijdens de masterclasses vragen stellen aan de 
docentexpert die op dat moment de masterclass begeleidt. 
Ook wordt gedurende bijeenkomst benadrukt dat de 
masterclasses anders ingestoken zijn dan gedurende het 
stagejaar. 
 
Tijdens de introductie wordt aangegeven waar welke 
informatie te vinden is voor de afstudeerders. 
 
Ook wordt aangegeven dat de docenten gedurende de 
begeleiding niet gaan zenden. 
 
 
 
 
 
 

Ervaring NVT 
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6.37 Presentatie Kenniskring     
 
Voor de PowerPoint presentatie van de kenniskring” wordt naar Dropbox verwezen. Zie link hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/ia7f7iay4hibfwm2i18aj/Presentatie-
kenniskring.pptx?dl=0&rlkey=fejxskcii5jhlsvkbl9h5orf9 

  

https://www.dropbox.com/scl/fi/ia7f7iay4hibfwm2i18aj/Presentatie-kenniskring.pptx?dl=0&rlkey=fejxskcii5jhlsvkbl9h5orf9
https://www.dropbox.com/scl/fi/ia7f7iay4hibfwm2i18aj/Presentatie-kenniskring.pptx?dl=0&rlkey=fejxskcii5jhlsvkbl9h5orf9
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6.38 Volledige visualisatie van de inrichting van de werkbijeenkomst in Actie 6    
 
Hieronder is de volledige visualisatie van de inrichting van de werkbijeenkomst te zien:  
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6.39 Literatuurstudie: 5W1H methode  
De methode 5W1H wordt vaak gebruik om een volledig beeld te krijgen van een probleem, gebeurtenis of situatie. 
De letters in 5W1H worden door verschillende mensen anders benoemd. Zo staat 5W1H volgens Felice et al. (2013) 
voor: wat, wie, waar, waarom en hoe. Knop en Mielczarek (2018) benoemen 5W1H als: wanneer, wat, waar, welke 
en hoe. De methode 5W1H is uit een gedachtegang ontstaan, namelijk “wanneer iets niet wordt gevraagd, dan weet 
niemand het” en “Het goed beschrijven scheelt heel veel werk achteraf” (Knop & Mielczarek, 2018). De methode 
5W1H stelt iedereen in staat om met open vragen een volledig beeld te krijgen van een probleem, gebeurtenis of een 
situatie. De open vragen zorgen voor dat een probleem, situatie of een gebeurtenis vanuit verschillende 
perspectieven wordt belicht. Echter geeft de methode 5W1H geen directe oplossingen. De methode 5W1H helpt 
juist om een volledig en duidelijk beeld te krijgen van een situatie, probleem en/of een gebeurtenis.  
 
De 5W1H methode wordt ook wel de Kipling methode genoemd (Kipling, 1902). De kipling methode is gebaseerd 
op een gedicht van Rudyard Kipling, ook wel de auteur van o.a. Junglebook. Rudyard Kipling gebruikte de methode 
5W1H om nieuwe ideeën te krijgen en problemen op te lossen. De vragen van de methode 5W1H heeft Rudyard 
Kipling in een gedicht gezet (zie hieronder het gedicht).  
 

 
Figuur 2 Het gedicht, (Kipling, 1902) 
Rudyard Kipling (1902) benoemd de letters in de 5W1H methode als volgt (Kipling, 1902):  
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6.40 Mailbericht en PowerPoint presentatie Werkbijeenkomst “Verleden, Heden & 
Toekomst  
 
Voor de PowerPoint presentatie van de werkbijeenkomst “Verleden, Heden & Toekomst” wordt naar 
Dropbox verwezen. Zie link hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/dlr0lvr4wpbuqa00vyvoz/Werkbijeenkomst-Verleden-Heden-
Toekomst.pptx?dl=0&rlkey=wb5uvc1sgkzpg9kfvk2gtip3p 

 
 
Hieronder is de mailbericht voor de werkbijeenkomst “Verleden, Heden & Toekomst 
te lezen:  
 
 

 
 
  
 
  

https://www.dropbox.com/scl/fi/dlr0lvr4wpbuqa00vyvoz/Werkbijeenkomst-Verleden-Heden-Toekomst.pptx?dl=0&rlkey=wb5uvc1sgkzpg9kfvk2gtip3p
https://www.dropbox.com/scl/fi/dlr0lvr4wpbuqa00vyvoz/Werkbijeenkomst-Verleden-Heden-Toekomst.pptx?dl=0&rlkey=wb5uvc1sgkzpg9kfvk2gtip3p
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6.41 Beschrijving Energizer werkbijeenkomst “verleden, heden & toekomst” 
 
Voor het ontwerp van de Energizer is gebruik gemaakt van het boek “werkvormenboek” van Laura van den Ouden 
(2016). Uit de werkvormenboek heeft de afstudeerder de onderstaande Energizer gekozen, omdat deze Energizer 
het meest passend was binnen het afstudeeronderzoek. Echter heeft de afstudeerder het doel van de Energizer 
vertaald naar het afstudeeronderzoek. Het doel van de Energizer voor de afstudeerder was om afstudeerbegeleiders 
bewust te laten worden van het feit, dat bij het afstuderen afstudeerbegeleiders en afstudeerders ook een doel voor 
ogen hebben, namelijk “het behalen van een HBO diploma”. Alleen is elke afstudeerbegeleider en elke afstudeerder 
uniek, waardoor elke interactie tussen hen ook uniek is. Kortom, er bestaat niet iets als dé manier van begeleiden, 
maar het is de meest passende manier van begeleidding.  
 

 
 
Hieronder is een video te zien van de uitgevoerde Energizer:  
 

 

https://www.youtube.com/embed/SgCmK7MWcb4?feature=oembed
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6.42 Werkbijeenkomst 1: “verleden, heden & toekomst” 
 

  



 133  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

 
6.43 Werkbijeenkomst 2: “verleden, heden & toekomst” 
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6.44 Werkbijeenkomst 3: “verleden, heden & toekomst” 
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6.45 Membercheck werkbijeenkomst “verleden, heden & toekomst” 
 
Hieronder is de mailbericht van de membercheck te lezen:  
 

 
 
6.46 Reacties Membercheck werkbijeenkomst “verleden, heden & toekomst” 
 
Hieronder wordt de volledige padlet van de membercheck weergegeven:  
 

 
 
 
 
Voor de volledige padlet uitdraai van de membercheck wordt naar Dropbox verwezen. Zie link hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/s/da349iqzqyq019e/Padlet%20membercheck.pdf?dl=0 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.dropbox.com/s/da349iqzqyq019e/Padlet%20membercheck.pdf?dl=0
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6.47 Resultaten Slido 21 Hoe vragen  
 
De ordening van de 21 Hoe vragen op belangrijks graad is hieronder te zien:  
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6.48 Literatuurstudie: begrip professional   
In het afstudeeronderzoek gaat het om de meest passende manier van begeleiding waarin het leerproces van de afstudeerders 
meer centraal komt te staan.  De afstudeerbegeleider is in het afstudeeronderzoek de professional. Om een duidelijk beeld te 
krijgen van de term professional in het afstudeeronderzoek, worden een aantal definities beschreven. Het begrip professional 
kent namelijk veel verschillende definities en wordt soms in verschillende termen beschreven.  
 
Volgens Ruiters & Simons (2015) wordt een professional beschreven als een persoon met specialistische kennis en ervaring die 
de keuze maakt en ernaar handelt om anderen op een competente en integere wijze steeds beter van dienst te zijn.  
 
Binnen organisatiekunde definieert Mintzberg (2013) een professional als een hoogopgeleide, goed getrainde en 
geïndoctrineerde specialist in de organisatie. Hierbij is de professional de persoon die in een professionele bureaucratie als 
uitvoerder werkzaam is.  
 
Daarnaast beschrijft Scanlon (2011) een professional als iets wat iemand voortdurend wordt.  
 
 

Eigen samengestelde definitie van professional 
De verschillende definities en termen komen in grote mate overheen. Vanuit de verschillende definities en termen wordt in het 
onderzoek een eigen definitie voor het begrip professional gevormd. Onder een professional wordt in het onderzoek het 
volgende verstaan:  
 

 

Een professional is een continue ontwikkelende persoon in een organisatie met specialistische kennis en ervaringen die anderen 
op een competente en integere wijze steeds beter van dienst is.  
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6.49 Literatuurstudie: Professionele identiteit 
In de praktijk lenen vraagstukken op het gebied van fundamentele veranderingen, transformaties, specifieke momenten in 
een loopbaan en invloeden op samenwerkingsvraagstukken uit aan professionele identiteit (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). 
Vaak worden de vraagstukken door de inzet van leer-ontwikkelactiviteiten ondersteund.  
 

Wat levert sterke (professionele) identiteit op? 
Binnen de verkenning van wat nu een sterke (professionele) identiteit oplevert zijn er vier kernbegrippen gedestilleerd (M. C. 
P. Ruijters & Simons, 2015). De vier kernbegrippen zijn: zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie. De vier kernbegrippen 
kunnen gebruikt worden om te achterhalen of professionele identiteit een rol speelt. Daarnaast hebben de vier 
kernbegrippen een signaalfunctie om direct/indirect te vertellen, dat binnen de organisatie meer aan de hand is.  
 

Werken aan de professionele identiteit levert zelfkennis en zelfactualisatie op. Hierom is professionele identiteit een 
belangrijk aspect van professionalisering, ook wel de kern van professionalisering (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015).  
 

Een sterke professionele identiteit kan helpen om sturing aan de persoonlijke ontwikkeling te geven (M. C. P. Ruijters & 
Simons, 2015). Daarnaast geeft een sterke professionele identiteit veerkracht mee om op continu veranderingen te reageren, 
in wijsheid samen te werken, open te staan voor nieuwe inzichten, nieuwe inzichten te integreren en het allerbeste uit jezelf 
te halen.  
 
Kernbegrip 1: zelfsturing   
Volgens Baumeister en Vohs (2004) draait het bij zelfsturing om de vraag “Hoe mensen binnen een langere of kortere 
tijdsperioden, verleidingen kunnen weerstaan, kunnen volharden in een doel of heel zorgvuldig alternatieven kunnen 
afwegen om de beste weg ernaartoe te bewandelen”. Echter is de weg ernaartoe lastig, omdat de keuzes waarvoor mensen 
gesteld worden vaak blijven toenemen.  
 
Volgens Manon C.P. Ruijters en collega’s is zelfsturing het proces waarbij iemand in staat is om een eigen koers te kiezen, 
rekening houdend met organisatie, vak en persoonlijk perspectief (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). Om gemakkelijk een 
eigen koers te kunnen kiezen moet een persoon weten waar die zelf voor staat, waar die belang aan hecht en op welke 
punten die compromissen wil sluiten.  
 
Kernbegrip 2: veerkracht  
Boyd en Fales (1983) definiëren vanuit het onderzoek naar posttraumatische gebeurtenissen veerkracht als volgt: een 
kenmerk van een individu die, ongeacht de loop van gebeurtenissen, een relatief stabiel mentaal functioneren kent (M. C. P. 
Ruijters & Simons, 2015). Daarnaast definieert Claxton (2013) veerkracht als volgt: “Being ready, willing and able to lock onto 
learning”. Een typering vanuit het positieve “het bevorderen van leren” in plaats van het negatieve “het voorkomen van 
stress”. Manon C.P. Ruijters en collega’s beschrijven veerkracht als kunnen omgaan met ontwikkelingen en veranderingen, 
zonder daarbij jezelf kwijt te raken.  
 
Kernbegrip 3: wijsheid  
Het kernbegrip wijsheid kan vanuit verschillende kanten worden benaderd, zoals: kennis, activiteit, oordeel, waarneming, 
deugd, hoge moraliteit en/of samenhangend geheel aan perspectieven (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). Volgens Sternberg 
(1990) draait bij wijsheid om de dingen die je als persoon weet en niet weet. Om zo te weten welke grenzen er zijn en welke 
wel en niet gekend dienen te worden. Wijze mensen reageren voorzicht en kijken naar de context. Hierom definieert 
Sternberg wijsheid als het integreren van kennis en ervaring, op een manier die niet alleen jezelf maar ook anderen ten goede 
komt. Processen die hierbij een rol spelen zijn: herkenning van individualiteit, meewegen van de context, zorg dragen voor 
coöperatie en empathie in de interactie, doorgronden van mogelijkheden van groei en verandering en erkennen van de 
integratie van gevoel en verstand.  
 

Manon C.P. Ruijters en collega’s typeren wijsheid als een rust om vanuit een helder onderscheid tussen eigen kleur en kleur 
van een ander, toegevoegde waarde te leveren (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015).  
 

Kernbegrip 4: excellentie  
Excellentie staat voor het realiseren van je volledige potentieel (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). Bij het realiseren is het 
nodig om jezelf te accepteren (de donkere als de lichtere kanten), goede relaties met anderen aan te gaan, maximale uit jezelf 
te halen, betekenis aan je leven te geven, behouden van autonomie ongeacht context en een omgeving vormt naar eigen 



 139  
 

 
Avans Hogeschool (C) Copyright (Versie 1) All Rights Reserved 
  

behoeften.  Echter typeren Manon C.P. Ruijters en collega’s excellentie als de gedrevenheid en leergierigheid om het 
maximale uit jezelf en de uitoefening van het vak te halen.  
 
Wat is Identiteit?  
De identiteit beschrijft “wie je bent” en “wie je bent in verhouding tot een ander” (sociaal concept) (M. C. P. Ruijters & 
Simons, 2015). De identiteit oriënteert, geeft betekenis, focust de aandacht, maakt dialoog met de omgeving, vraagt 
bevestiging aan anderen en maakt onderscheidt tussen wat een persoon wel en/of niet kan zien. De identiteit heeft een 
duidelijke verbintenis met het gedrag. Alles verloopt via het zelf. Het zelf is de vormgever van gedrag. Daarnaast is het zelf het 
product van een situatie. Wanneer het zelfbeeld niet stabiel is, is er geen veilige basis meer om de wereld te begrijpen. Het 
gedrag kan om die reden niet door leerinterventies gefinetuned worden, want dan vergeet je als het ware het hart 
(identiteit).  
 

Voorbeeld verbintenis tussen gedrag en identiteit (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015):  
 
 
 
 
 
 
De identiteit geeft als het ware de richting aan. Echter staat de richting niet vast (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). De richting 
van de kern van de identiteit staat niet vast, omdat de kern van de identiteit dynamisch en vormbaar is. Vaak ervaren mensen 
dat de kern van de identiteit stabiel en onveranderlijk is. De ervaring komt van het feit dat mensen meerdere zelfconcepten 
hebben. De verschillende zelfconcepten maken, afhankelijk van de situatie, een of meerdere switchen. Om die reden hebben 
mensen in verschillende situaties een andere identiteit. Zo kan een persoon in de ene situatie zich kwetsbaar voelen en in een 
andere situatie zich zelfredzaam.  
 

Ongeacht de verschillende zelfconcepten heeft elke persoon een “true self” (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). De true self 
komt dicht in de buurt van de kern waarover het gaat als het gaat over de identiteit. Met de kern wordt bedoeld, dat mensen 
als het ware een wensbeeld hebben over hoe ze zichzelf graag willen zien. Hierin worden de belangrijke kenmerken en 
kwaliteiten die de mensen echt belangrijk vinden in meegenomen. Daarnaast wordt de belangrijkste elementen voor mensen 
in een verhouding tot anderen ook opgenomen. Dit, omdat mensen vaak streven naar herkenning. Herkenning bij anderen 
zorgt voor ruimte voor de identiteit. Daarnaast ontstaat er een warmgevoel van thuiskomen (je mag er zijn).  
 

Samengevat kan geconcludeerd worden dat de identiteit een deelverzameling is van het zelf (M. C. P. Ruijters & Simons, 
2015). Bij identiteit gaat het om de herkenning van jezelf en hoe anderen je als persoon herkennen. Om de identiteit te leren 
kennen is er afstand nodig en een kijk vanuit verschillende perspectieven. Beide elementen dragen bij aan een beter beeld 
van jouw identiteit.  
 

Differentiëren van het zelf  
Het zelf heeft verschillende onderscheidende elementen in zich (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). De verschillende 
onderscheidende elementen zorgen voor meerdere ingangen en perspectieven voor de identiteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een persoon overtuigen van het feit dat diegene netjes en opgeruimd is. Hierdoor gaat de 
persoon zorgvuldiger met de context om.  

 

Identiteit  

Zelf   
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Een eerste onderscheid binnen het zelf is het onderscheid in ik en wij (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). De ik en wij kant gaat 
uit van dat mensen sociale wezens zijn. Binnen het feit dat mensen sociale wezens zijn kan er ook nog eens een onderscheidt 
gemaakt worden in het private, het publieke en collectieve zelf.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Een tweede onderscheid in het zelf is het onderscheid in het persoonlijke en professionele domein (M. C. P. Ruijters & 
Simons, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd, leren en ontwikkelen  
Een ander belangrijk aspect binnen het differentiëren van het zelf is de tijd in combinatie met leren en ontwikkelen (M. C. P. 
Ruijters & Simons, 2015). Tijd in combinatie met leren en ontwikkelen vormt de grondslag voor professionele identiteit en 
spelen zowel collectief als individueel een rol. De persoonlijke geschiedenis en een beeld over de toekomst zorgen ervoor dat 
iemand een beeld krijgt over wie diegene zelf is en beïnvloedt een persoon om zich op een bepaalde manier te gedragen en 
beslissingen te nemen. Door te blijven leren en te ontwikkelen kan een professional commitment leveren aan een klant.  
 
 

Identiteit  

Wij  

Ik  
“Wie ben ik”  

“Wat zegt: wie wij 
zijn, over mij als 

persoon” 

Privaat zelf    

Collectief zelf    
Publiek zelf    

Alles wat je over jezelf 
denkt 

Kijken door de ogen van 
een ander naar jezelf 

Kijken door de ogen van 
mensen die wat meer op 

afstand staan  

Identiteit  

Professioneel 
Frame   

Professioneel 
Zelf   

Institutioneel 
Frame   

Persoonlijk Zelf   

Verzameling van feiten en 
handelingen   

Je maakt onderdeel uit van een institutie   

Praktijktheorie, expertisegebied en kennisbasis  

Het persoonlijke zelf bestaat uit 
een materieel zelf, spiritueel zelf 
en sociaal zelf.  

Materieel zelf: betrokkenheid (iets van jezelf 
geven), verantwoordelijkheid (Vermogen om 
te reageren op behoeften van jezelf en van 
anderen) en eigenaarschap (alles wat je mijn 
noemt).  
Sociaal zelf: herkenning van en door je 
medemens.  
Spiritueel zelf: wat jou in beweging zet 
(talenten en drie soorten drijfveren)  
1. Beste uit jezelf halen (zelfrealisatie) 
2. Inhoudelijke nieuwsgierigheid  
3. Bijdrage aan de maatschappij  
 

Praktijktheorie: verklaringen en 
opvattingen  
Expertisegebied: uit eigen 
interesse een specialisatie 
ontwikkelen (kennis en ervaring).  
Kennisbasis: zelfkennis, 
inhoudelijke kennis en 
contextkennis.  

Hetgeen wat je samen met je directe 
collega’s ziet als goed professioneel 
handelen in een bepaalde context 
(wisselende groepen = wisselende 
frames).  

 

Alles wat mensen in een 
institutie met elkaar 
afspreken, doen en 
communiceren. De 
verschillende onderdelen in 
een institutie staan met 
elkaar in verbinding.  

Klant  
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Een vorm van leren is professionalisering (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). Professionalisering vindt vaak plaats buiten de 
institutie met vakgenoten (niet met de mensen waarmee je samenwerkt). Als de professionalisering in de professionele 
identiteit moet verankeren, dan is er een vertaling nodig naar de institutionele- (kennis vertalen de institutionele kaders) en 
professionele frame (kennis vertalen naar het werk in de praktijk). Echter verloopt de vertaling niet altijd gemakkelijk door 
vernieuwingen en een andere manier van kijken. Je leert als professional iets wat eigenlijk nog geen persoonlijke betekenis 
heeft.  
 
 

Organisatieontwikkeling 
Organisatieontwikkelingen kunnen naar het professionele handelen vertaald worden door aandacht te besteden aan de 
professionele frame (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). De aandacht moet gericht zijn op de vraag: “als wij als organisatie nu 
deze ontwikkeling inzetten, hoe beïnvloedt dat dan wie wij zijn en hoe wij tegen ons werk aankijken”? Wat verandert er in ons 
frame?  
 
 

Persoonlijke ontwikkeling  
Binnen het persoonlijke zelf wordt veel onderzoek naar persoonlijke ontwikkeling gedaan (wie je bent als persoon, wat je 
drijft en hoe je je verhoudt tot anderen etc.) (M. C. P. Ruijters & Simons, 2015). Echter wordt de link tussen persoonlijke zelf 
en de professionele zelf vaak vergeten. Hierdoor is de zelf vaak onderbelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Professioneel 
Frame   

Institutioneel 
Frame   

Professioneel 
Zelf   

Persoonlijk Zelf   

Identiteit  

fessionalisering  

Organisatieontwikkeling   

Collectieve ontwikkeling   

Ontwikkeling van de 
professionele identiteit en 
het leervermogen.  

Professionele ontwikkeling   

Persoonlijke ontwikkeling   
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6.50 Literatuurstudie: Professionele identiteit in het onderwijs  
Uit een studie van Beijaard, Meijer en Verloop in 2014 kwam naar voren dat de professionele identiteit van leraren (Beijaard, 
2019): (1) een continu proces is van interpretatie en herinterpretatie van ervaringen, (2) betrekking heeft op zowel de persoon 
van de leraar als diens context, (3) bestaat uit sub identiteiten die meer of minder harmonieus samenhangen en (4) een proces is 
waarin de leraar zelf actief is (‘agency’). Daarnaast heeft de studie van Beijaard, Meijer en verloop professionele identiteit als 
volgt gedefinieerd:  
 
“Professionele identiteit in het onderwijs bestaat aan de ene kant uit de gestelde professionele eisen van de lerarenopleidingen 
en scholen (Beijaard, 2019). Hierin zitten de algemene geaccepteerde waarden en standaarden die in het leraarsberoep gelden. 

Aan de andere kant bestaat de professionele identiteit in het onderwijs uit het geheel aan persoonlijke kennis, opvattingen, 
attitudes, normen en waarden”.  

 
De bovenstaande definitie beschrijft het leraarsberoep als een complex en persoonlijk ingekleurd beroep (Beijaard, 2019). De 
verschillende persoonlijke, contextuele factoren interacteren of werken op elkaar in. Zo hebben de verschillende factoren 
invloed op het algemene beeld van leraren (wie ze zijn, wie zij denken dat ze zijn en wie zij willen zijn), oftewel de eigen 
identiteit als leraar.  
 
Volgens Beijaard (2019) houdt het leren en de uitoefening van het leraarsberoep veel meer in dan alleen het leren en in de 
praktijk brengen van pedagogische, didactische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Factoren als persoonlijke factoren 
zijn bij leraren van invloed op het denken en handelen. Deze factoren moeten bij het begrijpen en bestuderen van het leren en 
uitoefenen van het leraarsberoep ook in beschouwing worden genomen. Om die reden vat Beijaard in zijn onderzoek “de leraar 
van morgen” de professionele identiteit op als een concept en/of kijkkader. Op dit moment is het concept en/of kijkkader 
gericht op het verkrijgen van buiten jezelf om geformuleerde competenties. Deze competenties worden in de onderwijspraktijk 
en de verschillende lerarenopleidingen gezien als de kern van de professionele context van het leraarsberoep. Hierin wordt de 
professionaliteit van de leraar beperkt, omdat de professionaliteit van de leraar ook sterk afhankelijk is van de persoonlijke 
factoren (Beijaard, 2019). 
 
De professionele identiteit van de leraar is volgens Bijaard (2019) een product als een proces. Beide elementen zijn dynamisch 
en veranderbaar. De professionele identiteit van de leraar komt als product tot uiting in de manier waarop een persoon zichzelf 
ziet als leraar (zelfconcept). Het proces komt in de professionele identiteit van de leraar tot uiting als een leraar nieuwe 
ervaringen opdoet (sociaal geformeerde professionele rol). De nieuwe ervaringen kan op verschillende manieren worden 
opgedaan, denk aan: gesprekken met andere leraren (collega’s), uitproberen van nieuwe werkvormen. De nieuwe ervaringen 
zorgen in grote of kleine mate voor een verandering in het professionele zelfbeeld (Beijaard, 2019). 
 
Het is goed om te weten dat de professionele identiteit van de leraar niet eenduidig is, maar afhankelijk van de situatie 
(Beijaard, 2019). Leraren kunnen op verschillende momenten, in verschillende situaties en met verschillende personen zich 
anders positioneren. Vanuit de “dialogical-self-theory” gekeken nemen leraren verschillende ik-posities in (Akkerman & 
Meijer, 2011). Zo combineren ervaren leraren meerdere posities, zoals: mentor, collega, vakdocent en (mede) opvoeder tot een 
specifiek beeld waaruit de leraren zichzelf zien als leraar (zelfbeeld). Het zelfbeeld stemmen de leraren vervolgens af met 
andere posities en rollen buiten werk. De verschillende posities en rollen kunnen met elkaar in conflict raken en dit draagt bij 
aan spanningen in de identiteit.  
 
Dialogical-self-theory 
De dialogical-self-theory is een dialogische benadering van identiteit en komt voort uit het “Dialogisch Self”, oftewel het zelf 
(Akkerman & Meijer, 2011). Het zelf bestaat uit meerdere ik-posities die samen het geheel van de menselijke geest vormen. 
Een ik-positie kan hierin beschouwd worden als een sprekende persoonlijkheid die een specifiek standpunt inneemt en daaruit 
een verhaal brengt. Elke ik-positie in het zelf wordt door eigen intenties gedreven. Zo beweegt de ik zich van de ene naar de 
andere positie en vormt zo de identiteit. Door de vorming van de identiteit door de verschillende ik-posities kunnen er 
conflicten in de identiteit ontstaan. De ene ik-positie kan het eens zijn, oneens zijn, verkeerd begrijpen, het begrijpen, zich 
verzetten, tegenspreken, bevragen en zelfs afkeuren met de ik in een andere positie.  
 
Door de aanwezigheid van meerdere, mogelijk conflicterende ik-posities in te zien kan de identiteit van leraren tijdens 
confronterende dilemma’s of spanningen op het werk beter worden begrepen (Akkerman & Meijer, 2011).  
 
Toepassing professionele identiteit in het onderwijs  
Verschillende lerarenopleidingen bouwen steeds meer ruimte in voor professionele identiteit (Beijaard, 2019). Professionele 
identiteit wordt binnen de verschillende lerarenopleiding ontwikkeld door en met persoonlijke factoren, zoals: leergeschiedenis, 
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opvattingen over het onderwijs, biografie, verwachtingen en idealen. Om die reden neemt de persoonlijke dimensie binnen de 
professionele identiteit een belangrijke plaats in. Voorheen was een leraar een persoon die kennis en vaardigheden aanleerde en 
toepaste. Nu komt er meer bij kijken en gaat het om de persoon achter de leraar. De persoon achter de leraar is in grote mate 
bepalend voor de leraar die hij/zij is, kan en wil zijn.  
 
Volgens Beijaard (2019) komt er naast kennis en vaardigheden van de leraar bij de professionele identiteit meer kijken. Hierbij 
zijn de volgende vier punten belangrijk (Beijaard, 2019): 
 
1. Meer aandacht voor het professionele zelfbeeld die steeds in ontwikkeling is  
De professionele identiteit van een leraar weerspiegelt zich in termen als hoe de persoon zichzelf wil zien als leraar (Beijaard, 
2019). Het zelfbeeld van een leraar is vooral gebaseerd op persoonlijke opvattingen en overtuigingen van onderwijzen en leren. 
Het is voor de leraar belangrijk om deze zelfbeeld aan anderen op werk voor te leggen. Hierdoor kan er feedback op het 
zelfbeeld gegeven worden en draagt de feedback bij aan de ontwikkeling van een realistisch mogelijk zelfbeeld. Als de leraar 
inzichten verkrijgt in de eigen sterktes en deze leer benutten kan het een positieve ontwikkeling te weeg brengen in het 
zelfbeeld als professional.  
 
2. Het bewust ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld.  
Een zelfbeeld helpt een leraar om zich te positioneren tegenover anderen in het professionele werkveld (Beijaard, 2019). Voor 
een leraar is het belangrijk dat anderen op het werk hem of haar kent. Zo kan de leraar voor de juiste diensten worden benaderd. 
Hierin gaat het niet om een rol van een leraar, maar de ontwikkeling van een passende professionele identiteit. De leraren die 
bewuster bezig zijn met de ontwikkeling van de eigen professionele identiteit kunnen de leerlingen op een betere manier 
begeleiden en ondersteunen bij de ontwikkeling van de toekomstige identiteit van een Young professional.  
 
3. Een oog voor professionele identiteitsissues  
Binnen de professionele identiteit kunnen binnen de persoonlijke en professionele dimensies spanningen voordoen (Beijaard, 
2019). De spanningen roepen emotionele reacties op. De spanningen die ontstaan kunnen op verschillende vlakken liggen 
(Beijaard, 2019): 

- De rol van de leraar veranderd. Als leraar stap je uit de ene rol en stapt een nieuwe rol in, waardoor het gevoel bij de 
leraar ontstaat dat een bepaalde verwachting niet volbracht kan worden.  

- Leraren geven te veel steun en aandacht aan de leerlingen. Hierdoor nemen leraren weinig emotionele afstand van de 
leerlingen.  

- De opvattingen van de leraren over leren en onderwijzen komen niet overheen met de opvattingen van de werkplek of 
het onderwijs waarin de leraar onderwijst. Als er spanningen ontstaan op het gebied van opvattingen over leren en 
onderwijzen, dan kan dat voor ernstige barrières binnen ontwikkelingen zorgen.  

4. Gebruik maken van concepten voor leren en professionele ontwikkeling op gebied van eigenaarschap, agency en 
betekenisgeving 
Eigenaarschap (Beijaard, 2019): het concept eigenaarschap geeft aan wie een leraar als persoon is en wat hij of zij belangrijk 
vindt. Door de leraren eigenaar te maken van wat zij leren en doen kunnen de leraren vanuit hun eigen ogen meemaken hoe het 
is om een goede leraar te zijn en van de manier waarop zij leren om een goede leraar te zijn.  
 

Agency (Beijaard, 2019): het concept agency gaat over dat een leraar controle heeft op zijn eigen ontwikkeling door dicht bij 
zichzelf te blijven. Bij professionele ontwikkeling is het belangrijk om persoonlijke en contextuele factoren beter op elkaar te 
laten aansluiten. Dit kan door als leraar controle te hebben over wat en hoe je als leraar het beroep leert op basis van eigen 
doelen, interesses en motivatie en door aanpassingen in de situaties aan te brengen.  Uit een onderzoek van Beijaard (2019) 
blijkt dat in de praktijk er grote verschillen bestaan in mogelijkheden die leeromgevingen bieden om een eigen leertraject vorm 
te kunnen geven. Daarnaast verschillen de leraren zelf ook in de mate waarin zij “agency” ervaren en gebruiken.  
 

Betekenisgeving (Beijaard, 2019): het concept betekenisgeving geeft de interactie weer tussen de identiteit van de leraar en de 
richting waarop hij of zij richt tijdens het leren. Hierbij gaat het om dat de leraren nieuwe opgedane kennis en ervaringen 
verbinden met de eigen kennis en opvattingen over de professional die zij willen zijn of willen worden. Volgens Beijaard 
(2019) vindt in verschillende lerarenopleidingen dit bewust in de aansturing van reflectie plaats. Het doel bij reflectie is om het 
professionele zelfbeeld te versterken.  

De begrippen agency, betekenisgeving en eigenaarschap zijn een functie van het leren en van de uitoefening van het beroep 
(Beijaard, 2019). Herin is de leraar als persoon en professional sterk met elkaar verbonden.  
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6.52 Gespreksuitwerkingen werkbijeenkomst professionele identiteit  
 
Werkbijeenkomst – Professionele identiteit 
23 september 2021- Den Bosch 
 
Gesprek afstudeerbegeleider  
“Ik vroeg “wat is het verband tussen het Afstudeerplan en het onderzoeksplan” 
“Antwoord was “dat is een detail van …” 
“Ik vroeg door naar detail “ 
“Op een gegeven moment had ik al een aantal keer doorgevraagd en toen stokte het.” 
“En toen ben ik gaan uitleggen.” 
Mijn vraag “wat dacht je toen het stokte?” 
“Ik dacht: tijd voor uitleg”. 
Evaluatie  
Het zet me aan het denken. Het brengt je echt terug in de situatie en je merkt het en je komt er van daaruit achter waarom je ging uitleggen. 
Reactie: Ik wil dit vaker zo doen, dit helpt me bewust worden van wat ik doe. 
 
Gesprek met afstudeerbegeleider  
“Afstudeerder zat onderuit en keek zo van ‘ik ben er klaar mee’ en die zei wat algemeens. En aan mijn andere kant zat afstudeerder en die zei “dat heb je toch 
niet nodig in je stage” op zo’n toontje. En toen werd ik geïrriteerd en toen ben ik gaan uitleggen dat het wel relevant is”. 
Mijn vraag “wat dacht je toen Fabiënne dat zei “dat is toch niet nodig?” 
“Ik dacht, het is wel nodig en daarom ben ik het gaan uitleggen”. 
Evaluatie  
Wel moeilijk om terug te halen maar je ontdekt van waaruit je gereageerd hebt met gaan vertellen en uitleggen. Dat is wel bekend bij me maar toch ook weer 
confronterend. Dat ik daarop reageer. 
 
Gesprek afstudeerbegeleider  
‘’Het is goed om een moment te pakken en daarover na te denken, omdat je de hele dag door als het ware micro beslissingen neemt en daar niet stil bij staat. Op 
het moment dat je stilstaat bij een beslissing, kom je erachter dat er allerlei redenen achter het genomen besluit zitten waar jij je op dat moment niet bewust van 
bent. 
Ik ben me er nu bewust van geworden dat ik op dat moment gekozen heb om in te grijpen en uitleg te geven aan de afstudeerders, omdat er maar weinig tijd 
was en daarnaast, omdat afstudeerders aangeven behoefte te hebben aan duidelijkheid. Wat ik gedaan heb, staat wellicht haaks op hetgeen wat centraal staan in 
het nieuwe afstudeertraject, alleen zijn er soms goede redenen om alsnog als afstudeerbegeleider zijnde het één en ander uit te leggen. Tijdens de situatie was ik 
me er bewust van dat ik weer aan het ‘’doceren’’ was, alleen kon ik voor mijzelf niet helemaal beredeneren waarom ik op dat moment was gaan doceren. Met 
behulp van deze werkbijeenkomst heb ik voor mijzelf kunnen achterhalen waarom ik op dat moment de keus had gemaakt om te doceren, is er in mijn hersenen 
weer iets aangezet en kan je er bij de volgende situatie waarschijnlijk iets eerder op terugpakken, waardoor ik misschien in staat zal zijn om net wat andere keus 
te maken dan vandaag. Nu ik me bewust geworden ben hiervan, kan ik wellicht in de toekomst net wat andere keuzes maken. Ik ben met behulp van jou, 
teruggegaan naar mijn kern, waarom ik doe wat ik doe. Ik wil deze baan, ik wil studenten helpen en hen iets meegeven. Ik krijg hierdoor het gevoel dat ik een 
verschil kan maken en dat ik iets bijdraag aan het leerproces van de studenten.’’ 
‘’Ik wil jou even complimenten geven, want ik zit nu het gesprek tussen jullie te observeren en je past luisteren, samenvatten en doorvragen top toe! Ik had 
eigenlijk het gesprek moeten opnemen en aan mijn studenten moeten laten zien van, kijk jongens zo moet het!’’ – pilotgroepslid 
‘’Het gevoel dat ik krijg door jou, omdat je goed luistert, samenvat en doorvraagt is dat ik me gehoord en begrepen voel.’’- pilotgroepslid 
Reflectie pilotgroepslid 
 
‘’Ik had voorafgaand aan het gesprek verwacht, dat ik als het ware de les geleerd zou krijgen, dat het doceren van afstudeerders niet goed is en dat het de 
bedoeling is dat de afstudeerders de regisseur van hun eigen afstudeerperiode dienen te zijn. Echter, was dat niet het geval. Ik heb gedurende het gesprek 
bewust kunnen reflecteren over mijn handelen en ben ik me er bewust van geworden dat sommige situaties die zich voordoen tijdens het begeleiden van 
afstudeerders mij onzeker maken. Ook ben er achter gekomen waar mijn onzekerheid vandaan komt”.  
 
‘’Ik heb zo genoten van jouw geweldige gesprekstechnieken, ik vind het oprecht echt heel knap!’’ – pilotgroepslid 
Reflectie pilotgroepslid 
 
Het zet me aan het denken. Het brengt je echt terug in de situatie en je merkt het en je komt er van daaruit achter waarom je ging uitleggen. 
 
“Ik wil dit vaker zo doen, dit helpt me bewust worden van wat ik doe. 
 
Reflectie pilotgroepslid 
Wel moeilijk om terug te halen maar je ontdekt van waaruit je gereageerd hebt met gaan vertellen en uitleggen. Dat is wel bekend bij me maar toch ook weer 
confronterend. Dat ik daarop reageer. 
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6.53 Foto’s werkbijeenkomst professionele identiteit  
 

                
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/kyvl5FKqwLs?feature=oembed
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6.54 Uitwerking eindproducten  
 

Voor de verantwoording van de eindproducten wordt naar de link van Dropbox verwezen. Zie link 
hieronder:  
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/pvuj7texdrnrrri3jbcnm/2021-10-08-Eindproducten-Angel-Fernando-
2108644-Randa-Kassem-2127703.docx?dl=0&rlkey=ohgkk3ug2ge7q2iyu2l068hla 

 
Voor de eindproducten wordt naar de linken van Dropbox verwezen. Zie de linken hieronder:  
 
Smoelenboek Afstudeerder en afstudeerbegeleider  
 

 
https://www.dropbox.com/s/kazbk1aub9n30ga/Smoelenboek%20afstudeerders.pdf?dl=0 

 
 
https://www.dropbox.com/s/om6rfr0uxjr10xe/Smoelenboek%20afstudeerbegeleiders.pdf?dl=0 
 

 
 
Afstudeerbegeleiders Journey  
 
https://www.dropbox.com/s/rxd4qdrsjdz98s7/2021%2010%2004%20-%20afstudeerbegeleiders%20journe
y%20.pdf?dl=0 
 
 
Werving afstudeerder  
 
https://www.dropbox.com/s/08s72raphqvvuyy/2021%2010%2004%20-%20Wervingsposter%20%26%20f
unctiebeschrijving.pdf?dl=0 
 
 
Spiegeltje…Spiegeltje,  
 
https://www.dropbox.com/s/7f7ctkiaduycgoi/2021%2010%2004%20-%20praatplaat%20spiegeltje%20spi
egeltje.pdf?dl=0 
 
  

https://www.dropbox.com/scl/fi/pvuj7texdrnrrri3jbcnm/2021-10-08-Eindproducten-Angel-Fernando-2108644-Randa-Kassem-2127703.docx?dl=0&rlkey=ohgkk3ug2ge7q2iyu2l068hla
https://www.dropbox.com/scl/fi/pvuj7texdrnrrri3jbcnm/2021-10-08-Eindproducten-Angel-Fernando-2108644-Randa-Kassem-2127703.docx?dl=0&rlkey=ohgkk3ug2ge7q2iyu2l068hla
https://www.dropbox.com/s/kazbk1aub9n30ga/Smoelenboek%20afstudeerders.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/om6rfr0uxjr10xe/Smoelenboek%20afstudeerbegeleiders.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxd4qdrsjdz98s7/2021%2010%2004%20-%20afstudeerbegeleiders%20journey%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxd4qdrsjdz98s7/2021%2010%2004%20-%20afstudeerbegeleiders%20journey%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/08s72raphqvvuyy/2021%2010%2004%20-%20Wervingsposter%20%26%20functiebeschrijving.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/08s72raphqvvuyy/2021%2010%2004%20-%20Wervingsposter%20%26%20functiebeschrijving.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7f7ctkiaduycgoi/2021%2010%2004%20-%20praatplaat%20spiegeltje%20spiegeltje.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7f7ctkiaduycgoi/2021%2010%2004%20-%20praatplaat%20spiegeltje%20spiegeltje.pdf?dl=0
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6.55 Volledige Research journey   
 
Voor de volledige research journey van actieonderzoek wordt naar Dropbox verwezen. Zie link hieronder:  

 
https://www.dropbox.com/scl/fi/c35ologfrureb9o3hmsx6/Research-Journey-Angel-
Definitief.xlsx?dl=0&rlkey=lqmbx8bd7c1e89rb15t41pugw 

 
 
  

https://www.dropbox.com/scl/fi/c35ologfrureb9o3hmsx6/Research-Journey-Angel-Definitief.xlsx?dl=0&rlkey=lqmbx8bd7c1e89rb15t41pugw
https://www.dropbox.com/scl/fi/c35ologfrureb9o3hmsx6/Research-Journey-Angel-Definitief.xlsx?dl=0&rlkey=lqmbx8bd7c1e89rb15t41pugw
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6.56 Financieel overzicht aanbevelingen  
De opdrachtgevers wensen geen financieel overzicht van de adviezen, daar waar al budget beschikbaar is gesteld voor extra 
activiteiten rondom het nieuwe afstuderen, buiten het begeleiden van afstudeerders om (S. Schenk, persoonlijke communicatie, 
1 oktober 2021). Toch is kosten en opbrengsten overzicht voor de vier aanbevelingen gemaakt. Hieronder zijn de kosten en 
opbrengsten per aanbeveling te lezen. 
 
Aanbeveling 1 
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Eindnoten 
 

i  Voor meer informatie over Avans Hogeschool wordt naar bijlage 6.1 verwezen.  
ii Voor meer informatie over het nieuwe afstudeercurriculum wordt naar bijlage 6.3 verwezen.  
iii Voor verder toelichting over de vier stappen in de cycli wordt naar bijlage 6.4 verwezen.  
iv Voor de overige informatie over de methode van onderzoek wordt naar bijlage 6.4 verwezen.  
v De uitgebreide versies van de cycli is in bijlage 6.12 
vi  Voor de gespreksverslagen wordt naar bijlage 6.8 verwezen.  
vii  Voor overige informatie over het voeren van een open dialoog wordt naar bijlage 6.13 verwezen.  
viii Voor de volledige whiteboard van het vraagstuk wordt naar bijlage 6.14 verwezen.  
ix Voor het volledige script van het kennismakingsfilmpje wordt naar bijlage 6.15 verwezen.  
x Voor de volledige whiteboard van actie 1 First Impression wordt naar bijlage 6.16 verwezen.  
xi Voor de volledige semigestructureerd vragenlijst van actie 1 First Impression wordt naar bijlage 6.17 verwezen.  
xii Voor de volledige poster uitnodiging en het persoonlijke bericht van actie 1 First impression wordt naar bijlage 6.18 
verwezen.  
xiii  Voor de lovende berichten op de uitnodigingsposter en persoonlijke bericht van actie 1 First Impression wordt naar bijlage 
6.19 verwezen.   
xiv Voor de volledig ingevulde observatieformulieren van First Impression wordt naar bijlage 6.20 verwezen.  
xv Voor de volledige whiteboard van Actie 2 Kijk mee in de afstudeerspiegel wordt naar bijlage 6.21 te lezen.  
xvi Voor de gestructureerde vragenlijst van Actie 2 Kijk mee in de afstudeerspiegel wordt naar bijlage 6.22 verwezen.  
xvii Voor de actieve uitnodiging van actie 2 Kijk mee in de afstudeerspiegel wordt naar bijlage 6.23 verwezen.  
xviii Voor mijn kwetsbare bericht van actie 2 kijk mee in de afstudeerspiegel wordt naar bijlage 6.24 verwezen.  
xix  Voor het observatieverslag van actie 3 Fly on the Wall wordt naar bijlage 6.25 verwezen.  
xx Voor de volledige membercheck posters met het “laaghangend fruit” wordt naar de Dropbox linken in bijlage 6.26 verwezen.  
xxi Voor de Membercheck mailberichten wordt naar bijlage 6.27 verwezen. 
xxii Voor de reacties op de membercheck wordt naar bijlage 6.28 verwezen.  
xxiii Voor de overige “laaghangende fruit” wordt naar de Dropbox linken in bijlage 6.26 verwezen. 
xxiv  Voor de volledige transcripten van Actie 1 en Actie 2 wordt naar de Dropbox linken in bijlage 6.29 verwezen.  
xxv  Voor de overige informatie over thematische analyse wordt naar bijlage 6.30 verwezen.  
xxvi Voor de volledig uitgevoerde thematische analyse van de gesprekken wordt naar bijlage 6.31 verwezen.  
xxvii Voor de volledige thematische samenvattingen wordt naar bijlage 6.33 verwezen.  
xxviii Voor de volledige uitkomsten uit de thematische samenvattingen wordt naar bijlage 6.33 verwezen.  
xxix Voor de literatuurstudie over Veranderingen in het onderwijs wordt naar bijlage 6.34 verwezen.  
xxx Voor de observatiekader van actie 5 Meeloop dag wordt naar bijlage 6.35 verwezen.  
xxxi Voor het observatieverslag van actie 5 meeloop dag wordt naar bijlage 6.36 verwezen.  
xxxii Voor de presentatie van de kenniskring wordt naar de Dropbox link in bijlage 6.37 verwezen. 
xxxiii  Voor de volledige whiteboard van actie 6 Verleden, Heden & Toekomst wordt naar bijlage 6.38 verwezen.  
xxxiv  Voor de toelichting van de 5W2H methode wordt naar bijlage 6.39 verwezen.  
xxxv Voor de volledige mailbericht en PowerPoint presentatie van actie 6 Verleden, Heden & Toekomst wordt naar bijlage 6.40 
verwezen.  
xxxvi Voor de beschrijving van de Energizer wordt naar bijlage 6.41 verwezen.  
xxxvii Voor de foto’s van de eerste werkbijeenkomst van actie 6wordt naar bijlage 6.42 verwezen.  
xxxviii Voor de foto’s van de tweede werkbijeenkomst van actie 6 wordt naar bijlage 6.43 verwezen. 
xxxix Voor de foto’s van de derde werkbijeenkomst van actie 6 wordt naar bijlage 6.44 verwezen.  
xl Voor de mailbericht en de padlet van de membercheck wordt naar bijlage 6.45 verwezen.  
xli Voor de reacties van de pilotgroep op de membercheck wordt naar bijlage 6.46 verwezen.  
xlii Voor de uitkomsten uit Slido wordt naar bijlage 6.47 verwezen.  
xliii Voor de uitwerking van de literatuurstudie over professional, professionele identiteit en professionele identiteit in het 
onderwijs wordt naar bijlage 6.48 tot 6.50 verwezen.  
xliv Voor de volledige whiteboard met de gedachtespinsels voor een actie 7 professionele identiteit wordt naar bijlage 6.51 te 
verwezen.  
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xlv Voor de gespreksuitwerkingen van de werkbijeenkomst professionele identiteit wordt naar bijlage 6.52 verwezen.  
xlvi Voor de uitwerking van de eindproducten wordt naar bijlage 6.54 verwezen en het document Eindproducten.  
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