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Voorwoord 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het verantwoordingsdocument voor het afstudeeronderzoek naar de meest passende manier 
van de begeleiding van afstudeerders welke bijdraagt aan het meer centraal stellen van het leerproces. 
Het afstudeeronderzoek heeft in opdracht van Marius van Regteren, Hogeschooldocent Bedrijfskunde, 
en Simone Schenk, Hogeschooldocent en afstudeercoördinator van de opleiding Bedrijfskunde te Den 
Bosch plaatsgevonden.  
 
In dit verantwoordingsdocument wordt toegelicht welke keuzes gedurende het afstudeeronderzoek zijn 
gemaakt. In dit document staat onder meer de verantwoording van de onderzoeksmethode, de 
theoretische onderbouwing, de resultaten en de conclusies van het afstudeeronderzoek centraal.   
 
Mijn dank gaat uit naar de Bedrijfskunde afstudeerbegeleiders welke tijd hebben vrijgemaakt om input 
te leveren aan het afstudeeronderzoek gedurende de werkbijeenkomsten. Ik wil de opdrachtgevers 
Marius van Regteren en Simone Schenk bedanken voor het vertrouwen en vrijheid dat zij gegeven 
hebben gedurende het afstudeeronderzoek. Mede hierdoor heb ik leren vertrouwen op mijn visie als 
onderzoeker en als HR professional. Ook wil ik mijn afstudeerbegeleiders Herman van Blitterswijk en 
Richard Vos bedanken voor de fijne en leerzame begeleidingsgesprekken waarin ik tot waardevolle 
inzichten ben gekomen. Als laatst wil ik mijn afstudeerpartner, Angel Fernando, bedanken waarmee ik 
een dynamische, leerzame en soms pittige periode heb doorgemaakt. Angel, ik had met niemand anders 
dit avontuur willen meemaken dan met jou! 
 
Breda, 22 oktober 2021 
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Leeswijzer  
In het verantwoordingsdocument komen verschillende symbolen aan bod. In onderstaande tabel zijn 
alle symbolen weergegeven met nadere uitleg.  
 

 Romeinse cijfers De eindnoten in het verantwoordingsdocument kunnen herkend 
worden middels de romeinse cijfers. Hiermee verwijst de 
hoofdonderzoeker naar de bijlagen, waarin aanvullende informatie is 
opgenomen. 

 

Afstudeerbegeleiders Met dit symbool wordt aangegeven welke citaten afkomstig zijn van 
de afstudeerbegeleiders. 

 

Afstudeerders   Met dit symbool wordt aangegeven welke citaten afkomstig zijn van 
de afstudeerders. 

 

Reflectie 
hoofdonderzoeker  

Met dit symbool worden de persoonlijke reflecties binnen elke actie 
weergegeven. 

 

Onderzoeksgroep  Met dit symbool wordt aangegeven welke citaten afkomstig zijn van 
de onderzoeksgroep. 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding  
In dit hoofdstuk zijn de aanleiding, probleemstelling, doelstelling en vraagstelling beschreven. 
 
1.1 De aanleiding1F

i 
In 2004 heeft een fusie tussen Hogeschool Brabant en 
Hogeschool Den Bosch geleid tot het ontstaan van Avans 
Hogeschool, hierna Avans, (Avans Hogeschool, z.d.). In 
figuur 1 is een weergave met daarin nadere informatie 
omtrent Avans weergegeven. 
 
Binnen Avans wordt om (ongeveer) de zes jaar de 
curricula van de opleiding Bedrijfskunde, hierna 
Bedrijfskunde herzien, (Ten Ham, persoonlijke 
communicatie, 23 juni 2021). Op basis van het nieuwe 
landelijke opleidingsprofiel Bedrijfskunde is in 2015 besloten het gehele opleidingscurriculum van 
Bedrijfskunde te herontwerpen, op basis van de nieuwe eindkwalificaties. Om dit te kunnen realiseren is een 
ontwikkelteam samengesteld. 
 
Het ontwikkelteam is in het studiejaar 2019/ 2020 bezig geweest met het herontwerpen van het stage -en 
afstudeerjaar (Ten Ham, 2019). Binnen het afstudeerjaar heeft het ontwikkelteam samen met het 
afstudeerteam besloten om naast het beoordelen, het leerproces van de afstudeerders meer centraal te 
stellen.  
 
Naast de behoefte om het afstudeercurriculum te herontwerpen, hebben de afstudeerbegeleiders 
ondervonden dat het beoordelen van afstudeerders veel tijd kost (Schenk, persoonlijke communicatie, 8 juli 
2021). De afstudeerbegeleiders vinden dat deze tijd beter besteed kan worden aan het begeleiden van 
stagiaires. Daarnaast hebben afstudeerders aangegeven elkaar gedurende het afstuderen te helpen door 
elkaar te steunen, aan te vullen en vooruit te helpen (Schenk, persoonlijke communicatie, 8 juli 2021).  
 

1.2 Probleemstelling 
Uit oriëntatiegesprekken met opdrachtgevers is gebleken dat er nog geen probleem is, maar dat dit 
wordt verwacht (Schenk & Van Regteren, persoonlijke communicatie, april 2021).  Dit, omdat in het 
nieuwe afstudeertraject diverse veranderingen plaatsvinden. Gevolg hiervan kan zijn dat er veel op de 
afstudeerbegeleiders afkomt. Zo wordt van afstudeerbegeleiders verwacht het leerproces van 
afstudeerders meer centraal te stellen. Daarnaast is het de bedoeling dat afstudeerbegeleiders 
afstudeerders meer gaan coachen in plaats van onderwijzen.  
 
Eén van deze veranderingen is dat afstudeerders individueel gaan afstuderen (Schenk & Van Regteren, 
persoonlijke communicatie, april 2021). Daarnaast dienen afstudeerbegeleiders het leerproces van 
afstudeerders meer centraal te stellen. Tot slot is het de bedoeling dat afstudeerbegeleiders meer gaan 
coachen in plaats van doceren.  
 

1.3 Doelstelling  
Het doel is om samen met Bedrijfskunde te achterhalen wat de meest passende manier van begeleiden 
is binnen het nieuwe afstudeertraject van Bedrijfskunde  
 

1.4 Vraagstelling 
Hoe kunnen de afstudeerbegeleiders op de meest passende manier de afstudeerders begeleiden 
zodanig dat het leerproces meer centraal komt te staan?2F

ii 
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Hoofdstuk 2 – Onderzoeksmethode    
In dit hoofdstuk wordt omschreven welke onderzoeksmethode binnen het afstudeeronderzoek is toegepast3F

iii.  
 
Van der Zouwen (2018, p. 15) definieert actieonderzoek als volgt:  

2.1 Waarom actieonderzoek?  
Om diverse redenen is gekozen voor actieonderzoek als 
onderzoeksmethode voor het afstudeeronderzoek.  
Ten eerste, omdat de opdrachtgevers aangegeven hebben op zoek te 
zijn naar bruikbare adviezen, tools en/ of handvatten (Schenk & Van 
Regteren, persoonlijke communicatie, april 2021). Deze dienen 
geïmplementeerd te worden in de dagelijkse praktijk van 
afstudeerbegeleiders. Binnen dit afstudeeronderzoek is de 
bruikbaarheid van de adviezen verhoogd door de uitkomsten en ideeën 
te delen met de belanghebbenden (Van der Zouwen, 2018).  
 
Ten tweede wordt binnen dit afstudeeronderzoek getracht het 
verandervermogen van Bedrijfskunde te vergroten. Binnen 
actieonderzoek wordt dit het IKEA-effect genoemd (Van der Zouwen, 
2018). Dit is gedaan door belanghebbenden te betrekken bij het 
verzamelen, toetsen en interpreteren van gegevens.  
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2.2 Drie pijlers van kwaliteit  
Actieonderzoek kent drie kwaliteitscriteria, namelijk praktisch, betrouwbaar en ethisch verantwoord 
(Van der Zouwen, 2018). Het is van belang dat in het onderzoeksverslag aandacht wordt besteed aan 
hoe is omgegaan met de drie kwaliteitscriteria.  
Gedurende het afstudeeronderzoek zijn verschillende middelen ingezet om de kwaliteitscriteria te 
waarborgen. Een toelichting op deze middelen is in tabel 1 te vinden.   
 

 

Onderzoeksgroep4F

iv 

 

 

Kenniskring5F

v  

 

 

Audit trail  Het afstudeeronderzoek is niet nogmaals op precies dezelfde manier 
uitvoerbaar. Dit komt onder andere, omdat de acties die binnen 
actieonderzoek ontworpen werden, vormgegeven waren op basis van de 
huidige situatie op dat moment (Van der Zouwen, 2018). Desalniettemin 
dient de hoofdonderzoeker aan te tonen welke acties uitgevoerd zijn en 
dat het afstudeeronderzoek degelijk in elkaar zit.  Hierom was het van 
belang om hetgeen dat de hoofdonderzoeker deed vast te leggen.  
 
Het afstudeeronderzoek heeft de hoofdonderzoeker aan de hand van een 
‘’Research Journey’’ vastgelegd6F

vi. In de Research Journey heeft de 
hoofdonderzoeker alle onderzoeksacties en waarnemingen vastgelegd. 
Hierdoor heeft de hoofdonderzoeker als het ware een spoor achterlaten 
dat navolgbaar is (Van der Zouwen, 2018).  

 

Member check 

 

 

Triangulatie7F

vii  
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Hoofdstuk 3 – Doorlopen cycli     
In dit hoofdstuk zijn de vier doorlopen cycli per cyclus toegelicht. Per cyclus worden de gemaakte keuzes, conclusies, 
reflecties en vervolgstappen bondig beschreven. Iedere cyclus start met aan de rechterzijde een visuele weergaven 
en eindigt met een deelconclusie.   
 

3.1 Cyclus #1 
3.1.1 De eerste actie - het kennismakingsfilmpje  
In samenspraak met de onderzoeksgroep is voorafgaand aan het 
afstudeeronderzoek een kennismakingsfilmpje gemaakt. Dit, om contact 
te maken en een relatie op te bouwen met de afstudeerbegeleiders. 
Daarnaast is met behulp van het kennismakingsfilmpje het 
afstudeeronderzoek geïntroduceerd. Dit was van belang voor het 
verkrijgen van toegang en wederzijds vertrouwen (Van der Zouwen, 
2018). Wederzijds vertrouwen is belangrijk in een onderzoek, omdat dat 
de kans vergoot op het verkrijgen van ‘’echte’’ antwoorden van 
bijvoorbeeld de belanghebbenden8F

viii.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 De tweede actie - First Impression  
Gedurende het verkennen van de aanleiding, probleemstelling en vraagstelling is alleen gesproken met 
de onderzoeksgroep. Hierdoor is de hoofdonderzoeker zich gaan afvragen of de data van de 
onderzoeksgroep overeenkwam met de praktijk. Met de praktijk worden de afstudeerbegeleiders 
bedoeld. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data en indirect van het afstudeeronderzoek te 
verhogen, is besloten het afstudeeronderzoek vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 
Verhoeven (2018) noemt dit triangulatie. Op basis van bovenstaande redeneringen is ‘’First Impression’’ 
ontworpen en uitgevoerd. ‘’First Impression’’ komt neer op kennismakingsgesprekken met 
afstudeerbegeleiders9F

ix.   
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3.1.3 De derde actie – Kijk mee in de afstudeerspiegel   
De ‘’First Impression’’ gesprekken zijn op een later moment uitgewerkt, omdat de zomervakantie nabij 
was. Tijdens deze periode waren zowel de afstudeerbegeleiders als afstudeerders afwezig voor het 
uitvoeren van acties. Hierdoor is besloten om een nieuwe actie te ontwerpen.  
 
Gedurende ‘’First Impression’’ is samen met afstudeerbegeleiders teruggeblikt op de afstudeerperiode. 
Hieruit is geconcludeerd dat de ervaringen van afstudeerders niet zijn opgehaald. Dit is wel van belang, 
omdat bij de begeleiding van afstudeerders twee partijen betrokken zijn, namelijk afstudeerbegeleiders 
en afstudeerders. Daarbij stellen Borra, Van Dijk en Verboom (2016) dat het gebruiken van verschillende 
vormen van onderzoekersinformatie en/ of gegevensbronnen, ofwel datatriangulatie, de 
betrouwbaarheid van de onderzoekssituatie vergroten. Aan de hand hiervan kan een beter beeld 
ontstaan van de te onderzoeken situatie, omdat gegevens vanuit diverse methodische invalshoeken 
worden verzameld. Op basis van deze redenen is besloten om nog een perspectief, ofwel het perspectief 
van afstudeerders, te gebruiken om meer data te vergaren10F

x.  
 
Om dit te bewerkstelligen is gebruik gemaakt van de interviewvorm retrospectief. Retrospectief 
interview wordt toegepast op het moment dat er informatie uit het verleden vergaard dient te worden 
(Baarde en Der Hulst, 2021).  
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3.1.4 De vierde actie – Fly on the wall   
Tegen het einde van ‘’Kijk mee in de afstudeerspiegel’’ is vastgesteld dat de volgende dag een 
evaluatiemoment gepland stond. Hier gingen afstudeercoördinatoren samen met afstudeerders 
evalueren rondom het doorlopen afstudeertraject. Er is besloten om het evaluatiemoment bij te wonen 
om na te gaan of de vergaarde data uit ‘’Kijk mee in de afstudeerspiegel’’ aangevuld kon worden. Er is 
gekozen om openlijk te observeren zonder zelf deel te nemen aan het evaluatiemoment. Dit, om te 
waarborgen dat het evaluatiemoment zo min mogelijk beïnvloed zou worden (Van der Zouwen, 2018)11F

xi. 
 
3.1.5 De vijfde actie – Member check    
Vervolgens is besloten om in de laatste week van het schooljaar een member check te organiseren. Dit, 
om na te gaan of de uitkomsten van de acties juist, volledig en bruikbaar waren volgens de 
afstudeerbegeleiders en afstudeerders (Van der Zouwen, 2018).  

Veel afstudeerbegeleiders en afstudeerders zaten in een drukke periode, hierom is gekozen om een 
digitale member check te doen. De digitale member check is middels drie posters vormgegeven, welke 
gebaseerd zijn op de belangrijkste data uit de voorgaande acties. Dit, omdat de data van de voorgaande 
acties nog niet volledig waren uitgewerkt12F

xii.  

Tijdens het voorbereiden van de member check is besloten om één van de posters te wijden aan 
hetgeen dat binnen het afstudeertraject wél werkt. Dit, omdat volgens Ruijters (2012) middels 
‘’appreciative inquiry’’ het onderlinge vertrouwen toe kan nemen op het moment dat positieve 
ervaringen worden gedeeld13F

xiii.   
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3.1.6 Deelconclusie  

 

3.2 Cyclus #2 
Gezien de onderzoeksgroep benieuwd was naar de rest van de data, was een 
logische eerste stap in de nieuwe cyclus het verder uitwerken van de data.  
 
3.2.1 De eerste actie – transcriberen & coderen  
Tijdens de zomervakantie heeft de hoofdonderzoeker de data uit de eerste cyclus 
uitgewerkt. Eerst is de data uit de eerste cyclus samenvattend getranscribeerd. Dit, 
omdat het doel van samenvattend transcriberen nieuwe kennis opleveren is welke 
voor de praktijk werkt, dit wordt ook wel ‘’actionable knowledge’’ genoemd (Van 
der Zouwen, 2018).    
 
Nadat de interviews samenvattend getranscribeerd waren, is nagedacht over de volgende stap in het 
analyseren van de data. De hoofdonderzoeker was tot de conclusie gekomen dat middels thematische 
analyse de data verder geanalyseerd kan worden. Dit, omdat thematische analyse een analyse 
instrument is, welke ingezet kan worden voor verschillende soorten onderzoek, zo ook voor 
actieonderzoek (Verhoeven, 2020)14F

xiv. In figuur 4 is een visuele weergave weergegeven omtrent de 
gezette stappen binnen thematische analyse15F

xv.  
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3.2.2 Deelconclusie 

 

3.3 Cyclus #3 
Om verdere inrichting te geven aan het afstudeeronderzoek is er 
nagedacht over wat de uitkomsten van de thematische analyse voor 
de afstudeerbegeleiders betekenden. Dit, zodat gezocht kan 
worden naar de meest passende manier van begeleiden. Hierdoor 
komt het leerproces van afstudeerders meer centraal te staan. Er is 
besloten om dit gedachtespinsel voor een later moment te 
bewaren. Dit, omdat in samenspraak met de onderzoeksgroep is 
besloten om de uitkomsten uit de thematische analyse samen met 
de afstudeerbegeleiders te interpreteren. Dit verhoogt het 
verandervermogen van de afstudeerbegeleiders (Van der Zouwen, 
2018). 
 
3.3.1 De eerste actie – Kennismaking pilotgroep   
De onderzoeksgroep had aangegeven te willen werken met 
afstudeerbegeleiders welke de meerwaarde van het nieuwe 
afstudeertraject inzien. De hoofdonderzoeker is hiermee akkoord 
gegaan, omdat een verandering verder gebracht kan worden op het moment dat mensen met dezelfde 
‘’(verander)droom’’ bij elkaar worden gezet (Zomerdijk & Blom, 2017). Dit kan leiden tot herkenning en 
doorzettingsvermogen bij deze mensen, wat weer kan leiden tot het behalen van de gestelde 
‘’(verander)doelen’’. In samenspraak met de onderzoeksgroep is deze groep de ‘’pilotgroep’’ 
genoemd16F

xvi.  
 
 
 

  

Uit de tweede cyclus kan geconcludeerd worden dat middels de thematische analyse de data uit de 
eerste cyclus verder is uitgewerkt. Hierdoor is een helder beeld geschetst rondom waar nog winst te 

behalen valt op het gebied van het begeleiden van afstudeerders. Daarnaast is het inzichtelijker 
geworden waar de behoeftes van afstudeerbegeleiders en afstudeerders liggen omtrent begeleiding. 
Tot slot zijn aan de hand van de uitkomsten van de thematische analyse de hoofdonderzoeker en de 
onderzoeksgroep aan het denken gezet rondom de verdere inrichting van het afstudeeronderzoek. 
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3.3.2 De tweede actie – Meeloopdag eerste terugkomdag 
De data afkomstig uit de eerste cyclus, is vergaard middels individuele acties met afstudeerbegeleiders 
en afstudeerders. Hierdoor is nieuwsgierigheid ontstaan naar hoe de afstudeerbegeleiding eruit ziet op 
het moment dat zowel afstudeerbegeleiders als afstudeerders aanwezig zijn. Dit, omdat de 
hoofdonderzoeker de afstudeerbegeleiders en afstudeerders nog niet in één ruimte had meegemaakt.  
 
De eerste terugkomdagen vonden in de week van dertig augustus plaats. Er is gekozen om de 
terugkomdag van de donderdaggroep bij te wonen, omdat dat ook de terugkomdag van de 
afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep was. Als onderzoeksmethode is observeren gekozen. Dit, om te 
achterhalen hoe afstudeerbegeleiding eruit ziet op het moment dat zowel afstudeerbegeleiders als 
afstudeerders aanwezig zijn. Er is gekozen om te observeren in de rol van waarnemer als participant.  
Hierdoor was voor alle aanwezigen helder wat de rol van de hoofdonderzoeker was (Saunders, Lewis, 
Thornhill, & Arnoldy, 2019)17F

xvii.  

 
3.3.3 De derde actie – Presentatie kenniskring voortgang afstudeeronderzoek 
Zoals in paragraaf 2.2 ‘’Drie pijlers van kwaliteit’’ is vermeld, was de hoofdonderzoeker aangesloten bij 
de kenniskring van het lectoraat Sustainable Working and Organising. Hierom werd bij elke kenniskring 
vergadering een presentatie rondom het afstudeeronderzoek gegeven.  
 
In de tweede week van het nieuwe schooljaar stond een kenniskring vergadering ingepland. Diverse 
leden hadden behoefte aan een presentatie rondom de voortgang van het afstudeeronderzoek. Er is 
besloten om in deze behoefte te voorzien, op basis van verschillende redenen. Ten eerste was het van 
belang om de leden van de kenniskring mee te nemen in de voortgang van het afstudeeronderzoek, 
omdat inmiddels meerdere acties waren uitgevoerd. Ten tweede, om stil te staan bij de afgelopen 
weken en te reflecteren op de uitgevoerde acties. Dit, omdat volgens Van der Zouwen (2018) het van 
belang is om tijd te nemen om te reflecteren, om na te gaan of de uitgevoerde acties navolgbaar zijn en 
om te voorkomen dat een eenzijdig beeld ontstaat18F

xviii.  
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3.3.4 De vierde actie – Verleden, heden & toekomst   
Na de presentatie aan de kenniskring, is teruggepakt op het gedachtespinsel en is besloten om samen 
met de pilotgroep betekenis te geven aan de uitkomsten uit de thematische analyse. Dit had als gevolg 
dat de uitkomsten van de observaties van de meeloopdag bewaard werden voor een later moment.   
Er is nagedacht over een werkwijze waarbij de hoofdonderzoeker de pilotgroep faciliteert in het 
nadenken over wat de uitkomsten uit de thematische analyse voor afstudeerbegeleiders betekenen. 
Dit, omdat het afstudeeronderzoek in en met de praktijk gedaan werd en niet voor en over de praktijk 
(Van der Zouwen, 2018). 

Er is besloten om de werkvorm Werkbijeenkomst te gebruiken. Dit, omdat hiermee de pilotgroep op 
een interactieve wijze betekenis kon geven aan de uitkomsten uit de thematische analyse (Van der 
Zouwen, 2018). 

Gezien alle afstudeerbegeleiders dus ook de pilotgroep, druk waren, is besloten om de werkbijeenkomst 
op drie momenten te laten plaatsvinden (Schenk & Van Regteren, persoonlijke communicatie, 
september 2021). Vervolgens zijn de thema’s willekeurig verspreid over de drie werkbijeenkomsten. Dit, 
zodat de pilotgroep zichzelf kon inschrijven voor de meest geschikte datum en tijdstip.  
 
Gedurende werkbijeenkomsten zijn de uitkomsten per thema, voortgekomen uit de thematische 
analyse, gepresenteerd. Vervolgens is aan de afstudeerbegeleiders gevraagd of de uitkomsten 
herkenbaar waren en wat hun eigen bevindingen rondom dat thema waren binnen het nieuwe 
afstudeertraject. Hiermee is getracht om afstudeerbegeleiders met elkaar in gesprek te krijgen middels 
een open dialoog. Dit, omdat hiermee afstudeerbegeleiders vanuit verschillende perspectieven (van de 
afstudeerbegeleiderscollega’s) naar de werkelijkheid konden kijken (Sijnke, 2018).  

Vervolgens hebben afstudeerbegeleiders vanuit gezamenlijke gedachtes en bevindingen betekenis 
gegeven aan de thema’s. Het geven van betekenis is aan de hand van ‘’hoe’’ vragen gebeurd De 
opgestelde ‘’hoe’’ vragen geven weer waar de afstudeerbegeleiders binnen het nieuwe afstudeertraject 
per thema aan dienen te werken.  

  
 
 
 
 
 
 
 
Na de drie werkbijeenkomsten werd geconcludeerd dat er veel ‘’hoe’’ vragen geformuleerd waren. De 
onderzoeksgroep stelde dat alle ‘’hoe’’ vragen belangrijk zijn. Middels een member check is 
gecontroleerd of de pilotgroep deze mening ook deelde.  
 
De hoofdonderzoeker vond het belangrijk om eerst na te gaan of de opgestelde ‘’hoe’’ vragen juist, 
volledig en bruikbaar waren volgens de pilotgroep. Dit, omdat het kan bijdragen aan het ontstaan van 
(meer) energie voor de vervolgacties (Van der Zouwen, 2018). Vervolgens was nagedacht over de 
volgende stap in de member check. De onderzoeksgroep had aangegeven van mening te zijn dat alle 
‘’hoe’’ vragen, gebaseerd op de gezamenlijke gedachtes en bevinding, belangrijk zijn. Hierdoor is 
besloten om na te gaan of de pilotgroep deze mening deelde. Uit de member check is gebleken dat de 
pilotgroep de ene hoe vraag wat belangrijker vond dan de andere ‘’hoe’’ vraag19F

xix. 
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3.3.5 Deelconclusie    

 
Uit de derde cyclus kan geconcludeerd worden dat afstudeerbegeleiders gedurende eerste 
terugkomdag voornamelijk voor een groep afstudeerders stonden en hoofdzakelijk aan het 
woord waren (doceren). Terwijl afstudeerbegeleiders meermaals aangegeven hebben dat 

afstudeerders regisseur zijn van hun eigen afstudeerperiode. Ook kan geconcludeerd worden dat 
afstudeerbegeleiders het afstuderen als een ‘’gedeelde’’ activiteit met afstudeerders zien. Dit, 

omdat afstudeerbegeleiders tijdens de terugkomdag meerdere keren benadrukte dat het 
afstuderen samen gedaan dient te worden door afstudeerbegeleiders en afstudeerders.  

Middels de presentatie aan de Kenniskring rondom de voortgang van het afstudeeronderzoek, is 
de conclusie getrokken dat afstudeerbegeleiders gedurende eerste terugkomdag waarschijnlijk 

onbewust aan het doceren waren. 

Ook kan uit de derde cyclus geconcludeerd worden dat de pilotgroep betekenis heeft gegeven 
aan de uitkomsten uit de thematische samenvattingen. Gedurende werkbijeenkomsten van de 
actie ‘’Verleden, heden & toekomst’’ zijn per thema ‘’hoe’’ vragen opgesteld. Door middel van 
een member check heeft de hoofdonderzoeker de ‘’hoe’’ vragen bijgeschaafd zodat de ‘’hoe’’ 

vragen zo juist, volledig en bruikbaar mogelijk zijn. 

In Slido is de mogelijkheid gecreëerd voor de pilotgroep om middels stemmen aan te geven welke 
‘’hoe’’ vragen belangrijk zijn. Op basis van de resultaten uit Slido kan geconcludeerd worden dat 

de pilotgroep de ene ‘’hoe’’ vraag wat belangrijker vond dan de andere ‘’hoe’’ vraag. De 
pilotgroep kan middels de geprioriteerde ‘’hoe’’ vragen stapsgewijs werken aan het vinden van de 

meest passende manier van begeleiden, welke bijdraagt aan het meer centraal stellen van het 
leerproces van de afstudeerders. 
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3.4 Cyclus #4 
In de laatste weken van de afstudeerperiode is besloten om nog één laatste actie uit te voeren, op basis 
van de conclusie welke is voortgekomen uit de observaties gedurende meeloopdag.  

3.4.1 De eerste actie – Spiegel voorhouden 
Op basis van de observatie gedurende meeloopdag was de conclusie 
getrokken dat de afstudeerbegeleiders voornamelijk aan het woord waren. 
Binnen het nieuwe afstudeertraject is het juist de bedoeling dat 
afstudeerders meer aan het woord zijn. Hierom werd besloten om een actie 
te ontwerpen waarbij de pilotgroep een spiegel voorgehouden kreeg 
middels het leerstadia model van Maslow. Dit had als doel om de 
afstudeerbegeleiders van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam 
te helpen.  
 
Het is van belang dat de afstudeerbegeleiders zich eerst bewust worden van 
het eigen gedrag voordat een gedragsverandering kan plaatsvinden (Van Wagenberg, De Winter, Van 
Asselt, & Fischer, 2009). Als eerst dienen gewoontes en onbewuste processen, welke de 
gedragsverandering in de weg zitten, weggeruimd te worden. Dit, omdat gewoontes en onbewuste 
processen voor het grotendeel het gedrag van de afstudeerbegeleiders sturen.  

Er is besloten om de afstudeerbegeleiders bewust te maken middels de gesprekstechniek van Schenk 
(2011). Hiermee werd getracht naar het optimaal benutten van de werkruimte van het brein van de 
afstudeerbegeleiders. Met werkruimte wordt de grens van het aantal parallel lopende processen door 
alle delen van het brein bedoeld (Schenk, 2011).  Hiermee wordt bedoeld dat afstudeerbegeleiders 
tijdens het voeren van een gesprek, bijvoorbeeld niet tegelijk kunnen praten, nadenken, luisteren en 
onthouden.  
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Hoofdstuk 4 – Aanbevelingen     
In dit hoofdstuk zijn de aanbevelingen, financieel overzicht en de Sustainable development goal weergegeven. 
 
4.1 Aanbevelingen  
Om Bedrijfskunde te blijven faciliteren, nadat het afstudeeronderzoek afgerond is, zijn hieronder 
aanbevelingen geformuleerd. HR speelt binnen deze aanbevelingen geen rol, daar waar de 
afstudeerbegeleiders onderling samen aan de slag dienen te gaan met de aanbevelingen.  
Op basis van de aanbevelingen zijn eindproducten vormgegeven. De eindproducten zijn te vinden in het 
eindproductendocument. 
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4.2 Financieel overzicht 
De opdrachtgevers wensen geen financieel overzicht van de aanbevelingen. Dit, omdat er al budget 
beschikbaar is gesteld voor extra activiteiten rondom het nieuwe afstuderen, buiten het begeleiden 
van afstudeerders om (Schenk, persoonlijke communicatie, 1 oktober 2021). Wel is per aanbeveling 
een kosten en baten overzicht vormgegeven.  
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4.3 Sustainable development goal  
Avans Hogeschool wil op basis van vertrouwen, verantwoording, persoonlijk leiderschap en lerend 
vermogen in een kleinschalige omgeving waar men elkaar ziet, herkent en erkent bijdragen aan een 
duurzame samenleving (Avans Hogeschool, 2019). Hierom heeft Avans de strategie en beleid aan de 
Sustainable Development Goals, hierna SDG’s, verbonden. 
 
Het afstudeeronderzoek draagt in het specifiek bij aan SDG doel 4: ‘’Verzeker gelijke toegang tot 
kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’’. 
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Bijlagen     
In dit hoofdstuk zijn de bijlagen opgenomen, die ondersteuning bieden aan het plan van aanpak.    
 
Bijlage 1 - Avans  
In 2004 heeft een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool Den Bosch geleidt tot het ontstaan 
van Avans Hogeschool (Avans Hogeschool, z.d.).  

 

  
Avans Hogeschool verzorgt onderwijs in 4 steden op 13 locaties (Avans Hogeschool, z.d.). 

 

Avans Hogeschool telt ongeveer 35.083 studenten in totaal (Avans Hogeschool, z.d.). 

 

Avans Hogeschool heeft een divers opleidingspakket gezien Avans Hogeschool 21 
academies heeft die opgedeeld zijn in 10 interessegebieden (Avans Hogeschool, z.d.).  

 

Avans Hogeschool telt ongeveer 3.300 werknemers in totaal (Avans Hogeschool, z.d.). 
 

Bestaansrecht 
Het bestaansrecht van Avans Hogeschool ligt in het ontwikkelen van talenten van de studenten (Avans 
Hogeschool, 2019). Hierbij is het uitgangspunt dat Avans Hogeschool bijdraagt aan de transitie naar een 
meer duurzame samenleving. Dit doet Avans Hogeschool door het faciliteren van verschillende vormen 
van hoger beroepsonderwijs. Hierbij kan er gedacht worden aan het uitvoeren van praktijkgericht 
onderzoek waarbij (wettenschappelijke) kennis benut wordt. Het doel van Avans Hogeschool is dan ook 
om in de toekomst een gemeenschap te blijven met betrokken studenten en medewerkers die zich 
bewust zijn van de impact die zij mogelijk kunnen maken op de omgeving.  
 
De wereld ontwikkelt zich door de jaren heen steeds sneller (Avans Hogeschool, 2019). Hierdoor dienen 
de studenten, afstudeerders en Avans Hogeschool zelf het vermogen te hebben om zich aan te passen, 
de verantwoordelijkheid te nemen en kwaliteit toe te voegen aan de maatschappij.  
 
Missie & visie 
Avans daagt haar studenten uit en helpt hen om het maximale uit zichzelf te halen (Avans Hogeschool, 
2019). De gedachte hierachter is dat de studenten zich ontwikkelen tot jong professionals die een 
duurzame bijdrage kunnen leveren aan de complexer wordende samenleving, waarin zij werken en 
leven. Daarbij weegt Avans Hogeschool bij elke keuze de volgende aspecten af: toekomstgericht, 
leefbaar -en rechtvaardigheid.   
 
Sustainable Development Goals 
Avans Hogeschool wil op basis van vertrouwen, verantwoording, persoonlijk leiderschap en lerend 
vermogen in een kleinschalige omgeving waar men elkaar ziet, herkent en erkent bijdragen aan een 
duurzame samenleving (Avans Hogeschool, 2019).   
 
Avans Hogeschool heeft haar strategie en beleid aan de Sustainable Development Goals, hierna SDG’s, 
verbonden (Avans Hogeschool, 2019). Door middel van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de 
eigen bedrijfsvoering, wil Avans Hogeschool een bijdrage leveren aan het bereiken van de SDG’s.  
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Ambitie Avans 2025 
Avans Hogeschool heeft in 2020 een nieuwe ambitie genaamd ‘’Ambitie 2025’’ opgesteld (Avans 
Hogeschool, 2019). Het motto van de ambitie is ‘’wendbaar een veerkrachtig’’.  
 
De gedachte hierachter is dat de snelheid van de wereld om ons heen iets vraagt van de studenten, 
afstudeerders en van Avans Hogeschool zelf (Avans - Hoofdaccount, 2020). Namelijk 
aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid en het in staat zijn om kwaliteit toe te voegen aan de 
maatschappij. Hierom is het van belang dat de studenten, afstudeerders en Avans Hogeschool zelf 
beschikken over een lerende, onderzoekende en ondernemende houding. Daar waar zij professionals 
zijn en blijven binnen hun vakgebied. Het is dan ook van belang dat zij zich er bewust van zijn dat 
digitalisering alle aspecten van het leven verandert en dat zij ook bereid zijn om mee te bewegen en 
ontwikkelen in de dynamische wereld waar de mensheid in leeft. Kortom, de studenten, afstudeerders 
en Avans Hogeschool zelf zijn duurzaam inzetbaar.  
 
Ambitie 2025 luidt als volgt (Avans - Hoofdaccount, 2020):  
 
‘’Het opleiden van adaptieve professionals die in staat zijn het verschil te maken in en voor een duurzame 
samenleving’’. 
 
De ambitie van Avans Hogeschool wordt aan de hand van vier speerpunten waar gemaakt (Avans - 
Hoofdaccount, 2020). De vier speerpunten zijn: 
 

1. Ontwikkelen – leren en ontwikkelen doen we samen 
Binnen Avans Hogeschool zijn teams verantwoordelijk voor het onderwijs, onderzoek en de 
ondersteuning daarvan. Deze teams zijn in hoge mate zelfsturend en bestaat er iets zoals 
gedeelde verantwoordelijkheid. Aan de hand van gedeelde verantwoordelijkheid wordt de 
professionalisering van alle teamleden geborgd. Hierdoor zorgen de teams er zelf voor dat de 
theoretische kennis, vaardigheden en ervaringen van de teamleden up-to-date en op niveau 
zijn en blijven.  

2. Leiderschap – op weg naar gedeeld leiderschap 
Volgens Avans Hogeschool betekend leiderschap in deze tijd bewust kiezen voor een aanpak 
die zelforganiserende teams helpt om succesvol hun werk te doen. Hierdoor leren de teams 
goed om te gaan met zowel aangekondigde als onverwachte veranderingen binnen en buiten 
de organisatie. Hiervoor is er geen standaard aanpak daar waar de teams en de contexten te 
divers zijn.  

3. Organisatieontwikkeling – structuur, cultuur en zelforganisatie 
Avans Hogeschool wil haar studenten op een persoonlijke en betrokken manier ondersteunen 
in hun ontwikkeling tot verantwoordelijke en zelfstandige professionals. Hierom geeft Avans 
Hogeschool haar teams (met daarin haar medewerkers) ruimte voor zelforganisatie. Het is de 
bedoeling dat de teams zelfstandig binnen heldere kaders en duidelijke doelen handelen.  

4. HRM – impactvol HRM  
De HRM van Avans Hogeschool maakt het voor al haar medewerkers mogelijk om op een 
wendbare en weerbare manier, eigen keuzes te maken, initiatief te nemen en vooruit te gaan. 
Kortom, de medewerkers van Avans Hogeschool mogen verwachten dat de HRM van de 
organisatie impact heeft op hen en ervoor zorgt dat de zij goed in hun vel zitten.   
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Bedrijfskunde Den Bosch  
De opleiding Bedrijfskunde leidt haar studenten op tot Business Improvers die organisaties kunnen 
veranderen en impact kunnen maken (Avans Hogeschool, 2021). De opleiding bedrijfskunde zorgt 
ervoor dat haar studenten vanaf dag één werkzaam zijn met en in de praktijk door middel van het 
oplossen van problemen die in een bedrijf plaatsvinden.  
 
‘’Verbinding met de praktijk loopt als een rode draad door de opleiding heen.’’ - Avans Hogeschool (2021) 
 
Kenmerkend voor de opleiding Bedrijfskunde is dat persoonlijke ontwikkeling van de studenten een 
belangrijk onderdeel van de opleiding is (Avans Hogeschool, 2021). Dit wordt gedaan aan de hand van 
een coaches die de studenten begeleiden bij het maken van keuzes. De studenten worden op 
kleinschalig, persoonlijk en betrokken manier begeleidt wat resulteert in dat de coaches echt weten wie 
de studenten zijn.  
 
Opbouw van de opleiding 
De opleiding Bedrijfskunde duurt net zoals vele andere hbo opleidingen vier jaar (Avans Hogeschool, 
2021).  Elk jaar is opgebouwd uit vier blokken per jaar. Zo staat in zowel leerjaar één als twee, één 
kernvakgebied centraal. Bij kernvakgebied kan er gedacht worden aan operationeel management, 
bedrijf & omgeving, mens & organisatie of besturing & informatie. Naast het kernvakgebied krijgen de 
studenten ondersteunende vakken zoals recht, bedrijfseconomie, international business 
communication en onderzoek.  
 
De studenten ronden elke blok af met kennistoetsen en een integrale opdracht, waarbij zij bijvoorbeeld 
een rapport, poster, infographic of iets dergelijks dienen op te leveren (Avans Hogeschool, 2021). Voor 
de integrale opdracht dienen de studenten een projectgroep samen te stellen waarna ze vervolgens de 
opdracht bij een bedrijf uitvoeren.  
 
Gedurende leerjaar drie is het de bedoeling dat de studenten een verdiepingsslag gaan maken (Avans 
Hogeschool, 2021). Hierom is het de bedoeling dat studenten op eigen gelegenheid een stagebedrijf 
vinden waar ze zowel blok één als twee stage mogen lopen. In blok drie en vier dienen de studenten 
een minor naar keuze te volgen, dit mag zowel bij een andere hogeschool in Nederland of in het 
buitenland zijn. Nadat een student leerjaar drie succesvol afgrond heeft, zal de student doorstromen 
naar leerjaar vier. Leerjaar vier staat geheel in het teken van afstuderen.  
 
Afstudeertraject binnen opleiding Bedrijfskunde 
Binnen deze plan van aanpak wordt er gesproken over het oude en nieuwe afstudeertraject. Hieronder 
wordt nader uitleg gegeven over zowel het oude als nieuwe afstudeertraject.    
 
Oude afstudeertraject  
Binnen het oude afstudeertraject dienden afstudeerders in duo’s af te studeren (Essink- Matzinger & 
Wijker, 2020). Hier kan niet vanaf worden geweken mits een student persoonlijke (medische) redenen 
voor heeft. Daarnaast dient de decaan van de opleiding Bedrijfskunde hiervoor een positief advies 
gegeven te hebben.  
 
De afstudeerders in duo’s af laten studeren heeft verschillende redenen. Zo wordt in het landelijke 
opleidingsprofiel gesproken over een integraal werkende Bedrijfskundige als een specialist in 
generalisme (Essink- Matzinger & Wijker, 2020). De kracht van een integraal werkende Bedrijfskundige 
is het individuele vermogen om de genoemde verschillende invalshoeken te integreren bij de analyse 
en oplossing van een probleem. Er kan gesteld worden dat de integraal werkende Bedrijfskundige als 
het ware een bemiddelaar en bevorderaar is tussen professionals uit verschillende vakgebieden.  
Hierom dient de integraal werkende Bedrijfskundige een ‘’teamplayer’’ te zijn die anderen kan 
overtuigen, die anderen op één lijn weet te krijgen en die besluitvaardig is.  
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Daarnaast biedt het in duo’s afstuderen de mogelijkheid om tot beter onderbouwde conclusies en/ of 
keuzes te komen, daar waar de afstudeerders onderling bepaalde keuzes dienen te beargumenteren 
(Essink- Matzinger & Wijker, 2020). Tegelijker tijd leren de afstudeerders door het samenwerken met 
anderen, een eigen standpunt in te nemen. Op sommige momenten dienen de studenten hun 
standpunt te verdedigen en op andere momenten dienen de studenten juist mee te bewegen in het 
standpunt van hun duo partner.     
 

‘’Leren is niet iets wat je alleen doet. Kennis en vaardigheden ontwikkelen zich in de sociale interactie 
met anderen en krijgt daar betekenis.’’ - Essink- Matzinger & Wijker (2020) 

 
Opbouw 
Binnen het oude afstudeertraject starten de afstudeerders in het semester voorafgaand aan de 
afstudeerperiode met de voorbereidingen (Essink- Matzinger & Wijker, 2020). De voorbereidingen 
houden in dat de afstudeerders opzoek gaan naar een afstudeerpartner en een afstudeeropdracht. 
Vervolgens dienen de afstudeerders de afstudeeropdracht aan de hand van een infographic te 
presenteren. Zodra de afstudeercoördinatoren de afstudeeropdracht goedgekeurd hebben, dienen de 
afstudeerders de afstudeeropdracht in SAM te plaatsen. De afstudeerders worden vervolgens ingedeeld 
in een feedbackgroep op basis van raakvlakken in afstudeeronderwerpen. De feedbackgroep wordt 
weer gekoppeld aan een afstudeerbeoordelaar die affiniteit heeft met het betreffende 
afstudeeronderwerp. 
 
Zodra de afstudeerperiode aangebroken is, starten de afstudeerders in de eerste weken met een plan 
van aanpak en het interimrapport (Essink- Matzinger & Wijker, 2020). In week twee/ drie bezoeken de 
afstudeerbeoordelaars de bedrijven waar de afstudeerduo’s stage lopen om zo kennis te maken met de 
bedrijfsbegeleiders. Hierna nodigen de afstudeerbeoordelaars in week vijf de afstudeerduo’s uit voor 
een interimbespreking. Na de interimbesprekingen krijgen de afstudeerduo’s een go of een no go. 
Mochten de afstudeerduo’s een go krijgen kunnen ze hun afstudeertraject voortzetten. Vervolgens 
dienen de afstudeerduo’s in week dertien het conceptrapport in te leveren, zodat zij feedback kunnen 
krijgen. Nadat de feedback verwerkt is, dienen de afstudeerduo’s in week vijftien het conceptrapport 
definitief in te leveren. Hierna dienen de afstudeerduo’s in week zeventien het eindrapport in te leveren 
waarna in week negentien en week twintig de afstudeerzittingen plaatsvinden.  
 
Nieuwe afstudeertraject 
Binnen het nieuwe afstudeertraject dienen afstudeerders individueel af te sturen op basis van het 
realiseren van een verbetering in een bedrijf (Avans Hogeschool, 2021). Het leerdoel dat binnen het 
nieuwe afstuderen centraal staat is: 
 
‘’Je lost een interdisciplinair organisatievraagstuk op zodanig dat er een verbetering in die organisatie 

wordt gerealiseerd.’’. -  Avans Hogeschool (2021). 
 
De opleiding Bedrijfskunde kent als het ware drie vormen van individueel afstuderen (Avans 
Hogeschool, 2021). Zo is de eerste vorm dat één afstudeerder, afstudeert op één afstudeeropdracht. 
De tweede vorm is dat er twee of meerdere afstudeerders binnen één organisatie afstuderen, met allen 
een eigen opdracht. De derde en laatste vorm is dat er twee of meerdere afstudeerders binnen één 
organisatie afstuderen waarbij de studenten werken aan één totaalproject waarbinnen twee of meer 
onder te verdelen afstudeeropdrachten vallen.  
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Binnen het nieuwe afstudeertraject zijn er zes uitgangspunten samengesteld. De zes uitgangspunten 
zijn (Avans Hogeschool, 2021): 

- Afstuderen duurt één schooljaar; 
- Afstuderen is bij één organisatie;  
- Afstudeerder studeert af in zijn of op eigen project; 
- Afstudeerders starten met voorkeur/ inschatting voor een afstudeerprofiel; 
- Projectmanagement/ afstudeerplan als leidraad voor hele afstudeerperiode; 
- Werkwijze afstuderen sluit aan op werkwijze stage.  

 
In de afstudeerperiode van de afstudeerders hebben de afstudeerbegeleiders twee hoofdrollen (Avans 
Hogeschool, 2021). Enerzijds de rol van coach en anderzijds de rol van tweede beoordelaar. Een 
afstudeerbegeleider in de rol van coach, richt zich voornamelijk op het begeleiden van het 
afstudeerproces en beoordeelt de studenten. Een afstudeerbegeleider in de rol van tweede 
beoordelaar, ondersteund de eerste beoordelaar met het beoordelen van de producten van studenten.  
 
Volgens de opleiding Bedrijfskunde bestaat uit een goede opdracht uit drie elementen, namelijk 
voldoende complexiteit, voldoende zelfstandigheid en het sluit aan op de Bedrijfskundige 
handelingscyclus (Avans Hogeschool, 2021).    
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Bijlage 2 - Het 7s model 
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 zorgen er 
samen voor dat een organisatie efficiënt en effectief werkt.   
 
De 7 componenten uit het 7s model zijn (Kleijn & Rorink, 2009):   

1. Shared Values  
Met de component Shared Values wordt de overtuiging van de organisatie bedoeld. Ofwel, 
waar staat een organisatie voor en waar gelooft de organisatie in?  
 
Shared Values – Avans Hogeschool  
De 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 en voor een duurzame samenleving te maken.  
 

2. Strategie  
Met de component strategie worden de organisatiedoelstellingen bedoeld. Daarnaast is het 
belangrijk om te achterhalen hoe een organisatie haar doelen wil behalen.  
 
Strategie – Avans Hogeschool  
Avans Hogeschool maakt ambitie 2025 mogelijk door in medewerkers, HRM en organisatie te 
investeren. De investering kent vier speerpunten, namelijk (Avans - Hoofdaccount, 2019): 
 

1. Ontwikkelen – leren en ontwikkelen doen we samen 
Binnen Avans Hogeschool zijn teams verantwoordelijk voor het onderwijs, 
onderzoek en de ondersteuning daarvan. Deze teams zijn in hoge mate zelfsturend 
en bestaat er iets zoals gedeelde verantwoordelijkheid. Aan de hand van gedeelde 
verantwoordelijkheid wordt de professionalisering van alle teamleden geborgd. 
Hierdoor zorgen de teams er zelf voor dat de theoretische kennis, vaardigheden en 
ervaringen van de teamleden up-to-date en op niveau zijn en blijven.  

2. Leiderschap – op weg naar gedeeld leiderschap 
Volgens Avans Hogeschool betekend leiderschap in deze tijd bewust kiezen voor 
een aanpak die zelforganiserende teams helpt om succesvol hun werk te doen. 
Hierdoor leren de teams goed om te gaan met zowel aangekondigde als 
onverwachte veranderingen binnen en buiten de organisatie. Hiervoor is er geen 
standaard aanpak daar waar de teams en de contexten te divers zijn. 
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3. Organisatieontwikkeling – structuur, cultuur en zelforganisatie 

Avans Hogeschool wil haar studenten op een persoonlijke en betrokken manier 
ondersteunen in hun ontwikkeling tot verantwoordelijke en zelfstandige 
professionals. Hierom geeft Avans Hogeschool haar teams (met daarin haar 
medewerkers) ruimte voor zelforganisatie. Het is de bedoeling dat de teams 
zelfstandig binnen heldere kaders en duidelijke doelen handelen.  

4. HRM – impactvol HRM  
De HRM van Avans Hogeschool maakt het voor al haar medewerkers mogelijk om 
op een wendbare en weerbare manier, eigen keuzes te maken, initiatief te nemen 
en vooruit te gaan. Kortom, de medewerkers van Avans Hogeschool mogen 
verwachten dat de HRM van de organisatie impact heeft op hen en ervoor zorgt dat 
de zij goed in hun vel zitten.   

  
3. Structuur 

Met de component structuur wordt de verdeling van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden binnen een organisatie bedoeld. 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 (Avans Hogeschool, 2019). Tevens controleert, adviseert en houdt de Raad van 
Toezicht, ook toezicht op de algemene gang van zaken binnen Avans Hogeschool. 
 
Tot slot heeft Avans Hogeschool een Medezeggenschapsraad (AMR) (Avans Hogeschool, 2019). 
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 en ligt de 
regie bij het Dagelijks Bestuur.  
 
Avans Hogeschool heeft 21 academies, zes expertisecentrums, zes ondersteunende 
diensteenheden en twee stafeenheden (Avans Hogeschool, 2019). In figuur 3 is de organogram 
van Avans Hogeschool in z’n geheel terug te vinden.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: organogram van Avans Hogeschool (Avans 
Hogeschool, 2019). 
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4. Systemen  

Met de component systemen worden de informele en formele werkwijzen, procedures, 
voorschriften en afspraken binnen de organisatie bedoeld. Hiermee dient achterhaald te 
worden of het de organisatiedoelen ten goede komt.   
 
Systemen – Avans Hogeschool  
Onderwijs: Binnen de onderwijsvisie is Avans Hogeschool op verschillende manieren zoekende 
naar een manier om het onderwijs voor studenten nog aantrekkelijker, effectiever en efficiënter 
te maken (Avans Hogeschool, 2019). Avans Hogeschool doet dit door naar de recente inzichten 
over 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 bestendigen 
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 
maatschappelijke organisaties. Vaak worden de resultaten 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 binnen 
verschillende vakgebieden. Dit wordt ook wel de 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 Hogeschool kunnen met de ontwikkelde kennis, innovaties doorvoeren 
en/of verbeteringen.  

 
5. Staf 

Binnen de component staf zijn een aantal elementen belangrijk, namelijk verzuim, 
opleidingsniveau, motivatie en flexibiliteit van de medewerkers binnen de organisatie. Door 
deze elementen te analyseren wordt het personeelsbestand inzichtelijk.  
 
Staf – Avans Hogeschool  
Avans Hogeschool biedt als werkgever intensieve persoonlijke begeleiding (Avans - 
Hoofdaccount, 2019).  Zo voelt elke medewerker zich welkom en thuis binnen zijn of haar team. 
Daarnaast benut Avans Hogeschool diversiteit, want een divers personeelsbestand lever een 
bijdragen aan goed onderwijs en onderzoek. Hierbinnen staan gelijke kansen voor iedere 
medewerker centraal. Binnen Avans Hogeschool is er ruimte voor extra aandacht, mocht een 
medewerker dat nodig hebben.  
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Hierdoor kan elke 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 voegt elke medewerker waarde aan Avans Hogeschool toe (Avans - Hoofdaccount, 
2019). Voor Avans Hogeschool is het belangrijk om het maximale geld aan primaire taken te 
besteden. Hierbij kan er gedacht worden aan kwaliteit in onderzoek, onderwijs leveren en in 
verbinding staan met het beroepenveld.  

 
6. Stijl 

Met de component stijl wordt de manier van leidinggeven binnen een organisatie bedoeld. 
Hierbij is het van belang om te achterhalen wat de managementstijl binnen een organisatie is.     
 
Stijl – Avans Hogeschool  
De ambitie 2025 van Avans Hogeschool creëert een nieuwe manier voor samenwerken en 
denken waarin de medewerkers van Avans begeleidt dienen te worden door hun 
leidinggevenden (Avans - Hoofdaccount, 2019). Dit vergt van de leidinggevenden adaptief 
vermogen en veranderbereidheid. Alleen kent Avans Hogeschool geen rol van leidinggevenden, 
maar eigenschappen die met de rol van leiderschap verbonden zijn. Hierbij kan er gedacht 
worden aan 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): 

- Gelijkwaardigheid en vertrouwen 
- Een gezamenlijke taal  
- Aandacht voor sociale cohesie 
- Gedeeld leiderschap 
- Leiderschapswandbaarheid voor mobiliteit  

 
7. Skills  

Met de component skills worden de unieke aspecten van de organisatie bedoeld. De unieke 
elementen zorgen ervoor dat een organisatie zich van anderen organisaties kan onderscheiden.   
 
Skills – Avans Hogeschool  
Avans Hogeschool onderscheidt zichzelf van anderen organisatie doordat Avans Hogeschil zich 
kenmerkt als een kleinschalige organisatie (Avans - Hoofdaccount, 2019). Binnen de organisatie 
staat erkenning, herkenning en elkaar zien centraal. Voor Avans Hogeschool zijn deze 
kernwaarden erg belangrijk. Avans Hogeschool kent drie kernwaarden, namelijk: 
maatschappelijk betrokken, ambitieus en persoonlijk.   

 
 
 

 

 

 

Figuur 4: Kernwaarden & bijbehorende eigenschappen (Avans - Hoofdaccount, 2019). 
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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, 
dynamische, tijdelijke en/of netwerkteams. Tevens is het voor Avans Hogeschool belangrijk dat iedere 
medewerker zich betrokken voelt en een plek heeft binnen een team. Alle teams samen vormen een 
groot team, namelijk Avans Hogeschool. Samen gelooft Avans Hogeschool in autonomie op lokale 
niveau, waar iedereen hetzelfde doel en dezelfde 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 haar medewerkers de optimale omstandigheden kan bieden. Zo kan iedere 
medewerker het beste uit zichzelf halen. 
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Bijlage 3 - Afbakening  
De doelgroep 
In het specifiek richt het afstudeeronderzoek zich op het ondersteunen en faciliteren van de 
opdrachtgevers in het uitvinden van de meest passende manier van begeleiden, binnen het nieuwe 
afstudeertraject.   
 
Planning 
Het afstudeeronderzoek is in de derde week van april 2021 van start gegaan en zal eind oktober 2021 
afgerond worden. Hieronder is een globale planning weergegeven.  
 

Week Wat  Opmerkingen/Deadlines 
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 
Plan van aanpak doorzetten naar 
afstudeercoach 
Doorpakken op theoretisch kader 

 

Week 21 24-05-2021 tot 
30-05-2021 

Actie #1 uitvoeren 
Input actie #1 analyseren  
Vormgeven member check 
aangaande 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 

Start verantwoordingsdocument  
Afronding theoretisch kader  
Start nadenken actie #2  

 

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 
Vakantie Marius 

Week 29 19-07-2021 tot  
25-07-2021 

Uitvoeren actieonderzoek Start officieel zomervakantie 
Vakantie Marius 

Week 30 26-07-2021 tot 
01-08-2021 

Uitvoeren actieonderzoek Start officieel zomervakantie 
Vakantie Marius 
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Week 31 02-08-2021 tot 
08-08-2021 

Uitvoeren actieonderzoek Start officieel zomervakantie 
Vakantie Marius 

Week 32 09-08-2021 tot 
15-08-2021 

Uitvoeren actieonderzoek Start officieel zomervakantie 
Vakantie Marius 

Week 33 16-08-2021 tot 
22-08-2021 

Uitvoeren actieonderzoek Start officieel zomervakantie 
Vakantie Marius 

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 

Concept inleveren + feedback 
ophalen opdrachtgevers + 
afstudeercoach  

 

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

Feedback verwerken + Afronden 
onderzoek & eindproducten  

 

Week 39 27-09-2021 03-10-
2021 

Feedback verwerken + Afronden 
onderzoek & eindproducten 

 

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

Feedback verwerken + Afronden 
onderzoek & eindproducten 

 

Week 41 11-10-2021 tot  
17-10-2021 

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 
 

Inleveren eindproduct, 
verantwoordingsdocument en 
PPO-dossier  

 

Week 44 01-11-2021 tot  
07-11-2021 

Afstudeerzittingen   

 
Avans Hogeschool wil op basis van vertrouwen, verantwoording, persoonlijk leiderschap en lerend 
vermogen in een kleinschalige omgeving waar men elkaar ziet, herkent en erkent bijdragen aan een 
duurzame samenleving (Avans Hogeschool, 2019). Hierom heeft Avans de strategie en beleid aan de 
Sustainable Development Goals, hierna SDG’s, verbonden. 
 
Sustainable Development Goals 
Het afstudeeronderzoek draagt mede bij aan de Sustainable Development Goals, in het specifiek doel 
4: ‘’Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’’. 
 
Door te achterhalen wat de meest passende manier van begeleiden is, kan de opleiding de kwaliteit van 
de begeleiding voor afstudeerders naar waarschijnlijkheid borgen en verbeteren. Dit kan uiteindelijk 
bijdragen aan het meer centraal stellen van het leerproces van de afstudeerders.  
 
Daarnaast kan het bieden van goede begeleiding, waardoor het leerproces meer centraal gesteld kan 
worden, mogelijk bijdragen aan Ambitie 2025, ofwel het opleiden van adaptieve professionals die in 
staat zijn een verschil te maken in en voor een duurzame samenleving. Tot slot kan het aanbieden van 
goede begeleiding bijdragen aan kwaliteitsvol onderwijs voor alle afstudeerders van de opleiding. 
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Bijlage 4 - Theoretisch kader 
Hieronder is het theoretisch kader terug te vinden, welke gebruikt is ter ondersteuning aan het 
afstudeeronderzoek.  
 
4.1 Wat is actieonderzoek  
In het boek ‘’Actieonderzoek doen’’ van T. van der Zouwen (2018) wordt actieonderzoek als volgt 
gedefinieerd: ‘’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.’’.  
 
Actieonderzoek kenmerkt zich door de combinatie van 
onderzoek en actie in een cyclisch proces (Van der Zouwen, 
2018). Soms worden er bepaalde fases herhaald en soms 
worden bepaalde fases juist tegelijkertijd uitgevoerd. Bij 
actieonderzoek begint de onderzoeker bij het waarnemen 
van het probleem. Hierna dient de onderzoeker na te 
denken over de situatie om vervolgens een mogelijke actie 
te ontwerpen. Nadat de onderzoeker een actie heeft 
ontworpen is het de bedoeling dat de onderzoeker de actie 
onderneemt, reflecteert op het resultaat en hetgeen dat de 
onderzoeker geleerd heeft vastlegt. Hierna dient de 
onderzoeker deze cyclus minimaal twee keer te herhalen, 
zie figuur 1. 
  
Het is de bedoeling dat bij de herhaling van de cyclus de 
onderzoeker op een andere punt uitkomt dan de eerste 
cyclus om zo verder te komen met het aanpakken van het 
vraagstuk.  
 
Bij actieonderzoek worden de stappen die de onderzoeker 
dient te zetten mede bepaald door hetgeen dat zich 
voordoet (Van der Zouwen, 2018). Dit heeft als gevolg dat de 
acties continue bijgesteld dienen te worden. Dit brengt met 
zich mee dat voorafgaand aan het onderzoek geen voorspelling 
gemaakt kan worden van het proces en van de resultaten.  
 
Actieonderzoek kent drie verschillende aandachtspunten waarmee een onderzoeker rekening mee 
dient te houden. De drie aandachtspunten zijn (Van der Zouwen, 2018): 

1. Niet veilig aan de kant, maar midden in de praktijk: bij actieonderzoek staat de onderzoeker 
niet ‘’veilig’’ langs de kant, maar juist midden in de praktijk. De gedachte hierachter is dat de 
onderzoeker met mensen werkt in een veranderingsproces. Dit maakt actieonderzoek 
menselijk, met alle voor -en nadelen van dien.  

2. Een pragmatische 0F

1 kijk op onderzoek doen: actieonderzoek is uitdagend gezien bij 
actieonderzoek vertrokken wordt vanuit een pragmatische, kritische kijk op onderzoek doen. 
Wel dient actieonderzoek net zoals bij andere vormen van onderzoek, methodisch grondig en 
zorgvuldig worden uitgevoerd.  

 
1 Met pragmatische kijk wordt bedoeld dat theorie en praktijk niet los van elkaar kunnen staan, omdat bij 
actieonderzoek de bruikbaarheid van de uitkomsten voorop staat en niet de objectiviteit en generaliseerbaarheid 
(Van der Zouwen, 2018).  

Figuur 1: opeenvolgende fases van actieonderzoek 
en de effecten daarvan (Van der Zouwen, 2018) 
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3. Uitdagend maar niet eenvoudig: actieonderzoek kan omschreven worden als uitdagend, omdat 
een onderzoeker flink wat reflectievermogen, een onderzoekende en kritische houding, een 
brede blik, enige creativiteit, lef en doorzettingsvermogen nodig heeft.  

Wanneer actieonderzoek  
Aan de hand van het Cynefinmodel van David Snowden (Snowden & Boone, 2007) kan er duidelijkheid 
geschept worden over verschillende soorten vraagstukken en welke soorten vraagstukken zich verlenen 
voor actieonderzoek. In dit model, zie figuur 2, worden er vijf verschillende situaties voor een vraagstuk, 
afhankelijk van de relatie tussen oorzaak en gevolg weergeven (Van der Zouwen, 2018, 2018): 

1. Eenvoudige vraagstukken (Simple): bij eenvoudige vraagstukken is er duidelijk een relatie 
tussen oorzaak en gevolg en er is een duidelijk beeld bij wat de beste oplossing kan zijn. De 
volgorde van handelen bij eenvoudige vraagstukken is waarnemen (sense), relateren aan 
eerdere ervaringen (categorize) en tot slot reageren (respond). Eenvoudige vraagstukken 
verlenen zich niet voor actieonderzoek, omdat het simpel weg de tijd en moeite niet waard is.  

2. Gecompliceerde vraagstukken (Complicated): bij 
gecompliceerde vraagstukken is de relatie tussen oorzaak en 
gevolg niet direct te herleiden en er zijn verschillende juiste 
antwoorden. Vaak kan een expert gecompliceerde 
vraagstukken oplossen. De volgorde van handelen bij 
gecompliceerde vraagstukken is waarnemen (sense), 
analyseren (analyze) met behulp van een expert en reageren 
(respond). Vraagstukken waarbij een experts het probleem 
goed kunnen oplossen met behulp van inhoudelijke expertise 
of vakvaardigheid verlenen zich niet voor actieonderzoek. 
Mocht een gecompliceerd vraagstuk draaien om het 
ontwikkelen en verspreiden van ‘’good practices’’ door 
professionals, dan verleent dit vraagstuk zich wel voor 
actieonderzoek.   

3. Complexe vraagstukken (Complex): bij complexe vraagstukken 
is er geen (vaste) relatie tussen oorzaak en gevolg en zijn er verschillende personen en factoren 
betrokken die elkaar continu beïnvloeden. Vaak denken mensen bij complexe vraagstukken 
verschillend over een goede oplossing en kan het effect van een interventie pas achteraf in 
kaart worden gebracht. De volgorde van handelen bij complexe vraagstukken is proberen 
(probe), waarnemen (sense) en tot slot reageren (respond). Complexe vraagstukken verlenen 
zich erg goed voor actieonderzoek, omdat mensen/ belanghebbende samen op onderzoek 
uitgaan om te achterhalen wat werkt.   

4. Chaotische situaties (Chaotic): bij chaotische situaties dient men direct te reageren, omdat er 
op dat moment ‘’gevaar’’ heerst. Als er sprake is van een chaotische situatie is de volgorde van 
handelen als eerst handelen (act), waarnemen (sense) en tot slot reageren (respond). 
Chaotische situaties verlenen zich niet voor actieonderzoek.  

5. Wanorde (Disorder): bij wanorde weet een persoon niet in welke situatie die zich bevindt en is 
het dus van belang om zo snel mogelijk uit de wanorde te komen. Wanorde verleent zich niet 
voor actieonderzoek.  

Kortom, kan er gesteld worden dat complexe vraagstukken zich het beste verlenen voor actieonderzoek, 
daar waar met actieonderzoek de complexiteit intact blijft (Van der Zouwen, 2018). Daarbij ontstaat bij 
complexe vraagstukken inzicht door nieuwe dingen te proberen en te kijken naar wat werkt.  
 

Figuur 2: het Cynefinmodel van David 
Snowden (Snowden & Boone, 2007).  
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Naast het Cynefinmodel van David Snowden kan er 
aan de hand van figuur 3 bekeken worden of de 
omstandigheden zich verlenen tot het uitvoeren van 
actieonderzoek (Van der Zouwen, 2018). Of de 
omstandigheden zich verlenen tot het uitvoeren van 
actieonderzoek wordt met name bepaald door de 
complexiteit van het vraagstuk, de mate waarin 
eigenaarschap nodig is, de vraag of de werkwijze 
duidelijk is of niet en door het belang van het 
vraagstuk. Hoe meer in figuur 3 de ‘’opties’’ aan de 
rechterzijde omcirkel zijn, des te meer er ruimte 
voor inbreng van de belanghebbende is en des te 
beter de omstandigheden zich verlenen voor 
actieonderzoek.   
 
De principes van actieonderzoek   
Actieonderzoek is gebaseerd op meerdere essentiële veronderstellingen die een onderzoek op 
verschillende manieren kan samenvoegen tot 4 principes, de 4 principes zijn (Van der Zouwen, 2018): 
 

1. Systeemdenken: systeemdenken is het denken in patronen over hoe factoren dynamisch met 
elkaar samenhangen. Bij systeemdenken wordt uitgegaan van de aanname dat als een 
onderzoeker een onderdeel van een systeem verandert, dit invloed zal hebben op het gehele 
systeem. Het is van groot belang dat een onderzoeker de dynamiek van het systeem rondom 
het vraagstuk verkent. Dit dient een onderzoeker te doen als die door middel van zijn onderzoek 
wil leiden tot anders handelen. Dit dient zowel in de tijd (verleden, heden en mogelijke 
toekomst van het vraagstuk) als in relatie tot andere vraagstukken gedaan te worden. Als er niet 
direct een verband te leggen is met de context van een vraagstuk, loopt de onderzoeker de kans 
dat de interventies voor de veranderingen niet het gewenste resultaat opleveren.  

2. Participatie: het verkennen van het vraagstuk en het afbaken ervan dient een onderzoeker 
samen met de belanghebbende in de praktijksituatie te doen. De reden hiervan is, omdat 
actieonderzoek samen met de praktijk gedaan wordt en niet over of voor de praktijk.  
Als de gelegenheid zich voordoet is het raadzaam om de belanghebbende te betrekken in 
bijvoorbeeld het verzamen en interpreteren van gegevens. Daarnaast kunnen de 
belanghebbende betrokken worden bij het maken, uitvoeren en evalueren van plannen en 
acties. Kortom, hoe meer de praktijk betrokken wordt bij een verandering, des te meer 
eigenaarschap de praktijk kan ontwikkelen, des te meer de praktijk leert om te gaan met 
veranderingen. In de literatuur wordt dit ook wel het IKEA-effect genoemd. Het IKEA-effect 
houdt in dat mensen zich meer eigenaar voelen van iets als zijzelf geholpen hebben om het in 
elkaar te zetten.  

3. Actieleren: bij actieonderzoek is het van belang dat de belanghebbende zo veel mogelijk zelf 
hun gegevens verzamelen, zijzelf de gegevens analyseren en zijzelf conclusies trekken over de 
juiste weergave, betekenis en toepasbaarheid. Ook is het van belang dat de belanghebbende 
realtime werken. Realtime houdt in dat de belanghebbende niet praten over wat de anderen 
later kunnen doen, maar over wat zijzelf hier en nu kunnen doen.  

4. Sensemaking: tot zinvolle acties komen doet een onderzoeker samen met belanghebbende, 
waarbij zij samen opzoek gaan naar een gezamenlijke basis om op die manier tot een gewenst 
en haalbaar doel en toekomst te komen.  

 
 
 
 
 

Figuur 3: hoe weet je of de omstandigheden geschikt zijn voor 
actieonderzoek (Van der Zouwen, 2018)?  



 

 pag. 43 

De kwaliteitscriteria van actieonderzoek  
Actieonderzoek kent drie kwaliteitscriteria (Van der Zouwen, 2018). De kwaliteitscriteria zijn verbonden 
aan het doel van het onderzoek. Hier gaat het vooral om of er toepasbare, bruikbare kennis 
geproduceerd is. De kennis is pas valide als het in de praktijk uitgeprobeerd is. Het is van groot belang 
dat een onderzoeker in zijn onderzoeksverslag aandacht besteedt aan hoe de onderzoeker is omgegaan 
met de drie kwaliteitscriteria. Mocht iets niet lukken gedurende het onderzoek, dan dient de 
onderzoeker dit in zijn onderzoekverslag duidelijk aan te geven. Een onderzoeker kan aangeven wat de 
leeropbrengsten zijn en wat eventueel de aanbevelingen 
zijn.   
 
De drie kwaliteitscriteria zijn (Van der Zouwen, 2018): 

1. Praktisch: relevant, bruikbaar en overdraagbaar: 
De hoofdvraag van het onderzoek van een 
onderzoeker dient relevant te zijn voor de 
praktijk. Hierom is het van belang dat een 
onderzoek de hoofdvraag samen met de 
belanghebbende ontwikkelt. Daarnaast bepalen 
de belanghebbende of de uitkomsten van het onderzoek 
bruikbaar en overdraagbaar zijn aan mensen die indirect 
bij het onderzoek betrokken zijn.  

2. Betrouwbaar: geloofwaardig, onderbouwd, bewijsbaar: 
Bij actieonderzoek is het van belang dat een onderzoeker de gemaakte keuzes, gedurende een 
onderzoek, kan uitleggen en aangeven waarom deze gemaakt zijn.  
Actieonderzoek kan niet objectief zijn, daar waar er niet zoiets bestaat als één juist antwoord. 
Daarbij is een onderzoeker in een onderzoek zelf ook een belangrijk instrument. Hierom is het 
van belang dat een onderzoeker het vraagstuk van verschillende kanten bekijkt en dus ook 
gebruik maakt van meerdere methoden en bronnen. Ook is het van belang dat een onderzoeker 
onderzoek doet naar mogelijk tegengestelde meningen en/ of bewijzen.  
Tot slot is het van belang dat een onderzoeker hetgeen dat gedaan is goed vastlegt, zodat de 
onderzoeker hetgeen dat gedaan is kan aantonen. Dit kan als gevolg hebben dat de mensen die 
niet direct bij het onderzoek betrokken waren, wel ervaren dat het onderzoek betrouwbaar is. 
Het vastleggen van hetgeen dat een onderzoek gedaan heeft, wordt in de literatuur ook wel 
audit trail genoemd.  

3. Ethisch verantwoord: zorgvuldig uitgevoerd, haalbaar, rekening houdend met belangen van 
betrokkenen.   
Een onderzoeker dient zich er bewust van te zijn dat zijn onderzoek andere mensen niet mag 
beschadigen. Hierom is het belangrijk dat een onderzoeker zorgvuldig omgaat met de 
gevoeligheden en belangen van anderen. Daarnaast is het belangrijk dat een onderzoeker 
zorgvuldig en integer omgaat met de verzamelde data.  
Voordat een onderzoeker kan beginnen met het verzamelen van data, is het van belang om 
eerst vertrouwen op te bouwen met de mensen die bevraagd dienen te worden. Een 
onderzoeker krijgt pas ‘’echte’’ antwoorden als er vertrouwen is opgebouwd tussen de 
onderzoeker en diegene die bevraagd zal worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: drie pijlers onder de kwaliteit van 
actieonderzoek (Pijlman et al., 2017)  
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4.2 Triangulatie   
Volgens Verhoeven (2018) wordt triangulatie gebruikt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van een 
onderzoek te verhogen. Een onderzoeker kan verschillende methoden met elkaar combineren om data te 
verzamelen. Verhoeven (2018) noemt dit ook wel triangulatie.  
Triangulatie draagt bij aan de geldigheid van de gegevens, doordat met verschillende methoden en vanuit 
verschillende invalshoeken informatie wordt verzameld (Borra, Van Dijk & Verboom, 2016).  
 
Triangulatie kan gebruikt worden op het moment dat de complexiteit de onderzoeker als het ware 
noodzaakt om verschillende dataverzamelingsmethoden tegelijkertijd te gebruiken. Er zijn drie 
vormen van triangulatie (Borra, Van Dijk & Verboom, 2016):   
 

1. Datatriangulatie 
Het gebruiken van verschillende vormen van onderzoekersinformatie of gegevensbronnen 
vergroot de validiteit van de onderzoekssituatie. Aan de hand van datatriangulatie ontstaat 
een beter beeld van de te onderzoeken situatie. Ofwel er ontstaat een beter beeld van de te 
onderzoeken situatie op het moment dat er vanuit verschillende methodische invalshoeken 
gegevens verzameld worden.  

2. Onderzoekerstriangulatie 
Onderzoekerstriangulatie houdt in dat meerdere onderzoekers uit verschillende 
wetenschappelijke disciplines samenwerken. De samenwerking tussen de onderzoekers zorgt 
ervoor dat de onderzoekssituatie vanuit verschillende perspectieven benaderd wordt. Door 
middel van onderzoekerstriangulatie wordt de interobservatorbetrouwbaarheid en daardoor 
de betrouwbaarheid van de verzamelde data vergroot.  
Interobservatorbetrouwbaarheid houdt in dat de onderzoekers die samenwerken 
overeenstemming vinden over en consistent zijn in het beoordelen van de data (Westenberg - 
Wiersum, 2016).  

3. Theoretische triangulatie  
Bij theoretische triangulatie wordt vanuit verschillende theoretische of vakdisciplinaire 
invalshoeken dezelfde onderzoekssituatie onderzocht. Dit heeft als doel om een 
betrouwbaarder beeld te krijgen van de onderzoekssituatie.  
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4.3 Interviews     
Volgens Verhoeven (2014) is een interview een vraaggesprek waarin de beleving van de geïnterviewde 
vooropstaat. Een interview heeft als doel om informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp. 
Vaak vindt een interview plaats in de vorm van een tweegesprek ofwel één interviewer en één 
geïnterviewde. Desalniettemin kan het ook voorkomen dat het geen interview in de vorm van een 
tweegesprek, maar een groepsinterview.  
 
Volgens Verhoeven (2014) zijn de meest voorkomende interviewvormen: 

1. Ongestructureerde interview 
Ongestructureerde interview wordt ook wel een diepte interview genoemd. Gedurende een 
ongestructureerd interview werkt de onderzoeker meestal met één hoofdvraag en enkele 
onderwerpen. Het gevolg hiervan is dat elke interview weer anders verloopt, omdat er elke 
keer een andere respondent tegenover de onderzoeker zit. Wel blijft bij een ongestructureerd 
interview de rode draad hetzelfde. 

2. Open interview 
In tegenstelling tot een ongestructureerd interview, is er bij een open interview wel een 
vaststaande lijst met onderwerpen. Dit wordt ook wel een topiclijst genoemd. Dit betekent 
niet dat er geen ruimte is voor eigen inbreng van de respondent. Bij een open interview dient 
de onderzoeker zich flexibel op te stellen en in te spelen op de situatie.  
 
Het voordeel van een open interview is dat een onderzoeker al vrij snel informatie verkrijgt 
over één of meer onderwerpen (Baarda & Der Hulst, 2021). De onderzoeker kan dan ook 
doorvragen als daar aanleiding toe is.  

3. Half gestructureerde interview 
Een half gestructureerd interview zit tussen een ongestructureerd -en open interview in. Bij 
een half gestructureerd interview heeft de onderzoeker niet alleen een topiclijst, maar ook 
geen voor gestructureerde vragen.  
 
Bij een half gestructureerd interview heeft de onderzoeker als het ware een checklist met 
thema’s (Baarda & Der Hulst, 2021). Met de volgorde van de thema’s hoeft de onderzoeker 
geen rekening te houden. Het voordeel van een half gestructureerd interview is dat alle 
relevante thema’s besproken worden. Daarnaast kan de onderzoeker de volgorde van de te 
bespreken thema’s aanpassen aan de loop van het interview.  
 
Het nadeel van een half gestructureerd interview is dat de vraagformulering mede bepaald 
wordt door de kwaliteit van de onderzoeker (Baarda & Der Hulst, 2021). Daarbij kan de 
onderzoeker minder makkelijk op onverwachte wendingen in het interview inspelen, daar 
waar de onderzoeker een checklist heeft met relevante thema’s.  
 
Een onderzoeker kan voor een gestructureerd interview kiezen op het moment dat de 
onderzoeker al wel enige informatie heeft, maar denkt dat er wellicht ook nog andere zaken 
spelen (Baarda & Der Hulst, 2021). 

  



 

 pag. 46 

 
4. Gestructureerde interview 

Bij een gestructureerd interview neemt de onderzoeker als het ware mondeling een 
gestructureerde vragenlijst af met gesloten en open vragen. Een gestructureerd interview 
neigt meer naar een kwalitatieve methode ofwel een mondelinge enquête.  
Bij een gestructureerd interview weet de onderzoeker van te voren precies welke vragen er 
gesteld dienen te worden en in welke volgorde (Baarda & Der Hulst, 2021). In zeker zin liggen 
de meeste antwoordcategorieën ook al vast.  
 
Het voordeel van een gestructureerd interview is dat alle gesloten en open vragen aanbod 
komen (Baarda & Der Hulst, 2021). Daarnaast is de invloed van de onderzoeker minder groot, 
daar waar er voorafgaand al een vaste gestructureerde vragenlijst vormgegeven is.  
 
Het nadeel van een gestructureerd interview is de onderzoeker zich mogelijk moeilijk kan 
aanpassen op bijvoorbeeld het taalgebruik van de respondent (Baarda & Der Hulst, 2021). Ook 
kan de onderzoeker moeilijk inspelen op onverwachte wendingen in het interview. 
 
Een onderzoeker kan kiezen voor het afnemen van een gestructureerd interview op het 
moment dat de onderzoeker precies weet welke data vergaard dient te worden (Baarda & Der 
Hulst, 2021). 

 
Interviews kunnen niet alleen ingedeeld worden op basis van gestructureerdheid, maar ook aan de 
hand van de doelgroep en inhoud. Er bestaan vier speciale interviewvormen (Baarda & Der Hulst, 
2021):  
 

1. Het focused interview 
Indien een onderzoeker wil achterhalen hoe mensen denken over een specifieke gebeurtenis 
of een bepaald product, kan de onderzoeker een focused interview afnemen. Bij een focused 
interview spreekt de onderzoeker met personen die allemaal een bepaalde situatie hebben 
meegemaakt en daardoor een soort gelijke ervaring hebben.  
Een focused interview kan ook gericht zijn op mensen die een bepaalde voorlichtingsfilm 
gezien hebben, een presentatie hebben bijgewoond of een bepaalde gebeurtenis hebben 
meegemaakt. De onderzoeker dient de situatie te analyseren en vervolgens aan de hand van 
focused interviews nagaan welke reacties de desbetreffende situatie bij mensen oproept. Op 
basis van de reacties kan de onderzoeker bijvoorbeeld ook nagaan of er subgroepen zijn die 
verschillende reageren. 

2. Het elite-interview  
Als een onderzoeker informatie wil vergaren rondom bijvoorbeeld het functioneren van een 
bedrijf, kan de interviewvorm elite-interview ingezet worden. Vaak worden elite-interviews 
afgenomen met invloedrijke, vooraanstaande en goed geïnformeerde mensen in een bedrijf 
of lokale gemeenschap. Vaak worden deze mensen sleutelinformanten genoemd. 
Sleutelinformaten weten vaak ook veel over de relatie met andere binnen -en buitenlandse 
organisaties. Daarbij zijn sleutelinformanten mensen die vaak goed op de hoogte zijn van de 
wettelijke en financiële structuur. Sleutelformanten kunnen vaak ook wat vertellen over de 
geschiedenis, het gevoerde beleid en de toekomstplannen van het bedrijf. Voorafgaand aan 
het afnemen van elite-interviews, doet de onderzoeker er goed aan door zichzelf goed in te 
lezen over deze mensen. Vaak kunnen deze mensen het waarderen op het moment dat de 
onderzoeker het één en ander rondom het privéleven van de desbetreffende mensen weet.  
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3. Het expertinterview 
Een expertinterview kan een onderzoeker inzetten op het moment dat een onderzoeker de 
mening van deskundigen rondom een specifiek onderwerp wil vergaren. Een expertinterview 
is in feite een variant van het elite-interview.   

4. Het retrospectief interview  
Indien een onderzoeker informatie over het verleden wilt vergaren, kan een retrospectief 
interview ingezet worden. Bij een retrospectief interview legt de onderzoeker in feite de 
nadruk op het teruggaan in de tijd. Een mogelijk gevaar van retrospectief interviews is dat de 
uitkomsten vaak gekleurd zijn door de opvattingen en/ of gevoelens van de geïnterviewden nu 
hebben en die ze projecteren op de ervaringen in het verleden.  
Een onderzoeker dient bij retrospectief interviews zo veel mogelijk terug te gaan naar de tijd 
waarover de geïnterviewde bevraagd wordt. Dit, omdat de onderzoeker hiermee borgt zo 
dicht mogelijk bij de waarheid te blijven. Een onderzoeker kan concrete gebeurtennissen als 
aanknopingspunten gebruiken.  
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4.4 Steekproeven trekken      
De groep waar een onderzoeker onderzoek naar wil doen wordt in de literatuur populatie genoemd 
(Saunders, Lewis, Thornhill, & Arnoldy, 2019). Een element binnen de populatie wordt case genoemd. 
De cases die gezamenlijk een populatie vormen, hoeven geen mensen te zijn daar waar het ook 
bijvoorbeeld een bedrijf kan zijn. 
 
Op het moment dan een onderzoeker een uitspraak wil doen over een populatie op basis van een 
onderzoek is het van belang dat de onderzoeker eerst de populatie waarover die zich wil uitspreken 
nauwkeurig omschrijft (Saunders, Lewis, Thornhill, & Arnoldy, 2019). Vervolgens dient de onderzoeker 
zich af te vragen of het mogelijk is om alle cases van de populatie te benaderen voor het onderzoek. 
Dit wordt bepaald door tijd, geld en de beschikbaarheid van alle cases. Op het moment dat een 
onderzoeker instaat is om alle cases te verzamelen en te analyseren wordt dat census ofwel volledige 
telling genoemd. Echter, is het in veel onderzoeken lastig of vrijwel onmogelijk om alle cases van een 
populatie te benaderen. Op dat moment kan een onderzoeker ervoor kiezen om een steekproef te 
trekken. Bij het trekken van een steekproef selecteert een onderzoeker een aantal cases uit de 
populatie en benadert deze vervolgens voor het onderzoek.  
 
Op het moment dat een onderzoeker zich wil uitspreken over de populatie op basis van een 
steekproef, wordt dat generaliseren genoemd (Saunders, Lewis, Thornhill, & Arnoldy, 2019).  Een 
onderzoeker dient te voldoen aan een aantal factoren om een populatie te kunnen generaliseren. Zo 
dient een steekproef representatief zijn, ofwel de gekozen cases dienen een goede afspiegeling te zijn 
van de populatie op relevante variabele. De relevante variabele hangen van het onderzoeksonderwerp 
af. Mogelijke relevante variabele zijn leeftijd, geslacht, opleiding etc. Naast dat een steekproef 
representatief dient te zijn, dient de steekproef ook een steekproefkader te bevatten. Een 
steekproefkader is een actuele complete lijst met daarin alle cases van de populatie. Dit is van belang 
zodat er geen vertekening in de steekproef veroorzaakt wordt. 
 
Op het moment dat een onderzoeker een steekproef trekt op basis van een steekproefkader, waarbij 
iedere case dezelfde kans heeft om geselecteerd te worden, wordt er in de literatuur gesproken over 
een aselecte steekproef (Saunders, Lewis, Thornhill, & Arnoldy, 2019). Een onderzoeker kan de 
representatie voor een populatie nooit aan de hand van een aselecte steekproef garanderen. 
 
Op het moment dat het voor een onderzoeker onmogelijk is om alle cases van de populatie te 
benaderen leidt dat tot een selecte steekproef (Saunders, Lewis, Thornhill, & Arnoldy, 2019). In feite is 
het voor een onderzoeker niet mogelijk om alle cases uit de populatie dezelfde kans te geven om deel 
te nemen aan de steekproef.  
 
Aselecte steekproeven 
Tijdens het trekken van een aselecte steekproef is het doel om op een willekeurige manier een aantal 
cases uit de populatie te trekken (Saunders, Lewis, Thornhill, & Arnoldy, 2019). Dit heeft als doel om 
tot een representatieve steekproef te komen.  
 
Het proces van het nemen van een aselecte steekproef kan worden verdeeld in vier fasen (Saunders, 
Lewis, Thornhill, & Arnoldy, 2019): 

1. Vind een geschikte steekproefkader voor de onderzoeksvragen of onderzoeksdoelstellingen; 
In sommige gevallen beschikt een onderzoeker over een geschikt steekproefkader. Een 
voorbeeld van een steekproefkader is een lijst met alle studenten die ingeschreven staan bij 
een bepaalde opleiding. Een onderzoeker dient te waken voor het feit dat de resultaten uit 
het onderzoek over het algemeen niet breder toepasbaar zijn dan voor de populatie waaruit 
de steekproef genomen is. Het steekproefkader dient compleet, actueel, nauwkeurig en niet 
vertekend te zijn.  
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2. Bepaald een geschikte steekproefomvang; 
Op het moment dat een onderzoeker een steekproefomvang dient te kiezen, is de 
voornaamste vraag hoeveel cases minimaal benaderd dienen te worden. Dit zodat een 
onderzoeker kan bepalen in hoeverre die op basis van statistische gronden uitspraken kan 
doen over de populatie.  In feite komt het neer op hoe meer cases de onderzoeker 
onderzoekt hoe waarschijnlijker de uitkomsten dichter bij de werkelijkheid liggen.  

3. Kies de meest geschikte steekproefmethode en trek de steekproef; 
Nadat een onderzoeker een geschikt steekproefkader en steekproefomvang vastgesteld heeft, 
is het tijd om vast te stellen wat de meest geschikte steekproefmethode is. De vier 
belangrijkste methoden om een aselect steekproef te kiezen zijn: 

- Enkelvoudig aselect; 
Bij enkelvoudig aselect steekproef dient een onderzoeker in bezit te zijn van een 
lijst met alle cases. Een onderzoeker kan aan de hand van de lijst op een 
willekeurige manier het aantal cases kiezen dat nodig is voor de steekproef. In het 
geval van een enkelvoudig aselect steekproef wordt met willekeurige manier 
bedoeld dat bij het selecteren van cases ieder cases een gelijke kans heeft om 
gekozen te worden. Een onderzoeker kan de gelijke kansen waarborgen door 
middel van het willekeurig nummeren van de cases op de lijst. Hierna kan een 
onderzoeker door middel van een tabel met willekeurige nummers de cases 
selecteren/ kiezen.  

- Systematisch; 
Bij systematische steekproef kiest een onderzoeker het eerste punt van de 
steekproef willekeurig uit en vervolgens de cases op basis van regelmatige 
intervallen. 

- Gestratificeerd aselect;  
Als een onderzoeker een onderzoek uitvoert binnen bijvoorbeeld een bedrijf, als 
steekproefkader een lijst neemt met alle werknemers en zich realiseert dat alle 
werknemers op verschillende locaties werken kan de onderzoeker gebruiken 
maken van gestratificeerde aselecte steekproef. Een onderzoeker dient als eerst 
te besluiten wat de relevante variabele is voor het onderzoek en de resultaten. 
Hierna dient de onderzoeker de steekproefkader op te delen in het aantal 
relevante variabelen. Vervolgens kan een onderzoeker per relevante variabele een 
enkelvoudige aselecte of systematische steekproef uitvoeren. Het aantal groepen 
waar de steekproefkader op basis van de relevante variabele in opgedeeld is, 
wordt in de literatuur ook wel strata genoemd. 
Als een onderzoeker de populatie verdeeld in een aantal strata, neemt de kans op 
representatieve steekproef toe. 

- Cluster.  
Cluster steekproef lijkt in de basis erg veel op een gestratificeerde steekproef, 
omdat een onderzoeker bij beide methoden de populatie verdeelt in aparte 
groepen voordat de onderzoeker de steekproef neemt. Bij een cluster steekproef 
is het de bedoeling dat een onderzoeker in de eerste instantie clusters vormt. 
Clusters zijn groepen cases, waarbij elke groep een representatieve afspiegeling 
dient te zijn van de populatie. Concreet betekent dit dat de verdeling op relevante 
variabele voor iedere cluster in zekere mate gelijk dient te zijn aan de populatie en 
aan ieder andere cluster. 
Een onderzoeker kan een cluster steekproef toepassen op het moment dat het 
niet mogelijk is om een lijst te krijgen met alle individuele cases van een populatie, 
maar wel bestaande clusters. 
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4. Controleer of de steekproef representatief is voor de populatie.  
Aselecte steekproeven zijn zelfden volledig representatief. Ondanks dat een onderzoeker bij 
een aselecte steekproef het gevaar van een vertekend beeld wegneemt door bijvoorbeeld 
iedere case een gelijke kans geeft, blijft controle achteraf op het gebied van representativiteit 
van belang. 
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4.5 Observeren     
Volgens Van der Zouwen (2018) zijn observaties activiteiten waarbij de onderzoeker zorgvuldig naar 
iets kijkt en de waarnemingen zorgvuldig vastlegt. Observaties hebben als voordeel dat de 
onderzoeker de situatie zelf ervaart.  
Op het moment dat een onderzoeker besluit om te observeren kan de onderzoeker ervoor kiezen om 
de mensen die geobserveerd dienen te worden hierover in te lichten of niet. Ook kan de onderzoeker 
ervoor kiezen om zelf mee te doen aan de ‘’situatie’’ of niet. Op basis van deze keuzes kunnen vier 
verschillende combinaties gemaakt worden (Van der Zouwen, 2018): 

1. Openlijk, de onderzoeker doet mee 
Op het moment dat de onderzoeker besluit om openlijk aan te geven bijvoorbeeld gedurende 
een vergadering te observeren en mee te doen met de vergadering kan dit als voordeel 
hebben dat de onderzoeker zelf ervaart hoe het werkt. Tegelijkertijd kan het openlijk 
observeren als nadeel hebben dat mensen zich anders gaan gedragen op het moment dat de 
onderzoeker aan het observeren is.   

2. Verborgen, de onderzoeker doet mee 
Op het moment dat de onderzoeker besluit om verborgen te observeren, maar wel mee te 
doen met bijvoorbeeld een werkbijeenkomst, kan dit als voordeel hebben dat de onderzoeker 
zelf ervaart hoe het werkt zonder het gevaar dat mensen zich anders gaan gedragen. Een 
nadeel van verborgen observeren is dat het niet helemaal ethisch verantwoord is. De mensen 
die door de onderzoeker geobserveerd worden kunnen zich bedrogen voelen.  

3. Openlijk, de onderzoeker doet niet mee 
Op het moment dat de onderzoeker besluit om transparant te zijn over het feit dat er 
geobserveerd wordt, maar de onderzoeker zelf niet meedoet, heeft dit als voordeel dat 
bijvoorbeeld de vergadering zo min mogelijk beïnvloed wordt. Deze vorm van observeren 
heeft als nadeel dat de geobserveerde mensen zich anders gaan gedragen. Ook ervaart de 
onderzoeker zelf niet hoe het werkt.  

4. Verborgen, de onderzoeker doet niet mee 
Op het moment dat de onderzoeker besluit om verborgen te observeren en zelf niet mee te 
doen heeft dit als voordeel dat het verloop van bijvoorbeeld een vergadering niet beïnvloed 
wordt. Als nadeel kan verborgen observeren hebben dat het ethisch niet verantwoord is, 
omdat mensen zich bekeken kunnen voelen. Daarbij ervaart de onderzoeker de situatie zelf 
niet.  

De hierboven benoemde observaties kunnen gestructureerd, half gestructureerd of ongestructureerd 
vormgegeven worden (Van der Zouwen, 2018). Bij gestructureerde observaties volgt de onderzoeker 
een vaste procedure met een vooraf gemaakte lijst van dingen waar de onderzoeker op let. In 
tegenstelling tot gestructureerde observaties is het bij ongestructureerde observaties de bedoeling 
dat de onderzoeker ter plekke vaststelt wat opvalt en wat belangrijk is. Wel dient de onderzoeker de 
hoofdvraag van het onderzoek in het achterhoofd te houden. Ook dient de onderzoeker de sensitizing 
concepts in het achterhoofd te houden.  

Volgens Van der Zouwen (2018) zijn sensitizing concepts zinnen over wat er aan de hand zou kunnen 
zijn en wat interessant is om verder te verkennen. Sensitizing concepts bieden als het ware een 
voorlopig conceptueel kader, welke helpt om waarnemingen te doen en om de gegevens die 
verzameld zijn te ordenen.  
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4.6 Verandermanagement – Appreciative Inquiry  
Appreciative Inquiry, hierna AI, kan in het Nederlands vertaald worden naar waarderend onderzoek 
(Ruijters, 2012). Binnen AI is het centrale vertrekpunt dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra 
mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, wat ze graag willen voor de toekomst en in het 
licht daarvan manieren verkennen om successen uit te bouwen, sterktes te benutten en zo die 
gewenste toekomst te realiseren. In feite richt een AI traject zich op datgene waarvan men meer wil 
zien.  
 
Er staan twee basisvragen centraal binnen een AI traject, namelijk (Ruijters, 2012): 

1. Welke elementen hebben ervoor gezorgd dat men staat waar men nu staan. Hierbij kan er 
gedacht worden aan vragen zoals welke factoren hebben dat mogelijk gemaakt? Wat is het 
unieke DNA van dit systeem, waardoor men instaat is tot groei en ontwikkeling.  

2. Welke mogelijkheden bestaan er om het in de toekomst nog beter te doen? 
 
Binnen AI is het typerend dat men een stap zet, nagaat hoe de stap uitpakt om vervolgens de 
volgende stap te ontwerpen (Ruijters, 2012). Men bouwt als het ware een brug, terwijl men 
tegelijkertijd eroverheen loopt.  Dit maakt dat AI een proces van gezamenlijk onderzoeken, leren en 
ontwikkelen is.  
 
Binnen AI geeft een groep de verandering vorm (Ruijters, 2012). Op basis hiervan kan de conclusie 
getrokken worden dat AI een participatieve manier van organiseren en veranderen is. Co creatie en 
duurzame veranderingen is waar het binnen AI omdraait. AI kan gekenmerkt worden als een 
generatieve manier van werken. Dit, omdat aan de hand van AI energie en zelfvertrouwen 
gegenereerd wordt bij de betrokken om zo stappen te zetten en tot actie over te gaan. Door middel 
van AI kan het onderlinge vertrouwen toenemen op het moment dat men met elkaar positieve 
beelden en ervaringen deelt en een gesprek hebben over wat ze graag zouden willen.  
 
AI kent vijf principes, welke als het ware de grondslagen vormen (Ruijters, 2012). De vijf grondslagen 
geven weer dat AI een stevige theoretische basis heeft en beschrijven welke manier van veranderen 
volgt AI het beste werkt.  
De vijf principes zijn (Ruijters, 2012): 

1. Het constructionistische principe: hoe we praten, bepaalt wat we doen; 
De basistheorie van AI is sociaal constructionisme. Sociaal constructionisme vertrekt vanuit de 
veronderstelling dat er geen objectieve werkelijkheid bestaat. De werkelijkheid bestaat uit 
datgene wat men met elkaar maakt. Op basis daarvan kan er gesteld worden dat organisaties 
eerder een product van de menselijke interactie zijn, dan dat organisaties uitdrukkingen zijn 
van een natuurlijke en gegeven orde buiten de mens om. Door wat men met elkaar doet en 
hoe men daar vervolgens samen over praat, draagt bij aan het samen creëren van betekenis. 
De gecreëerde betekenis creëert uiteindelijk de werkelijkheid waarin mensen met elkaar 
functioneren. Een bekende uitspraak binnen AI is dan ook ‘’Words create world’s’’.  
Het is dan ook belangrijk dat begeleiders van AI trajecten werken met zorgvuldig gekozen 
basisvragen, verhalen en beelden die perspectief bieden en verbinden.  

2. Het poëtische principe: organisaties als een verhaal in wording; 
Het poëtische principe houdt in dat men een organisatie kan zien als een verhaal in wording. 
Met andere woorden, de ontwikkelingsrichting en de uitkomsten zijn vooraf niet bepaald of in 
beton gegoten. Op het moment dat een verhaal nog in de maak is, zijn er eindeloze 
mogelijkheden en is er ruimte om te kiezen en mee te bouwen.  Hiermee wordt in feite 
bedoeld dat men het verhaal van de organisatie een bepaalde richting kan geven. Het idee 
hierachter is dat levende systemen als organisaties zich ontwikkelen in de richting van het 
onderwerp van de vraagstelling.  
sd 
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Waarderende verhalen zijn een onderdeel van alle AI trajecten. De waarderende verhalen 
nodigen bijvoorbeeld werknemers uit om te reflecteren over de betekenis van positieve 
ervaringen. Aan de hand van het reflecteren kunnen werknemers bijvoorbeeld ontdekken wat 
wel werkt en waarom. Feitelijk achterhalen werknemers door te reflecteren over de betekenis 
van positieve ervaringen, de bouwstenen voor succes. Hierbij is het bijzonder dat op het 
moment dat werknemers zelf opnieuw over de gebeurtenis vertellen, de opwinding opnieuw 
gecreëerd wordt. Werknemers voelen bijvoorbeeld enthousiasme, trots en/ of zelfvertrouwen 
opnieuw, waardoor dit bij andere werknemers nagalmt. 

3. Het simultaniteitsprincipe: onderzoek is een interventie;  
Binnen AI is het idee dat het stellen van vragen al een beweging in gang zet. Onderzoek is 
interventie op twee manieren: 

- Op het moment dat twee collega’s samen in gesprek gaan over de vraag hoe de 
samenwerking tussen hen eruit dient te zien, wat daarin belangrijk voor hen 
belangrijk is en op welke momenten de samenwerking al goed loopt, ontstaat er 
bij de twee collega’s inzicht in wat ze kunnen doen om bij te dragen aan de 
samenwerking binnen het team. Het gevolg hiervan kan zijn dat beide collega’s de 
opgedane kennis toepassen in hun handelen en keuzes.  

- Een onderzoek heeft impact op de onderlinge relatie en samenwerking van 
bijvoorbeeld twee collega’s. Door middel van het onderzoek leren collega’s elkaar 
beter kennen en kan er ook geoefend worden met het bespreken van datgene 
wat voor hen belangrijk en inspirerend is. Deze twee punten zijn belangrijke 
benodigdheden voor toekomstige succesvolle samenwerkingen.  

 
Hierom wordt binnen AI trajecten vaak veel tijd en aandacht besteed aan de onderzoekende dialoog. 
Bij een onderzoekende dialoog kan er gedacht worden aan vragen zoals wie praat met wie? In welke 
vorm? Wanneer worden subgroepen met elkaar verbonden? 

4. Het anticipatorische principe: de verbeelde toekomst is een motor voor verandering; 
Het anticipatorische principe is de gedachtegang dat het verbeelden van een gewenste 
toekomst misschien wel de meest krachtige hulpmiddel is om tot ontwikkeling te komen. Men 
groeit naar datgene wat men zichzelf voorhoudt, ofwel positieve verbeeldingen leiden tot 
positieve acties.  
Binnen AI trajecten is het de bedoeling dat organisaties krachtige, inspirerende en betrokken 
beelden van de gewenste toekomst maken. Op basis hiervan kan het vermogen van het 
systeem om die toekomst te realiseren toenemen en daarnaar toe te groeien. 
Binnen veranderkunde is een belangrijke principe urgentie. Men voelt de urgentie van een 
verandering op het moment dat men problemen ervaren. Aan de hand van anticipatorische 
principe kan men in beweging komen om samen iets te realiseren, omdat het toekomstideaal, 
welke aantrekkelijk is, voor urgentie en energie zorgt.  

5. Het positieve principe: praten over wat er is, stimuleert een generatieve dialoog.  
Het positieve principe benadrukt de kracht van het positieve. Op het moment dat een gesprek 
betrokkenen aanzet om samen verder actie te ondernemen, naarmate het meer over de 
positieve elementen gaat. Hierbij kan er gedacht worden aan hoop, succes, visie etc.  
Op het momenten dat men een vergissing analyseert, zal man beter snappen waarom het niet 
werkte of wat beter had gekund. Echter, geeft het analyseren van een vergissing men niet 
direct energie om direct een volgende stap te nemen. De energie ontstaat wel op het moment 
dat men kijkt naar wat er al is. Ofwel, het benadrukken van wat wel werkt, hetgeen dat wel 
werkt onderling bespreken met elkaar zorgt ervoor dat men bijna vanzelf in de actie stand 
komt.  
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4.7 Thematisch analyse   
Volgens Verhoeven (2020) is thematisch analyseren een flexibel analyse instrument om kwalitatieve 
gegevens te verwerken. Thematisch analyseren is niet gebaseerd op theoretische achtergronden of 
bepaalde wetmatigheden, maar op de praktijk. Hierdoor kent deze methode vrijheid van toepassing. 
Concreet betekent dit dat een onderzoeker zelf beslist of alle stappen uit de analyse gevolgd worden 
of enkele stappen om een thematische samenvatting te maken, een model te ontwikkelen en/ of een 
theoretische basis te gebruiken. Thematisch analyseren stelt een onderzoeker in staat om het verhaal 
van de onderzochte personen te vertellen, maar dan vanuit hun perspectief en belevingswereld.  
 
Thematisch analyseren kan op twee manieren gebruikt worden (Verhoeven, 2020): 

1. Realistisch 
In deze aanpak analyseert een onderzoeker zijn eigen ervaringen en betekenissen van de 
onderzochte personen, zoals de onderzoeker ze zelf waarneemt.  

2. Constructionistische  
In deze aanpak analyseert een onderzoeker wederom zijn eigen ervaringen en betekenissen 
van onderzochte personen, maar nu in de context van de omgeving waarin de onderzochte 
personen leven. Hierdoor leert een onderzoeker hoe de situatie in elkaar zit en dat een 
onderzoeker dit niet los dient te zijn van de onderzochte personen die daarin functioneren en 
handelen.  

 
De stappen die thematisch analyseren bevat zijn richtinggevend en dus niet dwingend (Verhoeven, 
2020). De flexibiliteit in thematisch analyseren vormt tegelijkertijd ook een valkuil. Het hebben van 
teveel vrijheid kan lastig zijn voor onderzoekers welke voor het eerst met kwalitatieve analyse te 
maken krijgen. De vrijheid kan leiden tot onzekerheid, omdat een onderzoeker geen vaste richting 
heeft in de analyse. Dit kan resulteren in een gebrek aan samenhang en wankele uitkomsten. Hierom 
dient een onderzoeker de kwaliteit van de analyse goed te waarborgen.  
 
Een onderzoeker kan thematisch analyseren als een soort menukaart zien, omdat (Verhoeven, 2020): 

- Een onderzoeker voor elke ‘’gang’’ een keuze maakt wat die gaat doen: welke 
fragmenten, welke codes en welke thema’s past een onderzoeker toe? 

- Er zit een volgorde in het systeem: een onderzoeker dient eerst het materiaal te 
lezen om vervolgens te coderen en (thematisch) samen te vatten.  

- Een onderzoeker kan ervoor kiezen om een stap over te slaan: de zes stappen 
binnen thematisch analyseren hebben een vaste volgorde, maar een onderzoeker 
kan wel een stap overslaan. Daarnaast kan een onderzoeker ook eerder stoppen 
of later beginnen met een stap dan het stappenplan aangeeft.  

 
Thematisch analyseren kan een onderzoeker op verschillende manieren inzetten (Verhoeven, 2020): 

- Thematisch analyseren kan ingezet worden op het moment dat een onderzoeker 
zijn kwalitatieve gegevens op een inhoudelijke valide wijze wil analyseren. 
Daarnaast dient een onderzoeker kritisch en onafhankelijk te zijn en een open 
benadering te hanteren.  

- Met thematisch analyseren analyseert een onderzoeker de gegevens met het oog 
op de wereld waarin de onderzochten personen in leven. Hier is het van belang 
dat een onderzoeker benieuwd is in welke context de onderzochten personen dat 
doen, welke betekenissen deze personen aan hun ervaringen geven en naar de 
patronen waarin dat gebeurt.  

- Thematisch analyseren is een eenvoudige en toegankelijke methode, welke 
gemakkelijk en snel te leren is door de simpele opzet. Daarnaast is het een flexibel 
instrument, waar een onderzoeker de gelegenheid krijgt om bij elke stap eigen 
keuzes te maken.  
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- Aan de hand van thematisch analyseren kan een onderzoeker nieuwe concepten 
ontwikkelen of een reeds bestaand concept onderzoeken. 

- Thematisch analyseren is door de overzichtelijkheid goed te presenteren voor een 
groot publiek. Dat komt doordat de resultaten van de analyse eenvoudig weer te 
geven zijn in duidelijke overzichten. 

- Thematisch analyseren is handig als een onderzoeker een grote hoeveelheid aan 
materiaal dient te analyseren. Zo kan een onderzoeker bijvoorbeeld meerder 
interviews en observaties tegelijkertijd coderen en voorzien van thema’s en kan 
een onderzoeker in meerdere documenten zoeken naar codes en thema’s. Dit 
heeft als gevolg dat een onderzoeker snel een overzicht heeft van de resultaten. 

- Thematisch analyseren is een instrument welke ingezet kan worden voor 
verschillende soorten onderzoek. Hierbij kan er gedacht worden aan zowel 
praktijkgericht als wetenschappelijk, zowel theoretisch als toegepast op 
onderwerpen in het sociale domein, in de literatuur en bijvoorbeeld bij 
mediastudies.  

 
Thematisch analyseren kent zes stappen welke terug te leiden zijn naar drie fasen (Verhoeven, 2020). 
Het doel van thematisch analyseren is om bepaalde patronen in de gegevens te ontdekken en deze 
gegevens te ordenen en te interpreteren. Ten slotte is het de bedoeling dat een onderzoeker de 
resultaten compleet maakt om vervolgens de bevindingen te presenteren.  
 
De drie fasen van thematisch analyseren zijn (Verhoeven, 2020): 

1. Fase 1 – de ontdekkingsfase 
In de eerste fase is het de bedoeling dat een onderzoeker het ‘’ruwe’’ materiaal goed leert 
kennen. Een onderzoeker leert hoe het in elkaar zit, waar de gegevens over gaan en hoe de 
onderzoeker in kernwoorden het ruwe materiaal kan samenvatten. Daarnaast leest en 
herleest een onderzoeker het materiaal, fragmenteert en kent codes aan het materiaal toe. 
Fase één zal resulteren in een groot aantal tekstdelen en samenvattende codes.  

2. Fase 2 – de reductiefase 
In de tweede fase zet een onderzoeker stappen om de kernwoorden, welke die ontdekt heeft, 
te ordenen en samen te vatten. Een onderzoeker brengt een eerste ordening aan en evalueert 
en verfijnt deze. Dit zal als gevolg hebben dat er een samenhangend en samenvattend aantal 
thema’s ontstaan waarmee een onderzoeker het materiaal goed en bondig kan interpreteren.  

3. Fase 3 – de reflectiefase 
In de derde fase denkt een onderzoeker na over de thema’s welke die in de vorige fasen 
ontdekt heeft en brengt de thema’s vervolgens met elkaar in verband. Daardoor legt een 
onderzoeker de structuur van de gegevens bloot en de 
verbinding van de thema’s met het onderwerp van het 
onderzoek. Dit zal een onderzoeker in staat stellen om antwoord 
te geven op de hoofd -en deelvragen uit het onderzoek. Ook zal 
het de hoofdonderzoeker in staat stellen om de resultaten te 
interpreteren en te presenteren. 
 
  

Figuur 5: Visuele weergave van de zes 
stappen van thematisch analyse 
(Verhoeven,2020) 
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De drie fasen van thematisch analyseren bestaan in totaal uit zes stappen, elke fase kent twee 
stappen, dit wordt ook wel het zes stappenplan genoemd (Verhoeven, 2020).  
 
Fase 1 – ontdekkingsfase (Verhoeven, 2020) 

1. Fragmenteren 
In de eerste stap is het de bedoeling dat een onderzoeker een eerste oriëntatie op de 
gegevens doet door middel van lezen, herlezen en het opdelen in herkenbare tekstdelen.  

2. Coderen 
Bij het coderen is het de bedoeling dat een onderzoeker nagaat welk samenvattend begrip 
aan elk tekstfragment gekoppeld kan worden.  

 
Fase 2 – reductiefase (Verhoeven, 2020) 

3. Thematiseren 
Bij het thematiseren is het de bedoeling dat een onderzoeker orde aanbrengt in de begrippen 
uit de tweede stap. Dit kan een onderzoeker doen door de begrippen te groeperen en aan 
elke groep een thema toe te wijzen.  

4. Reviseren en verfijnen 
In de vierde stap is het de bedoeling dat een onderzoeker de thema’s en groepering opnieuw 
bekijkt en daar waar nodig deze aanpast. Dit stelt een onderzoeker in staat om een ordening 
in de thema’s te kunnen aanbrengen.  
 

Fase 3 – reflectiefase (Verhoeven, 2020) 
5. Vaststellen en structureren 

In de vierde stap is het de bedoeling dat een onderzoeker de verbanden tussen de thema’s en 
hun betekenis in relatie tot elkaar en tot de gegevens benoemt. Daarnaast formuleert een 
onderzoeker in deze stap antwoorden op de onderzoeksvragen.  

6. Presenteren  
In de zesde en tevens de laatste stap is het de bedoeling dat een onderzoeker de resultaten 
uit de eerste vijf stappen presenteert, waarbij een onderzoeker aangeeft welke verbanden die 
ziet en waarom.  
  
 
 

  

Ontdekken Reduceren Reflecteren 

Fragmenteren 

Coderen 

Thematiseren 

Reviseren en 
verfijnen 

Vaststellen en 
structureren 

Presenteren 

Figuur 6: Visuele weergave van drie fasen en zes stappen van de thematisch analyse (Verhoeven, 2020)  
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In de visuele weergave zijn er drie stappen met dubbele pijlen (Verhoeven, 2020). Dit houdt in dat een 
onderzoeker deze delen van de theoretische analyse kan herhalen. In de literatuur wordt dat ook wel 
iteratie genoemd. Iteratie houdt in het kort in dat een onderzoeker de analyse of bepaalde stappen 
daaruit een aantal keer herhaalt, omdat de onderzoeker steeds nieuwe dingen in het materiaal 
ontdekt. Dit dient een onderzoeker te doen om bevestiging te krijgen rondom het patroon die een 
onderzoeker gevonden heeft of, omdat een onderzoeker het idee heeft dat het materiaal nog beter te 
doorgronden is. Iteratie heeft als doel om de kwaliteit van de resultaten te verhogen.  
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4.8 Veranderingen binnen het onderwijs   
Binnen het onderwijs is het gebruikelijk om veranderingen langs de formele weg te implementeren 
(Zomerdijk & Blom, 2017). Veranderingen worden aan de hand van beleidstukken, blauwdrukken, 
regels en stappenplannen geïmplementeerd. Dit staat haaks op hoe de veranderingen binnen het 
onderwijs ontstaan. Binnen het onderwijs ontstaan veranderingen bijvoorbeeld bij het 
koffiezetapparaat, ofwel langs een informele weg en vaak zijn deze veranderingen ongepland. In het 
onderwijs levert het opzoek gaan naar, knutselen, klooien en experimenteren met deze veranderingen 
succes op. Het behalen van succes bij een veranderingen binnen het onderwijs, spelen informele 
plekken een belangrijke rol. Bij informele plekken kan er gedacht worden de kantine, rookruimte, 
buitenterrein etc., welke een belangrijkere rol spelen dan formele plekken zoals vergaderzalen. 

Zomerdijk en Blom (2017) stellen dat men bij veranderingen binnen het onderwijs steeds meer 
gebruik gemaakt van de informele wegen. Dit, zodat de veranderingen stapsgewijs georganiseerd 
kunnen worden en er successen behaald kunnen worden.   

Het implementeren van veranderingen binnen het onderwijs kan aan de hand van vier principes 
gedaan worden. De vier principes zijn (Zomerdijk & Blom, 2017): 

1. Starten vanuit een urgentie of verlangen; 
Bronnen die gebruikt kunnen worden om een verandering te implementeren zijn gevoelens 
rondom urgentie of verlangen. Het voelen van urgentie of het hebben van een verlangen kan 
bijvoorbeeld ontstaan vanuit ambities, inzichten, noodzaak en/ of frustratie. Hierbij is het van 
belang dat een onderzoeker zich realiseert dat de verschillende soorten urgenties en 
verlangen niet beter of slechter zijn dan elkaar. In feite is het belangrijkste dat de urgenties en 
verlangen mensen ertoe zet om in beweging te komen. Daarbij doet een onderzoeker er goed 
aan door zich te realiseren dat veranderingen alleen doorgemaakt kunnen worden op het 
moment dat mensen emoties beginnen te voelen. Hier is het niet van belang of de emoties 
positief of negatief geladen zijn.  

2. Groot dromen; 
Op het moment dat een onderzoeker merkt dat mensen naar de urgenties en verlangen 
luisteren, is het goed als men deze mensen vrijuit laat dromen over manieren om een 
gewenste verandering te kunnen bereiken. In de praktijk ziet men dat er vaak geen ruimte is 
voor het voeren van dit soort gesprekken, terwijl dat niet direct wil zeggen dat daar geen 
behoefte aan is. Door mensen hun dromen te laten uiten en met anderen in gesprek te laten 
gaan, kan er bijvoorbeeld passie gedeeld worden wat bijdraagt aan het ontstaan van positieve 
energie. Positieve energie zorgt weer voor een motiverende kracht, welke vaak nodig is om 
mensen tot actie aan te zetten.  

3. Omringen met A spelers; 
Om een veranderidee verder te brengen doet een onderzoeker er goed aan om mensen met 
dezelfde droom bij elkaar te zetten. Deze mensen worden ook wel A spelers genoemd. Het 
delen van een droom kan zorgen voor herkenning. Daarbij kan het delen van een droom ook 
zorgen voor een boost en doorzettingsvermogen. Herkenning, boost en 
doorzettingsvermogen zijn drie aspecten welke iedere mens in een groep helpt om doelen te 
behalen. Dit komt doordat de mensen met dezelfde droom onderling dezelfde missie hebben. 
Mensen met dezelfde dromen kunnen elkaar aanvullen met de juiste expertise en kennis. Een 
mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat de samenwerkingen de mensen dichter bij het doel 
brengen. A spelers zijn in feite mensen die perfect passen bij de dromen, ambities en 
kernwaarden van een onderzoeker.  
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Kortom, op het moment dat een onderzoeker zichzelf en het veranderidee omringt met A 
spelers, zal er energie ontstaan, welke helpt bij het bereiken van het gestelde doel. Dit komt 
doordat A spelers mensen zijn die meedenken, aanmoedigen en meegaan. Het is belang dat 
een onderzoeker afscheidt neemt van mensen die geen positieve energie uitstralen.  

4. Informele circuit. 
Een onderzoeker doet er goed aan door veranderingen op basis van informele wegen te 
implementeren, omdat zoals eerder aangegeven is dit leidt tot successen. Dit, omdat het 
veranderen met behulp van informele wegen vaak zorgt voor nieuwe ideeën en 
leermomenten welke bij mensen in gedachte blijven. Hiervandaan verspreidt een verandering 
zich als een olievlek op de rest van de groep/ organisatie. Hierom doet een onderzoeker er 
goed aan door veranderideeën eerst in een kleine groep te ‘’weken’’ en pas daarna met de 
rest van de groep/ organisatie deelt.   
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4.9 Het leerstadia model   
Het leerstadia model van Maslow beschrijft hoe nieuwe kennis, competenties en/ of vaardigheden via 
leren in gedrag geïmplementeerd kan worden (Van Wagenberg, De Winter, Van Asselt, & Fischer, 
2009). Leren is een proces waarbij mensen kennis ontwikkelen, toetsen en/ of bijstellen.  

Maslow onderscheidt vier fasen voor het leren, namelijk (Van Wagenberg, De Winter, Van Asselt, & 
Fischer, 2009):  

1. Onbewust onbekwaam; 
2. Bewust onbekwaam; 
3. Bewust bekwaam; 
4. Onbewust bekwaam.   

Hierbij geldt dat bij onbewust mensen niet stilstaan bij het gedrag dat mensen gewoonlijk altijd 
vertonen (Van Wagenberg, De Winter, Van Asselt, & Fischer, 2009). Bij bewust staan mensen juist wel 
stil bij het gedrag dat vertoond wordt, op zowel geestelijk als lichamelijk gedrag.  

Bekwaamheid bestaat uit vier aspecten (Van Wagenberg, De Winter, Van Asselt, & Fischer, 2009). De 
vier aspecten zijn:  

1. Kennis;  
Een mens weet hoe iets gedaan dient te worden 

2. Vaardigheid;  
Het instaat zijn om het te kunnen doen 

3. Geschikte houding; 
Het durven doen 

4. Overzicht. 
Weten wanneer wel of niet gehandeld dient te worden.  

Onbekwaamheid in het leerstadia model van Maslow houdt onbekwaamheid in dat één of meerdere 
van de genoemde aspecten bij bekwaamheid niet of onvoldoende aanwezig zijn.  

Het is dus van belang dat mensen zich eerst bewust worden van het eigen gedrag, voordat er een 
gedragsverandering plaats kan vinden (Van Wagenberg, De Winter, Van Asselt, & Fischer, 2009). Bij 
het veranderen van gedrag dienen mensen zich bewust te zijn dat dat niet eenvoudig is. Als eerst 
dienen de obstakels, welke de gedragsverandering in de weg zitten, weggeruimd te worden. Dit komt 
doordat gewoontes en onbewuste processen voor het grotendeel het gedrag van mensen sturen. 
Hierom dienen mensen zich eerst bewust te worden van deze gewoontes en onbewuste processen 
voordat het gedrag kan veranderen.  
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4.10 Activeren van het brein   
Op het moment dat een mens een gesprek voert, werken de kleine, de midden en de grote hersenen 
door elkaar heen (Schenk, 2011). In feite wordt er continu informatie verwerkt in en tussen alle delen 
van de hersenen. Volgens Schenk wordt dit ook wel onbewust denken genoemd. Een mens is zich niet 
bewust van de meeste activiteiten in de hersenen. Op het moment dat een mens onbewust aan het 
denken is werken de hersenen ongeveer op alle plekken in het hoofd tegelijk.  
 
Naast het onbewust denken, kunnen mensen ook bewust denken (Schenk, 2011). Als een mens 
bewust nadenkt is een deel van de hersenen geconcentreerd bezig met nadenken. De hersenen 
kunnen gemiddeld maar op vijf tot acht plaatsen, in de hersenen, tegelijk bewust nadenken. Deze 
parallelle processen worden samen ook de werkruimte genoemd. De werkruimte is geen fysieke 
ruimte, maar geeft in feite de grens van het aantal parallel lopende processen door alle hersendelen 
heen weer. Hiermee wordt bedoeld dat een mens bijvoorbeeld in een moeilijk gesprek niet tegelijk 
kan praten, nadenken, luisteren en onthouden.  
 
‘’Praten, nadenken en onthouden tegelijkertijd gaat niet goed.’’ – Schenk (2011) 
 
Zoals bovenstaande citaat reeds weergeven heeft, kan een mens niet tegelijkertijd praten, nadenken 
en onthouden (Schenk, 2011). Het is niet onmogelijk, maar kan er wel toe leiden dat een mens 
bijvoorbeeld hetgeen dat verteld wordt niet goed kan onthouden. Of op het moment dat een mens 
tegelijkertijd aan het luisteren en denken is, lukt praten en onthouden minder goed/ niet goed.  
 
Meewerkende hersenen 
Op het moment dat bijvoorbeeld een manager een gesprek met één van de werknemers wilt voeren, 
dient een manager de beschikbare parallelle processen optimaal te benutten (Schenk, 2011). Op het 
moment dat informatie het hoofd binnen stroom via de kleine hersenen, kan dat de werkruimte van 
de werknemer doen overstromen. Een manager kan dit deels voorkomen door bepaalde maatregelen 
te treffen. Mocht de werkruimte van een werknemer alsnog overstromen, kan de manager deze 
maatregelen inzetten om de werkruimte weer vrij te krijgen. 
 
De manager dient te beginnen met het helpen klaarzetten van verschillende feiten, welke aanwezig 
zijn in het geheugen van de werknemer (Schenk, 2011). Hierna dient een manager te beginnen met 
het in kaart brengen van de hele situatie. Dit is van belang, omdat in het hoofd van de werknemer 
relevante informatie opgeslagen is, maar vaak is de informatie ergens weggeborgen. Het geheugen 
van de werknemer kan informatie rondom de situatie, context, geschiedenis, voorvallen, reacties van 
omstanders en nog veel meer bevatten. Vanuit deze perspectieven is er sprake van herinneringen aan 
gedrag, gevoelens en gedachten die rondom een gebeurtenis opgeslagen zijn op allerlei plaatsen in 
het hoofd.  
 
De manager helpt de werknemer door relevante delen van het geheugen te activeren door te starten 
naar een karakteristieke situatie voorbeelden ‘’Geef eens een voorbeeld van een situatie…..’’. (Schenk, 
2011). In feite vraagt de manager naar een concrete situatie. De werknemer zal als het goed is 
vertellen wat er gebeurd is, wat er gezegd is, wie wat gedaan heeft etc. allemaal vanuit de ervaring 
van de werknemer. Het is vervolgens aan de manager om door te vragen om zo de gehele hersenen 
en dus ook de werkruimte te activeren.  
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In het kort kan het geheugen geactiveerd worden middels zes stappen (Schenk, 2011): 
1. Verzamel een aantal details om iemand in een karakteristieke situatie in het geheugen.  

Voorbeeldvraag: Beschrijf eens in detail wat er gebeurde, wat er speelde? 
2. Vraag door op de informatie die vanuit bepaalde zintuigen bovenkomt.  

Voorbeeldvraag: Je zag dat. Wat zag je nog meer? Je hoorde dat? Wat hoorde je nog meer? 
3. Breng daarna de overige geheugendelen in kaart. 

Voorbeeldvraag: Hoe, zag, stond, keek de persoon? Wat werd er gezegd? 
4. Gebruik het tijdlijngeheugen in combinatie met andere delen. 

Voorbeeldvraag: Wat speelde er daarvoor, daarna? Wat was de reactie? Wat werd er daarna 
gezegd? Wie nam het woord eerst? 

5. Gebruik het ruimtegeheugen in combinatie met andere delen.  
Voorbeeldvraag: Wie zat of stond naast wie? Waar zat of stond jij toen dat gebeurde? Naar 
wie kijk je toen dat gezegd werd? 

6. Je vraagt door tot je zoveel informatie op tafel hebt, dat je de situatie kunt uittekenen.  
Voorbeeldvraag: Dus als ik je goed gevolgd heb, dan….. 
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Bijlage 5 – Overzicht onderzoeksgroepsleden    
Hieronder is een overzicht te vinden met daarin de leden van de onderzoeksgroep van het 
afstudeeronderzoek.  
 

Naam Functie  Functie binnen onderzoeksgroep 
Randa Kassem Student Hoofdonderzoeker + afstudeerder 
Angel Fernando Student Medeonderzoeker + afstudeerder 
Marius van Regteren Bedrijfskunde docent Opdrachtgever + sparringpartner 
Simone Schenk Bedrijfskunde docent & 

afstudeercoördinator  
Opdrachtgever + sparringpartner 

 
Bijlage 6 – Overzicht kenniskringleden     
Hieronder is een overzicht te vinden met daarin de leden van de kenniskring van het lectoraat 
Sustainable Working and Organising.  
 

Naam Functie  
Tonnie van der Zouwen Lector  
Gabriel Heinrichs Hogeschooldocent 
Leon Kuijpers Hogeschooldocent 
Marius van Regteren Hogeschooldocent 
Paula Zweekhorst Hogeschooldocent 
Sandra Doeze Jager – van Vliet Hogeschooldocent 
Sophie Waelput HRM student 
Eugene Princee Beleidsadviseur LIC 
Ineke van Kruining Hogeschooldocent 
Peter Stoffer  Externe  

 
Bijlage 7 – Research Journeys     
Hieronder is een voorbeeld weergave van een Research Journey weergegeven. Met behulp van de 
Dropbox link kan naar de overige Research Journeys genavigeerd worden.  
  
Volledige Research Journeys  

https://www.dropbox.com/scl/fi/eygx5811srstrymwlbv9m/Research-Journey-
Randa.xlsx?dl=0&rlkey=fdp65yj75et4q1nz7hvjdb2wq 

 
 

 
  

https://www.dropbox.com/scl/fi/eygx5811srstrymwlbv9m/Research-Journey-Randa.xlsx?dl=0&rlkey=fdp65yj75et4q1nz7hvjdb2wq
https://www.dropbox.com/scl/fi/eygx5811srstrymwlbv9m/Research-Journey-Randa.xlsx?dl=0&rlkey=fdp65yj75et4q1nz7hvjdb2wq
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Bijlage 8 – Cyclus 1 – actie 1 – Het kennismakingsfilmpje      
Fase 1 – actie ontwerpen  
De hoofdonderzoeker heeft in samenspraak met de onderzoeksgroep voorafgaand aan het 
afstudeeronderzoek een kennismakingsfilmpje gemaakt. Dit heeft hoofdonderzoeker gedaan in het 
belang van het verder verkennen van het vraagstuk en praktijk, contact te maken en een relatie op te 
bouwen met de afstudeerbegeleiders. 
 
Ten tweede wilde de hoofdonderzoeker aan de hand van het kennismakingsfilmpje als het ware een 
‘entree’ maken en het afstudeeronderzoek introduceren. Dit was van belang voor het verkrijgen van 
toegang en wederzijds vertrouwen (Van der Zouwen, 2018). Wederzijds vertrouwen is belangrijk in 
een onderzoek, omdat dat de kans voor de onderzoeker vergoot op het verkrijgen van ‘echte’ 
antwoorden van bijvoorbeeld de doelgroep.   
 
Fase 2 – actie uitvoeren 
Het kennismakingsfilmpje bevatte naast de hoofdonderzoeker ook de drie overige leden van de 
onderzoeksgroep. De hoofdonderzoeker is in eerste instantie gestart met het schrijven van een script. 
De hoofdonderzoeker heeft hiervoor gekozen om ervoor te zorgen dat het afstudeeronderzoek zo 
correct, volledig en duidelijk mogelijk geïntroduceerd zou worden. Het beeldmateriaal is door een lid 
van de onderzoeksgroep gemonteerd.  
 
Fase 3 – reflecteren  
De hoofdonderzoeker heeft aan de hand van een member check, het kennismakingsfilmpje, getoetst 
op relevantie, correctheid, volledigheid en bruikbaarheid. Daar waar de hoofdonderzoeker 
voorafgaand aan de opnames het script ook meerdere malen heeft voorgelegd aan de 
onderzoeksgroep, was er nauwelijks tot geen feedback op het kennismakingsfilmpje.    
 
 

 
 

 
 

  
 
Fase 4 – vastleggen en delen 
Na de member check heeft de hoofdonderzoeker aan een lid van de onderzoeksgroep gevraagd om 
het kennismakingsfilmpje uit te zetten in meerdere kanalen zoals Blackboard en Outlook. De 
hoofdonderzoeker was niet in staat om het kennismakingsfilmpje zelf uit te zetten op deze kanalen, 
daar waar het stagebedrijf van de hoofdonderzoeker nog geen toegang verleend had voor deze 
kanalen.   
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ik ben van mening dat de eerste actie, het kennismakingsfilmpje, een positief 
effect had op het afstudeeronderzoek. Het kennismakingsfilmpje heeft er 
onder andere voor gezorgd dat ik op een creatieve laagdrempelige manier 
persoonlijk contact heb weten te leggen met de afstudeerbegeleiders.  

Mijn mening werd door de afstudeerbegeleiders bevestigd, omdat op de 
momenten dat ik afstudeerbegeleiders sprak, zij reacties gaven als ‘’oh ja, ik 
heb jou gezien in het filmpje’’ of ‘’ja ik weet wie je bent, omdat ik het filmpje 
heb bekeken.’’ 

‘’Altijd even tussendoor bij een online vergadering werd er wel gepraat over 
het kennismakingsfilmpje, maar dat mensen dat doen, terwijl de vergadering 
over iets anders gaat, is veelzeggend.’’ – Lid onderzoeksgroep 
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Bijlage 8.1 – Het kennismakingsfilmpje        
Hieronder is zowel het kennismakingsfilmpje als het script van het kennismakingsfilmpje te vinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 8.2 – Script kennismakingsfilmpje      
Doel van het kennismakingsfilmpje  
Het doel van het kennismakingsfilmpje is om een creatieve laagdrempelige manier het docententeam 
en afstudeerders van de opleiding Bedrijfskunde kennis te laten maken met ons, de onderzoeksgroep. 
Ook is het de bedoeling dat aan de hand van het kennismakingsfilmpje vertrouwen gewonnen wordt 
en het docententeam en afstudeerders van de opleiding Bedrijfskunde uit te nodigen om mee te doen 
aan ons afstudeeronderzoek.  
 
Tijdsduur van het kennismakingsfilmpje  
Het streven is om het kennismakingsfilmpje niet langer dan 4 minuten te laten duren.  
 
Het middel 
Iedereen mag zelf bepalen hoe zij of hij het kennismakingsfilmpje opneemt. Het kan via de mobiele 
telefoon, Microsoft Teams etc. Let wel op dat je het middel horizontaal houdt en in het kader van de 
geluidskwaliteit een rustige omgeving kiest met weinig tot geen achtergrond geluiden.  
 
Deadline 
Gezien het kennismakingsfilmpje nog gemonteerd moet worden is de deadline van de opnames 
dinsdag 27 april 2021. De opnames mogen verstuurd worden naar Angel via Outlook 
(ap.fernando1@student.avans.nl) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ap.fernando1@student.avans.nl
https://www.youtube.com/embed/rFrDg92o_eM?feature=oembed
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Tekst verdeling per onderzoeksgroep lid  
Start en kern van het kennismakingsfilmpje   
 
Marius 
Kort en bondig vertellen over het onderzoek en je eigen rol in het onderzoek. Vervolgens een 
bruggetje maken naar de onderzoeksgroep (Voorbeeldzin: Nu zijn jullie vast benieuwd met wie ik 
samenwerken in het onderzoek, let op nu zullen zij zich voorstellen).  
 
Simone 
Wie is Simone, waarom neemt Simone deel aan het onderzoek en wat is haar rol in het onderzoek en 
het doel van het onderzoek vertellen en bruggetje maken naar de twee afstudeerders (Voorbeeldzin: 
bij dit onderzoek zijn er nog twee afstudeerders betrokken, zij zullen zich nu voorstellen) 
 
Randa 
Wie ben ik (vierdejaarsstudent, HRM, Breda)  
 
Angel 
Wie ben ik (vierdejaarsstudent, HRM, Breda) 
 
Randa 
Waarom wij deelnemen aan het onderzoek (Wij zijn aangehaakt bij het onderzoek, om zo 
verschillende invalshoeken in het onderzoek te hebben. Daarnaast vinden wij het super interessant 
om de interactie tussen student en docent te onderzoek)  
 
Angel 
Onze rol in het onderzoek is dat wij twee onderzoeksleden zijn.  
 
Afsluiting van het kennismakingsfilmpje   
Marius 
Klinkt dit interessant  
 
Simone 
Ben jij net zo enthousiast als wij 
 
Randa 
Wacht dan onze uitnodiging af   
 
Angel 
En draag bij aan het onderzoek 
 
Angel en Randa  
Tot snel (gezamenlijk opnemen) 
 
Bijlage 8.3 – Reactie(s) kennismakingsfilmpje       
Hieronder is een mail weergegeven met daarin de reactie van één van de opdrachtgevers.  
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Bijlage 9 – Cyclus 1 – actie 2 – First Impression       
Nadat de afstudeerbegeleiders kennisgemaakt hadden met zowel de hoofdonderzoeker als de 
onderzoeksgroep aan de hand van het kennismakingsfilmpje, is de hoofdonderzoeker gaan nadenken 
over de volgende actie. 
 
Fase 1 – actie ontwerpen  
De hoofdonderzoeker heeft gedurende het verkennen van onder andere de aanleiding, 
probleemstelling en vraagstelling alleen gesproken met de onderzoeksgroep. Hierdoor is de 
hoofdonderzoeker zich gaan afvragen of hetgeen dat de onderzoeksgroep aan data gegeven had, ook 
overeenkwam met de praktijk. Met de praktijk worden de afstudeerbegeleiders bedoeld. Om de 
kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegeven data en indirect ook van het afstudeeronderzoek te 
verhogen, besloot de hoofdonderzoeker om het afstudeeronderzoek vanuit verschillende 
perspectieven te bekijken. Verhoeven (2018) noemt dit triangulatie. Dit heeft de hoofdonderzoeker 
doen nadenken over een nieuwe actie om data te verzamelen. Aan de hand van Microsoft Whiteboard 
heeft de hoofdonderzoeker de gedachtespinsels rondom de nieuwe actie uitgeschreven. Vervolgens 
heeft de hoofdonderzoeker op basis van de gedachtespinsels de nieuwe actie ontworpen, ofwel First 
Impression. In feite komt First Impression op korte kennismakingsgesprekken met de 
afstudeerbegeleiders neer.   
 
Ten tweede heeft de hoofdonderzoeker voor First Impression gekozen, omdat volgens Van der Zouwen 
(2018) hetgeen dat een onderzoeker doet onder andere ethisch verantwoord dient te zijn. Destijds 
heeft de hoofdonderzoeker besloten dat het op dat moment ethisch verantwoord was om korte 
kennismakingsgesprekken met de afstudeerbegeleiders te voeren. De afstudeerbegeleiders bevonden 
zich destijds in een drukke periode met weinig ruimte voor randzaken zoals het afstudeeronderzoek (S. 
Schenk & M. van Regteren, persoonlijke communicatie, juni 2021). Hierdoor bevond de 
hoofdonderzoeker zich als het ware in een dilemma. Enerzijds diende de hoofdonderzoeker de 
afstudeerbegeleiders in het kader van het verkrijgen van nieuwe informatie te spreken. Anderzijds vond 
de hoofdonderzoeker het niet ethisch verantwoord om uitgebreide interviews te voeren. Rekening 
houdend met de volle agenda’s van de afstudeerbegeleiders en het belang van het verkrijgen van 
nieuwe informatie, heeft de hoofdonderzoeker destijds toch besloten om de afstudeerbegeleiders uit 
te nodigen voor First Impression.   
 
Fase 2 – actie uitvoeren 
De hoofdonderzoeker had, net zoals aangegeven is in de inleiding, een afstudeerpartner genaamd Angel 
Fernando. Ondanks dat de hoofdonderzoeker een afstudeerpartner had, was het van belang dat de 
hoofdonderzoeker gedurende het afstuderen aantoonde zich ontwikkeld te hebben tot een HR 
professional die over een professionele houding beschikt (HRM Breda et al., 2020). Hierom heeft de 
hoofdonderzoeker in samenspraak met de afstudeerpartner besloten om individueel First Impression 
uit te voeren.  
 
De hoofdonderzoeker heeft in samenspraak met de afstudeerpartner ervoor gekozen om de scheiding 
op basis van het totaal aantal afstudeerbegeleiders te maken. Hierdoor heeft de hoofdonderzoeker 
individueel tien First Impression gesprekken met afstudeerbegeleiders gevoerd.   
 
De hoofdonderzoeker is vervolgens gestart met het nadenken over het inhoudelijke aspect van First 
Impression. Hierbij was de hoofdonderzoeker zich bewust van het belang dat er afstemming diende te 
zijn met de afstudeerpartner op het gebied van interviewvormen. Het individueel uitvoeren van First 
Impression kon zonder afstemming, op het gebied van de interviewvormen, leiden tot andere data. 
Hierdoor ontstond het gevaar dat de betrouwbaarheid van de gegeven data en indirect ook van het 
afstudeeronderzoek in gevaar kwam. 
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Op basis van verkregen data van de opdrachtgevers, de verkennende fase van het afstudeeronderzoek 
en van de eerste actie, had de hoofdonderzoeker al wel enige informatie. Daarnaast vroeg de 
hoofdonderzoeker zich af of er niet nog meer zaken speelden. Deze redenen hebben de 
hoofdonderzoeker doen besluiten om de interviewvorm half gestructureerd te kiezen. 
Door te kiezen voor half gestructureerde interviews kon de hoofdonderzoeker borgen dat alle relevante 
thema’s besproken werden (Baarda & Der Hulst, 2021). Daarnaast kon de hoofdonderzoeker de 
volgorde van de relevante thema’s aanpassen aan de loop van de interviews.  
  
Fase 3 – reflecteren  
De hoofdonderzoeker heeft tussen alle First Impression gesprekken door met de afstudeerpartner het 
één en ander aan data gedeeld. Dit met oog om naast de half gestructureerde interviews, te borgen dat 
de verkregen data in zekere zin niet teveel van elkaar verschilden. 
Gedurende de eerste First Impression gesprekken heeft de afstudeerpartner van de hoofdonderzoeker 
meegekeken. De afstudeerpartner heeft de gesprekstechnieken van de hoofdonderzoeker 
geobserveerd.  
De belangrijkste succesfactoren in gesprekken zijn luisteren, samenvatten en doorvragen, ofwel LSD 
(Verhoeven, 2014). Het was van belang dat de hoofdonderzoeker gedurende de First Impression 
gesprekken in de afstudeerbegeleiders, belangstelling toonde. Door als hoofdonderzoeker 
belangstelling te tonen in hetgeen dat de afstudeerbegeleiders verteld hadden, vergrootte dat mogelijk 
de bereidheid van de afstudeerbegeleiders om mee te werken aan de First Impression gesprekken en 
wellicht de volgende acties.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fase 4 – vastleggen en delen 
De hoofdonderzoeker heeft voorafgaand elk First Impression gesprek aan de desbetreffende 
afstudeerbegeleider toestemming gevraagd om het gesprek door middel van de opname functie in 
Microsoft Teams op te nemen. Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker alle First Impression opnames 
bewaard en opgeslagen op een USB stick.  

 

 

  

First Impression heeft als effect gehad dat de afstudeerbegeleiders kennis met mij, als hoofdonderzoeker, 
hebben kunnen maken. Daarbij heb ik door middel van mijn gesprekstechnieken de afstudeerbegeleiders 
enthousiast weten te maken over mijn afstudeeronderzoek. Ik baseer deze uitspraak op de feedback die de 
afstudeerbegeleiders mij gegeven hebben, zie citaten onder fase 3 – reflecteren. 
Op basis van de citaten maakte ik als hoofdonderzoeker op dat de afstudeerbegeleiders, First Impression als 
plezierig ervaren hebben. Daarnaast heb ik veel data op tafel weten te krijgen. Aan de hand van de opgehaalde 
data kon ik de meest passende volgende actie ontwerpen.   

‘’Tijdens het First Impression voelde ik me erg gehoord, omdat je goed 
doorvraagde!’’ - Afstudeerbegeleider 

‘’Graag werk ik het komend studiejaar weer met jullie mee.’’- 
Afstudeerbegeleider 
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Bijlage 9.1 - Microsoft Whiteboard       
Hieronder is de Microsoft Whiteboard met daarin de gedachtespinsels van de tweede actie genaamd 
First Impression weergegeven. Voor de volledige Microsoft Whiteboard zie Dropbox.   
 
Volledige Microsoft Whiteboard 

https://www.dropbox.com/sh/lm1cb3md453pork/AACRyN5YwCJmx-_LOCwurNOoa?dl=0 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/lm1cb3md453pork/AACRyN5YwCJmx-_LOCwurNOoa?dl=0
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Bijlage 9.2 – Semigestructureerd interviewvragenlijst        
Hieronder is de semigestructureerd interviewvragenlijst weergegeven, die gebruikt is gedurende First 
Impression gesprekken.  
 
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 van 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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Bijlage 9.3 – Uitnodiging        
Hieronder is zowel de First Impression uitnodiging als de e-mail te vinden die naar de 
afstudeerbegeleiders zijn gestuurd.  
 
First Impression uitnodiging 
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E-mail rondom First Impression 

 
Bijlage 9.4 – Reacties op uitnodiging        
Hieronder zijn enkele reacties op uitnodiging van First Impression weergegeven.  
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Bijlage 9.5 – Observatieformulieren  
Hieronder zijn twee observatieformulieren terug te vinden, met daarin feedback voor de 
hoofdonderzoeker.         

Observatieformulier “First Impression” 

Gespreksvoerder: Randa Kassem  
Observator: Angel Fernando   
Docent: -  
Datum: 1 juni 2021 

 

Kerncompetentie  Kritisch en onderzoekend  

Kerncompetentie  Beschikking over netwerkvermogen 

Kerncompetentie Een ethische en (organisatie) sensitieve ha   

 

Feedback op kerncompetenties  
Kritisch en onderzoekend 
Randa is tijdens het gesprek kritisch en 
onderzoekend. Randa stelt prikkelende 
vragen en zet daardoor een ander aan het 
denken. Randa kan tijdens het gesprek goed 
onduidelijkheden ophelderen door op het 
juiste moment samen te vatten en 
bevestigende vragen te stellen.  
 
Beschikking over netwerkvermogen 
Randa beschikt over het vermogen om te 
netwerken. Het gesprek gaat Randa makkelijk 
af. 
  
Een ethische en (organisatie) sensitieve 
handelswijze 
Randa geeft goed aan waarom een opname 
wordt gemaakt. En kan zich goed in de rol 
van gesprekvoerder plaatsen om zo de juiste 
informatie naar boven te krijgen.  

 

Vaardigheden  - +/- + 

Actief luisteren    Randa luistert aandacht en is non-
verbaal heel actief in het gesprek. 
Knikt waar nodig en geeft signalen 
af (ja, hmm, precies etc.) om aan 
te geven, dat ze actief luistert. 
(Het knikken mag soms iets 
minder, het wordt op een 
gegeven moment een reeks aan 
knikken)  

Doorvragen    Randa is tijdens het gesprek goed 
aan het doorvragen. Hierdoor laat 
Randa haar gesprekspartner zelf 
nadenken door prikkelende 
vragen te stellen.  

Samenvatten    Randa kan in het gesprek het 
verhaal van de gesprekspartner 
goed terughalen en samenvatten.  

Een tip en een top voor Randa: Wat heel goed aan Randa is, dat Randa de rust in het gesprek kan bewaren. Randa 
geeft de afstudeerbegeleider de ruimte om haar verhaal te doen. Wel heeft Randa vaak in haar vragen een lange Uhm. 
Dit komt bij Randa vooral voor bij het stellen van vragen. Randa is dan aan het denken en dat denkproces wordt in het 
woordje Uhm geuit. Daarnaast heeft Randa aan het begin van het gesprek een stopwoordje Hé (4x kwam het aan het 
begin voor). Eenmaal in het gesprek gesetteld te zijn, valt de hé weg.  
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 Observatieformulier “First Impression” 
Gespreksvoerder: Randa Kassem  
Observator: Angel Fernando   
Docent: - 
Datum: 9 juni 2021 

 

Kerncompetentie  Kritisch en onderzoekend  

Kerncompetentie  Beschikking over netwerkvermogen 

Kerncompetentie 
Een ethische en (organisatie) sensitieve  
handelswijze  
 

 

Feedback op kerncompetenties  
Kritisch en onderzoekend 
Randa kan heel goed met haar 
gesprekspartner netwerken door vragen 
te stellen die niet alleen gaat over het 
professionele vlak, maar ook persoonlijk 
vlak (interesses/achtergrond etc.). Ik 
miste vandaag alleen de intro met het 
vertellen van “Waarom Roland in 
gesprek is met jou”?  
 
Beschikking over netwerkvermogen 
Randa kan goed in het gesprek ethische 
en sensitieve handelen. Randa laat de 
gesprekspartner z’n gevoel uiten en 
luistert aandacht naar z’n ervaringen en 
vat goed samen hierdoor kan Randa 
zichzelf verplaatsen in een ander.  
 
Een ethische en (organisatie) sensitieve 
handelswijze 
Randa is in het gesprek voldoende 
kritisch en onderzoekend in het belang 
van het afstudeeronderzoek  

 

Vaardigheden  - +/- + 

Actief luisteren      Randa luistert actief en dit is 
goed te zien, doordat Randa 
goed vragen stelt en op het 
juiste moment kan ingrijpen 
en kan doorvragen.  

Doorvragen     Randa kan goed doorvragen 
in het gesprek met de 
gesprekspartner.  

Samenvatten    Randa vat uitstekend samen. 
Na elke vraag vat Randa 
samen.  

Een tip en een top voor Randa: kijkend naar de feedback van vorige week voert Randa goede inhoudelijke 
gesprekken. Inhoudelijk is Randa zeker, sterk en professioneel. Vorige keer was de non-verbale communicatie 
(knikken) heel erg aanwezig (het was een reeks aan knikken). In het gesprek vandaag knikt Randa minder, dus ze 
heeft geen knikkende hoofd. Daarnaast gaf ik Randa vorige keer als feedback, dat Randa in het stellen van vragen 
vaak een te lange uhm heeft. Randa heeft in dit gesprek wel veel uhms, maar vergeleken met het vorige gesprek 
is het verminderd. Vandaag is mij wel opgevallen, dat Randa door het samenvatten (4x) haar volgende vraag 
kwijtraakt waardoor ze even zoekende was, maar Randa herpakt zich hierop goed. Het belemmert haar zeker 
niet, maar zag in haar ogen wel dat ze het vervelend vond.  
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Bijlage 10 – Cyclus 1 – actie 3 – Kijk mee in de afstudeerspiegel        
De hoofdonderzoeker heeft de First Impression gesprekken niet direct uitgewerkt. Op dat moment was 
het verantwoorder om direct door te pakken naar de volgende actie op basis van de opgedane data, 
omdat de zomervakantie nabij was. Gedurende de zomervakantie zouden zowel de 
afstudeerbegeleiders als de afstudeerders van de opleiding niet beschikbaar zijn voor mogelijke acties. 
Dit heeft de hoofdonderzoeker doen besluiten om door te pakken naar en na te denken over de 
volgende actie.  
 
Fase 1 – actie ontwerpen  
De hoofdonderzoeker heeft samen met de afstudeerpartner net zoals bij de tweede actie, First 
Impression, besloten om wederom de gedachtespinsels in Microsoft Whiteboard uit te schrijven.  
Al snel kwam de hoofdonderzoeker tot de conclusie dat gedurende First Impression niet de gehele 
praktijk benut was om data te vergaren. Daarbij stellen Borra, Van Dijk en Verboom (2016) dat het 
gebruiken van verschillende vormen van onderzoekersinformatie en/ of gegevensbronnen, ofwel 
datatriangulatie, de betrouwbaarheid van de onderzoekssituatie vergroten. Aan de hand van 
datatriangulatie kan een beter beeld ontstaat van de te onderzoeken situatie op het moment dat er 
vanuit verschillende methodische invalshoeken gegevens verzameld worden. Deze drie redenen 
hadden de hoofdonderzoeker doen besluiten om nog een perspectief van de praktijk, ofwel het 
perspectief van afstudeerders, te gebruiken om meer data te vergaren.  
 
De hoofdonderzoeker kwam gedurende sparmomenten met de onderzoeksgroep tot de conclusie dat 
veel afstudeerders op dat moment tijd hadden voor een mogelijke actie. Dit, omdat veel afstudeerders 
destijds hun definitieve eindrapport ingeleverd hadden en aan het wachten waren op een eventuele 
uitnodiging voor een afstudeerzitting (M. van Regteren & S. Schenk, persoonlijke communicatie, Juni 
2021). Met oog op de naderende zomervakantie en de ruimte in de agenda’s van de afstudeerders, 
heeft de hoofdonderzoeker in samenspraak met de afstudeerpartner besloten dat dat het juiste 
moment was om de volgende actie te laten plaatsvinden.  
 
Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker samen met de afstudeerpartner nagedacht over de inhoud van 
de volgende actie. Daar waar gedurende First Impression afstudeerbegeleiders als het ware teruggeblikt 
hadden op de afstudeerperiode, vond de hoofdonderzoeker het belangrijk dat de ervaringen van de 
afstudeerders ook werden opgehaald. De hoofdonderzoeker heeft mede hierdoor de actie ‘’Kijk mee in 
de afstudeerspiegel’’ genoemd.  
 
Baarde en Der Hulst (2021) geven aan dat op het moment dat de hoofdonderzoeker informatie dient te 
vergaren omtrent het verleden, de interviewvorm retrospectief ingezet kan worden. De 
hoofdonderzoeker diende wel rekening te houden met het gevaar van retrospectief interviews. Bij 
retrospectief interviews komt het vaak voor dat de uitkomsten gekleurd zijn door huidige opvattingen 
en/ of gevoelens van de afstudeerders en die geprojecteerd worden op ervaringen in het verleden. Dit 
gevaar heeft de hoofdonderzoeker getracht te minimaliseren door zoveel mogelijk terug te gaan naar 
de tijd waarover de afstudeerders bevraagd werden. Ook heeft de hoofdonderzoeker gedurende Kijk 
mee in de afstudeerspiegel gevraagd naar concrete gebeurtenissen. Hiermee heeft de 
hoofdonderzoeker geprobeerd zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven.   
 
Fase 2 – actie uitvoeren 
De hoofdonderzoeker heeft in samenspraak met de afstudeerpartner besloten om net zoals bij First 
Impression, Kijk mee in de afstudeerspiegel, individueel uit te voeren. Het afstudeersemester bevatte 
215 afstudeerders, welke verdeeld waren onder 20 afstudeerbegeleiders. Gezien de zomervakantie 
nabij was en het afstudeersemester 215 afstudeerders bevatte, is de hoofdonderzoeker tot de conclusie 
gekomen dat het nauwelijks haalbaar was om alle afstudeerders uit te nodigen voor Kijk mee in de 
afstudeerspiegel.  



 

 pag. 76 

In samenspraak met de afstudeerpartner heeft de hoofdonderzoeker besloten om aan de hand van een 
aselecte steekproef vast te stellen welke afstudeerders gevraagd zouden worden voor Kijk mee in de 
afstudeerspiegel. Het doel van een aselecte steekproef is om op een willekeurige manier aan aantal 
cases (elementen binnen een populatie) uit de populatie te trekken (Saunders, Lewis, Thornhill, & 
Arnoldy, 2019). Dit heeft als uiteindelijke doel om tot een representatieve steekproef te komen. 
 
De hoofdonderzoeker is begonnen met het vaststellen van een geschikt steekproefkader (Saunders, 
Lewis, Thornhill, & Arnoldy, 2019). In dit geval was het steekproefkader een lijst met alle 215 
afstudeerders, welke verdeeld waren over 20 afstudeerbegeleiders. Vervolgens heeft de onderzoeker 
gecontroleerd of de lijst met alle afstudeerders compleet, actueel, nauwkeurig en niet vertekend was. 
Dit was belangrijk, omdat dat belangrijke voorwaarden zijn voor een geschikt steekproefkader. 
 
Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker nagedacht over een geschikte steekproefomvang (Saunders, 
Lewis, Thornhill, & Arnoldy, 2019). Gezien de afstudeerders al verdeeld waren onder de 
afstudeerbegeleiders heeft de hoofdonderzoeker besloten om deze indeling aan te houden. Echter, is 
het de hoofdonderzoeker opgevallen dat het aantal afstudeerders niet evenredig verdeeld was onder 
de afstudeerbegeleiders. In sommige gevallen had een afstudeerbegeleider drie afstudeerders in de 
afstudeercirkel en in sommige gevallen waren dat vier à vijf afstudeerders. De hoofdonderzoeker heeft 
op basis daarvan de keuze gemaakt om per afstudeerbegeleider drie afstudeerders uit te nodigen voor 
de steekproef. Dit om te trachten naar een zo goed mogelijk vergelijkbare verdeling.  
 
Daaropvolgend heeft de hoofdonderzoeker vastgesteld welke steekproefmethode het meest passend 
was binnen het afstudeeronderzoek. Al snel kwam de hoofdonderzoeker tot de conclusie dat een cluster 
steekproef het beste bij Kijk mee in de afstudeerspiegel past. Dit, omdat de steekproef kader, ofwel de 
lijst met alle afstudeerders, al in groepen (clusters) verdeeld waren. Bij het selecteren van de drie cases 
per afstudeercirkel heeft de hoofdonderzoeker getracht om zowel mannelijke -als vrouwelijke 
afstudeerders te selecteren. Dit was voor de hoofdonderzoeker van belang om een zo goed mogelijk 
representatieve afspiegeling van de populatie (alle afstudeerders) te verkrijgen.  
 
Nadat de hoofdonderzoeker, in samenspraak met de afstudeerpartner, vastgesteld had welke 
afstudeerders uitgenodigd dienden te worden is de hoofdonderzoeker gaan nadenken over de 
uitnodigingen. Van der Zouwen (2018) stelt dat op het moment dat een onderzoeker zichzelf als een 
mens gedraagt en niet als een expert die dé oplossing heeft, dit positief effect heeft op het vertrouwen 
tussen de onderzoeker en de doelgroep. Werken aan vertrouwen begint in feite dus voorafgaand aan 
de actie. Hierom besloot de hoofdonderzoeker om naast een creatieve uitnodiging ook een mail te 
schrijven met daarin onder andere dat de hoofdonderzoeker zelf ook een vierdejaars studente is en zich 
ook in het afstudeertraject bevindt. Dit heeft de hoofdonderzoeker bewust in de mail gezet om 
afstudeerders te attenderen zelf ook ‘’maar’’ een studente te zijn en niet dé expert die de oplossing 
heeft. Naast de poster en mail heeft de hoofdonderzoeker besloten om het kennismakingsfilmpje ofwel 
actie één bij te voegen, om de afstudeerders meer gevoel te geven bij het afstudeeronderzoek en 
indirect bij het doel van Kijk mee in de afstudeerspiegel.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

‘’Ik wil zeker mijn verhaal over het afstudeertraject met jullie delen!’’ - Afstudeerder 

‘’Ik heb je uitnodiging ontvangen en ga het gelijk accepteren!’’ - Afstudeerder 
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Fase 3 – reflecteren  
De hoofdonderzoeker heeft tussen alle Kijk mee in de afstudeerspiegel gesprekken door, met de 
afstudeerpartner het één en ander aan data gedeeld. Dit om zoveel als mogelijk te borgen dat de 
verkregen data niet teveel van elkaar zou verschillen.  
 
Fase 4 – vastleggen en delen 
De hoofdonderzoeker heeft voorafgaand aan elke Kijk mee in de afstudeerspiegel gesprek aan de 
desbetreffende afstudeerder toestemming gevraagd om het gesprek door middel van de opname 
functie in Microsoft Teams op te nemen. Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker alle Kijk mee in de 
afstudeerspiegel opnames bewaard en opgeslagen op een USB stick.  

 

 

  

Kijk mee in de afstudeerspiegel heeft als effect gehad dat ik als hoofdonderzoeker erachter ben gekomen hoe 
afstudeerders tegen het afstudeertraject aankijken. In feite heeft Kijk mee in de afstudeerspiegel als effect 
gehad dat binnen mijn afstudeeronderzoek ook de meningen, ideeën, visies etc. van de afstudeerders aan het 
licht zijn gekomen. Dit is van belang binnen mijn afstudeeronderzoek, omdat het afstudeeronderzoek immers 
over zowel afstudeerbegeleiders als afstudeerders gaat. Daarbij kan de data welke voortgekomen is uit Kijk 
mee in de afstudeerspiegel gebruikt worden om verschillende belanghebbende zoals afstudeerbegeleiders en 
afstudeercoördinatoren bewust te maken van bepaalde dingen die afstudeerders hebben aangegeven.  
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Bijlage 10.1 – Microsoft Whiteboard  
Hieronder is de Microsoft Whiteboard met daarin de gedachtespinsels van de tweede actie genaamd 
Kijk mee in de afstudeerspiegel weergegeven. Voor de volledige Microsoft Whiteboard zie Dropbox.   
 
Volledige Microsoft Whiteboard 

https://www.dropbox.com/sh/lm1cb3md453pork/AACRyN5YwCJmx-_LOCwurNOoa?dl=0 
 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/lm1cb3md453pork/AACRyN5YwCJmx-_LOCwurNOoa?dl=0
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Bijlage 10.2 – Interviewvragenlijst  
Hieronder is de vragenlijst weergegeven, welke gebruikt is gedurende Kijk mee in de afstudeerspiegel. 

  
- Doel: bijdragen leerproces in het afstuderen  
- Tip Simone: zo snel mogelijk twee/drie gesprekken voeren en vervolgens analyseren hoe het 

werkt en of de juiste informatie vergaard wordt.  
 
Introductie  

1. Kan jij jezelf in kort voorstellen? 
2. Wie begeleidt jou?  
3. Hoe heb je jouw afstudeerperiode over het algemeen ervaren? 
4. Hoe heb je het afstuderen in duo’s ervaren? 

 
De kern – thema 2: begeleiding (vragen om voorbeelden is heel belangrijk)  

1. Hoe heb je de afstudeerbegeleiding binnen jouw afstudeerperiode ervaren?  
- Wat werkt wel? 
- Wat werkt niet? 

2. Wat heb je gedurende jouw afstuderen gemist op het gebied van afstudeerbegeleiding?  
3. Welke verwachtingen had jij voorafgaand aan het afstuderen op het gebieden van 

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

4. Hoe ziet jouw ideale afstudeerbegeleider eruit? 
- Als je terugblikt naar jouw ideale afstudeerbegeleider, wat mist jouw huidige 

afstudeerbegeleider dan? 
- Als je terugblikt naar jouw ideale afstudeerbegeleider, waarover beschikt jouw 

huidige afstudeerbegeleider dan? 
5. Kan je een voorbeeld aanhalen waarin jij hulp nodig had van jouw afstudeerbegeleider om 

door te kunnen werken aan jouw onderzoek?  
6. Wat heb je van jouw afstudeerbegeleider geleerd? 

 
De kern – thema 3: feedback  

1. Op welke momenten heb je feedback ontvangen? 
2. Hoe heb je het ontvangen van feedback ervaren?  

 
De kern – thema 4: Beoordelen 

1. Hoe heb je het beoordelen binnen jouw afstudeerperiode ervaren? 
 
De kern – thema 6: leerproces  

1. Hoe heeft jouw afstudeerbegeleider bijgedragen aan jouw leerproces? 
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Bijlage 10.3 – Uitnodiging 
Hieronder is zowel de Kijk mee in de afstudeerspiegel uitnodiging als de e-mail te vinden die de 
hoofdonderzoeker de afstudeerders toegestuurd heeft.  
 
De uitnodiging  
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De mail uitnodiging  

 
Bijlage 10.4 – Reacties op uitnodiging 
Hieronder zijn een aantal reacties op de uitnodiging van Kijk mee in de afstudeerspiegel weergegeven.  
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Bijlage 11 – Cyclus 1 – actie 4 – Fly on the wall        
Tegen het einde van Kijk mee in de afstudeerspiegel heeft de hoofdonderzoeker binnen de 
onderzoeksgroep te horen gekregen dat er een evaluatiemoment gepland stond voor de volgende 
dag. Het evaluatiemoment zou door de twee afstudeercoördinatoren geleid worden. Gedurende het 
evaluatiemoment zouden de afstudeercoördinatoren samen met een groep afstudeerders evalueren 
over het afstudeertraject. Ondanks dat de hoofdonderzoeker kort dag geïnformeerd werd over het 
evaluatiemoment, heeft de hoofdonderzoeker toch besloten om het evaluatiemoment bij te wonen. 
Dit, omdat de hoofdonderzoeker wilde nagaan of de afstudeerders meer en andere informatie zouden 
geven rondom het afstudeertraject. Wellicht dat de opgehaalde data uit Kijk mee in de 
afstudeerspiegel aangevuld kon worden door het bijwonen van het evaluatiemoment.  
 
De hoofdonderzoeker heeft ervoor gekozen om openlijk te observeren zonder zelf mee te doen aan 
het evaluatiemoment. Dit, omdat de hoofdonderzoeker het evaluatiemoment zo min mogelijk wilde 
beïnvloeden (Van der Zouwen, 2018). Gedurende het evaluatiemoment heeft de hoofdonderzoeker 
gebruik gemaakt van ongestructureerde observatie. De hoofdonderzoeker heeft tijdens het 
evaluatiemoment ter plekke vastgesteld wat opvalt en wat belangrijk is voor het afstudeeronderzoek. 
Daarnaast heeft de hoofdonderzoeker gedurende het evaluatiemoment in het achterhoofd gehouden 
wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat mogelijk interessant was om verder te verkennen 
gedurende het afstudeeronderzoek. Dit wordt in de literatuur ook wel sensitizing concepts genoemd. 
 
Bijlage 11.1 – Observatieformulier   
Hieronder is zowel de Kijk mee in de afstudeerspiegel poster uitnodiging als de e-mail te vinden die de 
hoofdonderzoeker de afstudeerders toegestuurd heeft.  
 
Observatieformulier evaluatiemoment  
15 juni 2021  
 
Samenvatting  
Op 15 juni 2021 heeft er een evaluatie binnen het huidige afstudeertraject plaatsgevonden. Tijdens de 
evaluatie is doormiddel 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 afstudeerders 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 
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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 antwoord, 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 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 
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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 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 
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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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Bijlage 12 – Cyclus 1 – actie 5 – Member check         
Fase 1 – actie ontwerpen 
De hoofdonderzoeker diende zoals terug te lezen is in de voorgaande acties, de vier acties rap achter 
te organiseren. Dit in verband met de naderende zomervakantie. In de laatste week of twee van het 
schooljaar besloot de hoofdonderzoeker een member check te organiseren. Dit, omdat de 
hoofdonderzoeker wilde nagaan of de uitkomsten van de eerste vier acties juist, volledig en bruikbaar 
zijn volgens de afstudeerbegeleiders en afstudeerders (Van der Zouwen, 2018).  

Ten tweede heeft de hoofdonderzoeker besloten om een member check uit te voeren, omdat de 
member check positieve effecten heeft op het afstudeeronderzoek. Zo dragen member checks binnen 
het afstudeeronderzoek bij dat afstudeerbegeleiders en afstudeerders het verband tussen dingen 
meer gaan zien en voelen, de relevantie van persoonlijke ervaringen herkennen en tot slot ontstaat er 
(meer) energie voor de vervolgactie(s) (Van der Zouwen, 2018).     

Fase 2 – actie uitvoeren 
De hoofdonderzoeker is vervolgens gaan nadenken over de meest passende manier om de member 
check te organiseren. Gezien veel afstudeerbegeleiders en afstudeerders in een ‘’piek’’ periode zaten, 
heeft de hoofdonderzoeker besloten om de member check digitaal uit te voeren. Dit, omdat een 
digitale member check minder tijd vergt van de afstudeerbegeleiders en afstudeerders. Daarnaast 
kunnen afstudeerbegeleiders en afstudeerders zelf de member check inplannen.    
In samenspraak met de afstudeerpartner heeft de hoofdonderzoeker besloten om een mail te 
schrijven voor zowel afstudeerbegeleiders als afstudeerders. In de mails heeft de hoofdonderzoeker 
afstudeerbegeleiders en afstudeerders onder andere meegenomen in de afgelopen periode en uitleg 
gegeven rondom de member check. 

De hoofdonderzoeker heeft naast de mails ook drie member check posters gemaakt. De inhoud van de 
posters zijn gemaakt op basis van de uitkomsten van First Impression en Kijk mee in de 
afstudeerspiegel. De hoofdonderzoeker heeft in samenspraak met de onderzoeksgroep besloten om 
de member check posters invulling te geven aan de hand van data welke voort zijn gekomen uit First 
Impression en Kijk mee in de afstudeerspiegel. Echter, had de hoofdonderzoeker de data nog niet 
volledig uitgewerkt. Hierom besloot de hoofdonderzoeker om in samenspraak met de 
onderzoeksgroep de belangrijkste data ook wel ‘’goudklompjes’’ als input voor de member check 
posters te gebruiken.  

Tijdens het maken van de member check posters heeft de hoofdonderzoeker ervoor gekozen om één 
van de drie member check posters te wijden aan hetgeen dat binnen het afstudeertraject wel werkt. 
Dit, omdat volgens Ruijters (2012) door middel van appreciative inquiry het onderlinge vertrouwen 
toe kan nemen op het moment dat afstudeerbegeleiders met elkaar positieve beelden en ervaringen 
delen. In feite heeft de hoofdonderzoeker hierin een faciliterende rol vervuld door de positieve 
beelden en ervaringen te delen met de afstudeerbegeleiders middels een member check poster.  
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Fase 3 – reflecteren  
Op basis van de reacties van de member check heeft de hoofdonderzoeker de drie member check 
posters aangevuld en/ of aangepast. Dit had als gevolg dat de drie member check posters voor alle 
belanghebbende nog juister, vollediger en bruikbaarder zijn geworden.  
 
Het laten plaatsvinden van de member check voorafgaand aan de zomervakantie had een positief effect 
op het afstudeertraject van het nieuwe schooljaar. De hoofdonderzoeker baseert deze uitspraak op 
basis van de reacties uit de onderzoeksgroep. Zo hebben de leden van de onderzoeksgroep aangegeven 
dat aan de hand van de drie member check posters verbetering geïmplementeerd zijn in het 
afstudeertraject van het nieuwe schooljaar (M. van Regteren & S. Schenk, persoonlijke communicatie, 
Juli 2021). Dit draagt weer bij aan het afstudeeronderzoek, omdat de verbeteringen doorgevoerd zijn in 
het kader van het (nog) meer centraal stellen van het leerproces van de afstudeerders aan de hand van 
de meest passende manier van begeleiden.   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fase 4 – vastleggen en delen 
De goudklompjes uit First Impression en Kijk mee in de afstudeerspiegel zijn vastgelegd in de drie 
member check posters welke aan de hand van Microsoft Outlook gedeeld zijn met 
afstudeerbegeleiders en afstudeerders. Ook heeft de hoofdonderzoeker aan de hand van Microsoft 
Teams de drie member check posters gedeeld met de onderzoeksgroep. Daarnaast heeft de 
hoofdonderzoeker door middel van het presenteren van de drie member check posters de 
goudklopjes gedeeld met de onderzoeksgroep.    

 

 

 

‘’Het zijn echt prachtige plaatjes/ inkijkjes!’’ – lid onderzoeksgroep  

‘’Hele mooie weergaves, mooie oogst! En een fijne mail naar de 
collega’s. Heel goed gedaan!’’ – lid onderzoeksgroep  

De member check heeft als effect gehad dat ik als hoofdonderzoeker de goudklompjes met meerdere 
belanghebbende zoals, afstudeerbegeleiders, afstudeerders en mijn onderzoeksgroep op een creatieve manier 
heb kunnen delen. Zo kon ik als hoofdonderzoeker aan de afstudeerbegeleiders informeren/ meegeven hoe de 
afstudeerders bijvoorbeeld de begeleiding ervaren hebben. Ik denk dat de afstudeerbegeleiders daardoor de 
andere kant van ‘’het verhaal’’ beter en duidelijker meegekregen hebben. Ik vermoed dat dit weer bijdraagt 
aan het bewustzijn van de afstudeerders rondom bijvoorbeeld de begeleidingsbehoefte van afstudeerders.   
 

‘’De belangrijkste elementen zijn terug te vinden in jullie visuals, 
goed gedaan!’’ - Afstudeerbegeleider 

‘’Dank voor de mooie visuals! Ik herken er veel dingen in die 
besproken zijn.’’- Afstudeerbegeleider 
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Bijlage 12.1 – Mail member check  
Hieronder zijn de mails te vinden welke gemaakt zijn voor afstudeerbegeleiders en afstudeerders in 
het kader van de member check.  
 
Mail member check afstudeerbegeleiders 

 
Mail member check afstudeerders  

 
Bijlage 12.2 – Reacties op member check mail 
Hieronder zijn een aantal reacties op de member check mail weergegeven.  

Enkele reacties op de drie member check posters (afstudeerbegeleiders) 

  
 

Enkele reacties op de drie member check posters (afstudeerders) 
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Bijlage 12.3 – Member check posters  
Hieronder zijn de drie member check poster te vinden welke gemaakt zijn voor afstudeerbegeleiders 
en afstudeerders.  
 
Member check poster voor afstudeerbegeleiders  
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Member check poster voor afstudeerders  
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Member check poster voor zowel afstudeerbegeleiders als afstudeerders  
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Bijlage 13 – Cyclus 2 – actie 1 – Transcriberen & coderen         
Fase 1 – actie ontwerpen  
Tijdens de zomervakantie is de hoofdonderzoeker aan de slag gegaan met het uitwerken van de data 
uit de eerste actie, First Impression en uit de tweede actie, Kijk mee in de afstudeerspiegel. Voor de 
hoofdonderzoeker was het doel van het uitwerken (transcriberen) van de data om kennis op te 
leveren welke voor de praktijk werkt, ofwel actionable knowledge (Van der Zouwen, 2018). Op het 
moment dat het doel van transcriberen nieuwe kennis opleveren is welke voor de praktijk werkt, is het 
letterlijk uitschrijven van interviewopnames niet nodig. Dit heeft de hoofdonderzoeker doen besluiten 
om alle interviews samenvattend te transcriberen.  
 
Nadat de hoofdonderzoeker alle interviews samenvattend getranscribeerd had, is de 
hoofdonderzoeker gaan nadenken over de volgende stap in het analyseren van de data. De 
hoofdonderzoeker is tot de conclusie gekomen dat aan de hand van thematische analyse de data 
verder geanalyseerd kan worden. De hoofdonderzoeker heeft besloten om thematische analyse in te 
zetten, omdat de hoofdonderzoeker het afstudeeronderzoek uitvoert op basis van actieonderzoek.  
Thematische analyse is een analyse instrument welke ingezet kan worden voor verschillende soorten 
onderzoek (Verhoeven, 2020). Ook is thematische analyse gebaseerd op de praktijk en niet op 
theoretische achtergronden of bepaalde wetmatigheden. Daarnaast stelt thematische analyse de 
hoofdonderzoeker in staat om het verhaal van de afstudeerbegeleiders en afstudeerders te vertellen, 
maar dan vanuit hun perspectief en belevingswereld.  
 
Fase 2 – actie uitvoeren  
De hoofdonderzoeker is na het samenvattend transcriberen van de interviews begonnen met de 
volgende stap binnen thematische analyse. De eerste fase van thematische analyse is de 
ontdekkingsfase, welke bestaat uit twee stappen, namelijk fragmenteren en coderen (Verhoeven, 
2020). De hoofdonderzoeker is dan ook begonnen met een eerste oriëntatie op de transcripties door 
middel van het lezen, herlezen en het opdelen van de transcripties in herkenbare tekstfragmenten 
door witregels in de transcripties aan te brengen. Dit heeft de hoofdonderzoeker gedaan met als doel 
om structuur aan te brengen in de transcripties. Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker nogmaals alle 
fragmenten gelezen, welke de hoofdonderzoeker in staat stelde om vast te stellen welk samenvattend 
begrip, ofwel code aan elk tekstfragment gekoppeld kan worden. De hoofdonderzoeker heeft alle 
tekstfragmenten gecodeerd aan de hand van kleuren.  
Tijdens het coderen heeft de hoofdonderzoeker getracht om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 
tekstfragmenten te blijven, dit noemt Verhoeven (2020) ook wel In vivo codes. De In vivo codes 
vormen een bondige samenvatting van tekstfragmenten en komen voort uit de inhoud van de data.  
 
Nadat de hoofdonderzoeker de eerste fase, ontdekkingsfase, van thematische analyse doorlopen 
heeft, is de hoofdonderzoeker doorgegaan met het doorlopen van de reductiefase. De reductiefase 
bestaat uit twee stappen, namelijk thematiseren en reviseren en verfijnen (Verhoeven, 2020). Het 
doel van de tweede fase, reductiefase, is om het groot aantal codes terug te brengen naar een aantal 
samenhangende thema’s.  
 
De hoofdonderzoeker is begonnen met de derde stap, thematiseren, van thematische analyse. De 
hoofdonderzoeker heeft alle codes gegroepeerd door alle codes te selecteren die bij elkaar horen en 
die een goed beeld vormen van één onderwerp (Verhoeven, 2020). Op basis van de gegroepeerde 
codes heeft de hoofdonderzoeker voorlopige thema’s vastgesteld. Vervolgens heeft de 
hoofdonderzoeker alle voorlopige thema’s met de afstudeerpartner besproken door middel van een 
peeroverleg. In het peeroverleg heeft de hoofdonderzoeker samen met de afstudeerpartner goed 
overlegd en bekeken wat beide partijen onder een bepaalde voorlopige thema verstaan. De 
hoofdonderzoeker heeft besloten om een peeroverleg te organiseren, zodat de hoofdonderzoeker en 
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afstudeerpartner tot een overeenstemming konden komen per voorlopige thema. Dit draagt weer bij 
aan de betrouwbaarheid van de data en het afstudeeronderzoek.   
Na het vaststellen van de voorlopige thema’s is de hoofdonderzoeker doorgegaan naar de vierde stap 
genaamd reviseren en verfijnen. De hoofdonderzoeker heeft daarom besloten om de voorlopige 
thema’s nogmaals te bekijken om na te gaan of de voorlopige thema’s een goede weerspiegeling 
vormen van de codes en welke voorlopige thema’s hoofdthema’s zijn en welke sub thema’s.  
 
Nadat de hoofdonderzoeker de tweede fase van thematische analyse doorlopen heeft, is de 
hoofdonderzoeker doorgegaan met de derde fase genaamd, reflectiefase (Verhoeven, 2020). De 
reflectiefase bestaat wederom uit twee stappen, namelijk vaststellen en structureren en presenteren. 
De hoofdonderzoeker heeft ervoor gekozen om de vijfde stap, vaststellen en structureren over te 
slaan, omdat het doel van het uitwerken en analyseren van de transcripten was om kennis op te 
leveren voor de praktijk. Het doel van het vaststellen en structuren van thema’s is de verbanden 
tussen de thema’s in kaart brengen en betekenis geven aan de onderlinge relaties tot elkaar. Dit heeft 
de hoofdonderzoeker doen besluiten om door te pakken naar de zesde stap, presenteren.  
 
De hoofdonderzoeker en afstudeerpartner hebben de individuele codeerschema’s naast elkaar 
gehouden. Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker en de afstudeerpartner per thema een 
samenvatting van de gezamenlijke resultaten geformuleerd.  
 

 
 
 
Fase 3 – reflecteren  
Nadat de hoofdonderzoeker in samenspraak met de afstudeerpartner de thematische samenvattingen 
afgerond had, heeft de hoofdonderzoeker de thematische samenvattingen aan de onderzoeksgroep 
voorgelegd gedurende een member check. De hoofdonderzoeker heeft besloten om de thematische 
samenvattingen aan de onderzoeksgroep voor te leggen, daar waar de onderzoeksgroep voorafgaand 
aan de zomervakantie de benieuwd was naar de rest van de data. Gedurende member check heeft de 
hoofdonderzoeker aan de onderzoeksgroep de thema’s voorgelegd.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

“De informatie uit jullie analyse helpt enorm bij de invulling van het nieuwe afstuderen, 
hier moeten we echt iets mee doen!” – lid onderzoeksgroep 

 
  

Figuur 7: visuele weergave van de drie doorlopen fasen van de thematisch analyse.  
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Fase 4 – vastleggen en delen 
De thematische samenvattingen zijn in Microsoft Word vastgelegd aan de hand van tabellen. Met 
behulp van de tabellen heeft de hoofdonderzoeker de thematische samenvattingen gepresenteerd 
aan de onderzoeksgroep. Gedurende de presentatie is de hoofdonderzoeker samen met de 
onderzoeksgroep tot aan aantal bevindingen gekomen. Zo hebben de uitkomsten van de thematische 
analyse een helder beeld geschetst rondom waar er nog winst te behalen valt op het gebied van het 
begeleiden van afstudeerders. Daarnaast is het inzichtelijker geworden waar en wat de behoeftes van 
afstudeerbegeleiders en afstudeerders liggen/ zijn omtrent begeleiding. Tot slot zijn aan de hand van 
de uitkomsten van de thematische analyse de hoofdonderzoeker en de onderzoeksgroep aan het 
denken gezet rondom de inrichting van het nieuwe afstudeertraject en van het afstudeeronderzoek. 

 

 

Deelconclusie  
Uit de tweede cyclus kan geconcludeerd worden dat de hoofdonderzoeker met behulp van 
thematische analyse de data uit de eerste cyclus verder heeft uitgewerkt. Aan de hand van de 
thematische samenvattingen zijn de uitkomsten uit de eerste cyclus vastgelegd, waardoor de 
hoofdonderzoeker en de onderzoeksgroep tot nieuwe inzichten zijn gekomen. De hoofdonderzoeker 
heeft samen met de onderzoeksgroep de conclusie getrokken dat de uitkomsten uit de thematische 
samenvattingen belangrijk waren voor zowel het beantwoorden van de hoofdvraag als voor het 
nieuwe afstudeertraject.  
 

  

De eerste actie, transcriberen en coderen, heeft als effect gehad op het afstudeeronderzoek, dat de eerste 
twee bergen aan data verwerkt zijn. Doordat ik als hoofdonderzoeker de data verwerkt heb, heb ik op een 
goede en gestructureerde manier de data kunnen presenteren aan de onderzoeksgroep.  
Ik als hoofdonderzoeker was een beetje overweldigd met de hoeveelheid data. Hierom heb ik er goed 
aangedaan door de data met behulp van thematische analyses te ordenen en te verwerken voorafgaand aan 
het presenteren van de data aan de onderzoeksgroep.  
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Bijlage 13.1 – Transcripten – First Impression en Kijk mee in de afstudeerspiegel  
Hieronder zijn twee samenvattende transcripten opgenomen. Het eerste transcript is een 
samenvattende transcriptie van een interview met een afstudeerbegeleider, ofwel First Impression. 
Het tweede transcript is een samenvattende transcriptie van een interview met een afstudeerder, 
ofwel Kijk mee in de afstudeerspiegel. In Dropbox zijn de volledige transcripten terug te vinden.  
  
Volledige transcripten – First Impression 

https://www.dropbox.com/s/1fih3mzgse2kaqx/Samenvattende%20transcripties%20-
%20First%20Impression.pdf?dl=0 

 
Volledige transcripten – Kijk mee in de afstudeerspiegel  

https://www.dropbox.com/s/eze6exphkni03oz/Samenvattende%20transcripties%20-
%20Kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0 

 

Uitwerking First Impression - Afstudeerbegeleider B 
De geïnterviewde is sinds negen jaar een Bedrijfskunde docent (met als specialisatie logistiek) en komt 
oorspronkelijk uit het bedrijfsleven. In de groothandelswereld was de geïnterviewde in het verleden 
voornamelijk actief. De functies die de geïnterviewde in het verleden voornamelijk vervuld heeft, zijn 
commerciële/ logistieke management functies. Hierbij kan er gedacht worden aan functies zoals 
Support Manager en Hoofd Verkoop.   
 
In zijn eerste dienstjaar bij Avans als docent, heeft de geïnterviewde afstudeerders begeleidt. De 
geïnterviewde is afstudeerders gaan begeleiden, omdat dat destijds een onderdeel was van het 
takenpakket van een Bedrijfskunde docent.  
 
Na drie jaar het vak logistiek te geven aan eerstejaars Bedrijfskunde studenten, weet een docent wel 
waar de valkuilen zitten volgens de geïnterviewde. ‘’Je geeft dan op automatische piloot les’’. De 
geïnterviewde is van mening dat als een docent afstudeerders begeleidt, de begeleiding niet op 
automatische piloot kan doen, omdat de setting elke keer anders is. ‘’Ik vraag me oprecht af of ik in 
het onderwijs was blijven zitten, als ik geen afstudeerders mocht begeleiden’’.  
 
‘’Ik ben een afstudeerbegeleider die voornamelijk op inhoud stuurt en minder op de persoon. Ofwel ik 
ken eigenlijk wel alle afstudeeropdrachten op inhoud en minder op persoon, dit is ook wel mijn valkuil 
een beetje’’. De geïnterviewde ervaar ‘’het minder op de persoon zitten’’ als zijn valkuil, omdat het als 
afstudeerbegeleider ook de bedoeling is om de afstudeerder te leren kennen en niet alleen de inhoud. 
Als er afstudeerders geslaagd zijn, is het de bedoeling dat hun afstudeerbegeleider een kort praatje 
houdt. Hier merkt de geïnterviewde dat hij erg veel kan vertellen over de inhoud van de 
afstudeeropdracht, maar op het persoonlijke gebied van de afstudeerders (zoals waar de afstudeerder 
woont) niet. ‘’Ik ben me er wel steeds meer bewust dat het persoonlijk coachen ook belangrijk is. Ik doe 
het wel als het verder escaleert, dus als er wat misgaat in de samenwerking, maar vaak zit ik wel op 
inhoud’’. 
 
De geïnterviewde geeft aan een verschil te merken in de afstudeerders waarbij hij alleen op de inhoud 
gezeten heeft en afstudeerders waarbij hij ook aandacht gegeven heeft aan het persoonlijke aspect. 
Zo geeft de geïnterviewde aan dat als hij ook aandacht besteed aan het persoonlijk aspect, hij 
sommige afstudeerders ziet opbloeien. ‘’Ik denk dat het al een cadeau is als afstudeerders al iets 
persoonlijks vertellen. Je zou kunnen zeggen dat er als het ware wederzijdse vertrouwen is als zij wat 
met mij delen. Hoe meer je persoonlijk weet van de afstudeerder, hoe beter die relatie is.’’    
 
Volgens de geïnterviewde is het niet goed of fout als je meer of minder aandacht besteedt aan het 
persoonlijke aspect gedurende het afstuderen, maar het gaat om de bewustwording. Bewustwording 

https://www.dropbox.com/s/1fih3mzgse2kaqx/Samenvattende%20transcripties%20-%20First%20Impression.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1fih3mzgse2kaqx/Samenvattende%20transcripties%20-%20First%20Impression.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eze6exphkni03oz/Samenvattende%20transcripties%20-%20Kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eze6exphkni03oz/Samenvattende%20transcripties%20-%20Kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0
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omtrent hoe een afstudeerbegeleider om dient te gaan met een afstudeerder en dat daarnaast 
afstudeerbegeleiders soort van reflecteren op zichzelf. ‘’Hoe ga je nou adaptief om met de verschillen 
tussen afstudeerders’’.  
 
Het hangt af van het typen afstudeerders of het raadzaam is om alleen op inhoud te zitten of dat het 
ook raadzaam is op aandacht te besteden aan het persoonlijke aspect. ‘’Ik voel nog niet aan welke 
afstudeerder ook begeleiden op persoonlijke vlak nodig heeft. Voor mij is het elke keer kleine stapjes 
vooruit maken’’. De geïnterviewde geeft aan dat het begeleiden op persoonlijk vlak spannend is, 
omdat als je alleen op de inhoud begeleid je als afstudeerbegeleider de controle hebt. Het wordt 
spannend voor afstudeerbegeleiders op het moment dat ze ook begeleiding bieden op het 
persoonlijke vlak, omdat afstudeerbegeleiders dan geen controle meer hebben. ‘’Voor mij voelt het 
luisterende oor zijn van afstudeerders ongemakkelijk’’.  
Samenvattend geeft de geïnterviewde aan dat hij behoefte heeft aan iemand die hem kan begeleiden 
in de relatie tussen afstudeerder en afstudeerbegeleider.  
De geïnterviewde geeft aan dat hij zichzelf meer als docent met veel kennis rondom logistiek ziet. 
‘’Uiteindelijk word ik niet heel blij van logistiek geweldige oplossing, maar van afstudeerders die toch 
excelleren, waarvan je het niet verwacht had’’.  
 
De geïnterviewde geeft aan dat hij steeds minder op de inhoud beoordeeld en steeds meer op de 
leerprestatie die afstudeerders behaald hebben. ‘’Het is meer op basis van ontwikkeling dan inhoud, 
maar nog niet helemaal want ik moet het nog wel kunnen verantwoorden. Laat ik het zo zeggen, ik 
beoordeeld nog steeds op inhoud, maar steeds meer kijk ik ook naar de afstudeerder zelf en de 
doorgemaakte ontwikkeling’’.  
  
Doordat de geïnterviewde verschillende collega’s om zich heen heeft zien werken, is hij tot de 
conclusie gekomen dat naast de inhoud ook aandacht dient te besteden op persoonlijke vlak. ‘’Als je in 
veel verschillende teams of met verschillende collega’s werkt, zie je ook de verschillende stijlen. En als je 
dan een beetje oplet hoe de afstudeerders reageren, dan gaat er een wereld voor je open’’. 
 
Volgens de geïnterviewde krijgen de afstudeerders steeds minder feedback op detail. De 
geïnterviewde zendt de feedbackformulieren voorafgaand aan het feedbackgesprek naar de 
afstudeerders toe, zodat zij deze rustig kunnen doorlezen en zodat het gesprek dan direct over de 
inhoud kan gaan in plaats van over de gegeven feedback. Ook vraagt de geïnterviewde aan zijn 
afstudeerders op het feedbackgesprek om te nemen, zodat zij deze ten alle tijden terug kunnen kijken. 
Tot slot controleert de geïnterviewde of de afstudeerders de gegeven feedback goed begrijpen door 
een ‘’check and act’’ dus is de feedback geland en wat ga je met de feedback doen? 
 
Volgende de geïnterviewde kost het coachen van afstudeerders meer tijd dan het beoordelen van 
hen. De coachende rol kost meer tijd, omdat de geïnterviewde zijn afstudeerders graag elke week wilt 
spreken.   
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Uitwerking kijk mee in de afstudeerspiegel - Afstudeerder B  
De geïnterviewde omschrijft haar afstudeerperiode als pittig, maar tegelijkertijd ook als erg leuk en 
fijn. ‘’Ik heb denk ik echt gelukt gehad met het bedrijf waar ik stage liep, omdat ik daar kansen kreeg 
om dingen te implementeren en de vrijheid om adviezen te geven dus we werden wel echt 
gewaardeerd’’.  
 
‘’In de eerste instantie dacht ik hmm ik had ook graag mijzelf getest of ik het wel zelf in mijn eentje 
aankon, maar achteraf vond ik het eigenlijk wel super fijn. Je hebt wel altijd iemand om mee te 
sparren’’.  
 
De begeleiding binnen de afstudeerperiode van de geïnterviewde heeft zij als positief ervaren. ‘’Wat 
mijn coach had georganiseerd is iedere vrijdag een half uurtje koffiemoment en dat was volgens mij 
best een luxe, omdat ik van andere gehoord had dat dit niet overal het geval was en dan hadden we 
gewoon even de tijd om te bespreken hoe de afgelopen week gegaan was, waar het onderzoek stond 
of we nog bepaalde vragen hadden en daarnaast was mijn begeleider altijd bereikbaar en reageerde zij 
altijd zo snel mogelijk. Ook op het laatst toen ik wat stress bij de deadline had, was ze s ’avonds 
gewoon bereikbaar, dus eigenlijk qua begeleiding vond ik het echt super goed gedaan vanuit haar’’.  
 
De geïnterviewde heeft geen verbeterpunt ten aanzien van de afstudeerbegeleiding. Wel geeft ze aan 
dat de wekelijkse koffiemomenten fijner waren op het momenten dat er geen andere afstudeerduo’s 
aanwezig waren ofwel als alleen haar begeleidster en haar afstudeerpartner aanwezig waren.  
 
‘’Bedrijf en school hebben maar één keer contact gehad en dat was aan het begin bij het 
bedrijfsbezoek. Misschien was het ook goed geweest als de afstudeerbegeleider af en toe contact 
opneemt met de afstudeerbegeleiders van het bedrijf om bijvoorbeeld samen te sparren. Aan het begin 
wordt vanuit school aangegeven dat dat kan als er iets noodzakelijk is, maar het is misschien ook juist 
wel goed is om af en toe te spreken met het bedrijf om te horen hoe het gaat. Dit komt overigens 
vanuit de behoefte van het bedrijf en niet zozeer van mijzelf’’.   
 
De geïnterviewde had voorafgaand aan het afstuderen weinig begeleiding verwacht, maar toen ze 
eenmaal begonnen was met afstuderen bleek juist het tegenovergestelde. ‘’In het tijdschema staan 
bepaalde begeleidingsmomenten, dus ik had verwacht dat dat het dan wel zou zijn’’.  
 
De ideale begeleider voor de geïnterviewde ziet er volgens haar als volgt uit: ‘’Mijn ideale begeleider is 
iemand waarbij ik iedere moment terecht kan voor zowel persoonlijke als afstudeer gerelateerde 
dingen, dat hij of zij altijd voor je klaar stat, dat je met de meeste makkelijke vragen ook bij deze 
persoon terecht kan en dat deze persoon ook dingen voor je uitzoekt’’.  
 
De geïnterviewde geeft aan dat op het moment dat zij vastliep, ze naar haar begeleider toe is gegaan 
met hetgeen dat zich voorgedaan heeft en vervolgens met de vraag ‘’wat moet ik hiermee?’’. Vaak gaf 
haar afstudeerbegeleider aan dat ze niet moet stressen, maar juist rustig moet nadenken om 
vervolgens weer van daaruit te kijken wat de volgende stap is. ‘’Op moeilijke momenten gaf mijn 
begeleidster mij tips en stelde zij mij gerust’’.  
 
Het rustig blijven is iets wat de geïnterviewde van haar begeleidster geleerd heeft. ‘’Ikzelf ben een 
persoon die als er iets spontaans gebeurt, snel in de stress kan schieten en mijn begeleidster is een 
persoon die op verschillende momenten mij duidelijk gemaakt heeft dat je het beste rustig kan blijven 
en goed moet nadenken’’.  
 
 
De geïnterviewde geeft aan dat ze het heel lastig vindt dat er in de periode tussen het interimrapport 
en het conceptrapport geen feedbackmoment zit. ‘’Ikzelf vind het fijn om ergens wel een keer 
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bevestiging te krijgen of ik op de goede weg zit en je weet eigenlijk over een periode van drie maanden 
niet echt of je goed op weg bent of je afstudeerwaardig bezig bent. Dat vond ik weleens lastig in mijn 
afstudeerperiode’’.  
 
De manier waarop de beoordelaar feedback aan de geïnterviewde gaf vond ze erg fijn. ‘’Mijn 
beoordelaar stuurde zijn feedback voorafgaand aan het conceptrapport bespreking door. Hierdoor kon 
ik hele gerichte vragen opstellen naar aanleiding van zijn feedback, waardoor het gesprek ook heel erg 
goed verliep’’.  
 
Tot slot geeft de geïnterviewde aan dat vanuit school de masterclasses niet altijd handig gepland 
waren en soms een beetje ervaren werden als mosterd naar de maaltijd, omdat hetgeen waarover de 
masterclass ging, niet hetgeen was waarmee de afstudeerders bezig waren.  
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Bijlage 13.2 – Transcripten met kleurcoders – First Impression en Kijk mee in de 
afstudeerspiegel 
Hieronder zijn twee samenvattende transcripten opgenomen. Het eerste transcript is een 
samenvattende transcriptie van een interview met een afstudeerbegeleider, ofwel First Impression. 
Het tweede transcript is een samenvattende transcriptie van een interview met een afstudeerder, 
ofwel Kijk mee in de afstudeerspiegel. In Dropbox zijn de volledige transcripten terug te vinden.  
  
Volledige transcripten met kleurcodes – First Impression 

https://www.dropbox.com/s/2rrb13612jowzwz/Transcripten%20met%20kleurcodes%20%E2
%80%93%20First%20Impression.pdf?dl=0 

 
Volledige transcripten met kleurcodes – Kijk mee in de afstudeerspiegel  

 https://www.dropbox.com/s/rj0yyn9nvugf1ty/Transcripten%20met%20kleurcodes%20-
%20Kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0 

 
Uitwerking First Impression - Afstudeerbegeleider B 
 

De geïnterviewde is sinds negen jaar een Bedrijfskunde docent (met als specialisatie logistiek) en komt 
oorspronkelijk uit het bedrijfsleven. In de groothandelswereld was de geïnterviewde in het verleden 
voornamelijk actief. De functies die de geïnterviewde in het verleden voornamelijk vervuld heeft, zijn 
commerciële/ logistieke management functies. Hierbij kan er gedacht worden aan functies zoals 
Support Manager en Hoofd Verkoop.   
 
In zijn eerste dienstjaar bij Avans als docent, heeft de geïnterviewde afstudeerders begeleidt. De 
geïnterviewde is afstudeerders gaan begeleiden, omdat dat destijds een onderdeel was van het 
takenpakket van een Bedrijfskunde docent.  
 
Na drie jaar het vak logistiek te geven aan eerstejaars Bedrijfskunde studenten, weet een docent wel 
waar de valkuilen zitten volgens de geïnterviewde. ‘’Je geeft dan op automatische piloot les’’. De 
geïnterviewde is van mening dat als een begeleider afstudeerders begeleidt, de begeleiding niet op 
automatische piloot kan, omdat de setting elke keer anders is. ‘’Ik vraag me oprecht af of ik in het 
onderwijs was blijven zitten, als ik geen afstudeerders mocht begeleiden’’.  
 
‘’Ik ben een afstudeerbegeleider die voornamelijk op inhoud stuurt en minder op de persoon. Ofwel ik 
ken eigenlijk wel alle afstudeeropdrachten op inhoud en minder op persoon, dit is ook wel mijn valkuil 
een beetje’’. De geïnterviewde ervaar ‘’het minder op de persoon zitten’’ als zijn valkuil, omdat het als 
afstudeerbegeleider ook de bedoeling is om de afstudeerder te leren kennen en niet alleen de inhoud. 
Als er afstudeerders geslaagd zijn, is het de bedoeling dat hun afstudeerbegeleider een kort praatje 
houdt. Hier merkt de geïnterviewde dat hij erg veel kan vertellen over de inhoud van de 
afstudeeropdracht, maar op het persoonlijke gebied van de afstudeerders (zoals waar de afstudeerder 

Thema Kleur  
Afstemming Rood 
Begeleiding Licht groen 
Ervaring Donker groen 
Achtergrond loopbaan Licht blauw 
Tijd Donker blauw  
Professionele identiteit  Paars 
Feedback Roze  
Relaties  Bruin 
Beoordeling  Lila 
Persoonlijke ontwikkeling  Oranje  

https://www.dropbox.com/s/2rrb13612jowzwz/Transcripten%20met%20kleurcodes%20%E2%80%93%20First%20Impression.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2rrb13612jowzwz/Transcripten%20met%20kleurcodes%20%E2%80%93%20First%20Impression.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rj0yyn9nvugf1ty/Transcripten%20met%20kleurcodes%20-%20Kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rj0yyn9nvugf1ty/Transcripten%20met%20kleurcodes%20-%20Kijk%20mee%20in%20de%20afstudeerspiegel.pdf?dl=0
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woont) niet. ‘’Ik ben me er wel steeds meer bewust dat het persoonlijk coachen ook belangrijk is. Ik doe 
het wel als het verder escaleert, dus als er wat misgaat in de samenwerking, maar vaak zit ik wel op 
inhoud’’. 
 
De geïnterviewde geeft aan een verschil te merken in de afstudeerders waarbij hij alleen op de inhoud 
gezeten heeft en afstudeerders waarbij hij ook aandacht gegeven heeft aan het persoonlijke aspect. 
Zo geeft de geïnterviewde aan dat als hij ook aandacht besteedt aan het persoonlijk aspect, hij 
sommige afstudeerders ziet opbloeien. ‘’Ik denk dat het al een cadeau is als afstudeerders al iets 
persoonlijks vertellen. Je zou kunnen zeggen dat er als het ware wederzijdse vertrouwen is als zij wat 
met mij delen. Hoe meer je persoonlijk weet van de afstudeerder, hoe beter die relatie is.’’    
 
Volgens de geïnterviewde is het niet goed of fout als je meer of minder aandacht besteedt aan het 
persoonlijke aspect gedurende het afstuderen, maar het gaat om de bewustwording. Bewustwording 
omtrent hoe een afstudeerbegeleider om dient te gaan met een afstudeerder en dat daarnaast 
afstudeerbegeleiders soort van reflecteren op zichzelf. ‘’Hoe ga je nou adaptief om met de verschillen 
tussen afstudeerders’’.  
 
Het hangt af van het typen afstudeerders of het raadzaam is om alleen op inhoud te zitten of dat het 
ook raadzaam is op aandacht te besteden aan het persoonlijke aspect. ‘’Ik voel nog niet aan welke 
afstudeerder ook begeleiden op persoonlijke vlak nodig heeft. Voor mij is het elke keer kleine stapjes 
vooruit maken’’. De geïnterviewde geeft aan dat het begeleiden op persoonlijk vlak spannend is, 
omdat als je alleen op de inhoud begeleid je als afstudeerbegeleider de controle hebt. Het wordt 
spannend voor afstudeerbegeleiders op het moment dat ze ook begeleiding bieden op het 
persoonlijke vlak, omdat afstudeerbegeleiders dan geen controle meer hebben. ‘’Voor mij voelt het 
luisterende oor zijn van afstudeerders ongemakkelijk’’.  
Samenvattend geeft de geïnterviewde aan dat hij behoefte heeft aan iemand die hem kan begeleiden 
in de relatie tussen afstudeerder en afstudeerbegeleider.  
De geïnterviewde geeft aan dat hij zichzelf meer als docent met veel kennis rondom logistiek ziet. 
‘’Uiteindelijk word ik niet heel blij van logistiek geweldige oplossing, maar van afstudeerders die toch 
excelleren, waarvan je het niet verwacht had’’.  
 
De geïnterviewde geeft aan dat hij steeds minder op de inhoud beoordeeld en steeds meer op de 
leerprestatie die afstudeerders behaald hebben. ‘’Het is meer op basis van ontwikkeling dan inhoud, 
maar nog niet helemaal want ik moet het nog wel kunnen verantwoorden. Laat ik het zo zeggen, ik 
beoordeeld nog steeds op inhoud, maar steeds meer kijk ik ook naar de afstudeerder zelf en de 
doorgemaakte ontwikkeling’’.  
  
Doordat de geïnterviewde verschillende collega’s om zich heen heeft zien werken, is hij tot de 
conclusie gekomen dat naast de inhoud hij ook aandacht dient te besteden aan het persoonlijke vlak. 
‘’Als je in veel verschillende teams of met verschillende collega’s werkt, zie je ook de verschillende 
stijlen. En als je dan een beetje oplet hoe de afstudeerders reageren, dan gaat er een wereld voor je 
open’’. 
 
Volgens de geïnterviewde krijgen de afstudeerders steeds minder feedback op detail. De 
geïnterviewde zendt de feedbackformulieren voorafgaand aan het feedbackgesprek naar de 
afstudeerders toe, zodat zij deze rustig kunnen doorlezen en zodat het gesprek dan direct over de 
inhoud kan gaan in plaats van over de gegeven feedback. Ook vraagt de geïnterviewde aan zijn 
afstudeerders op het feedbackgesprek om te nemen, zodat zij deze ten alle tijden terug kunnen kijken. 
Tot slot controleert de geïnterviewde of de afstudeerders de gegeven feedback goed begrijpen door 
een ‘’check and act’’ dus is de feedback geland en wat ga je met de feedback doen? 
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Volgens de geïnterviewde kost het begeleiden van afstudeerders meer tijd dan het beoordelen van 
hen. De begeleidende rol kost meer tijd, omdat de geïnterviewde zijn afstudeerders graag elke week 
wilt spreken.   
 
Uitwerking kijk mee in de afstudeerspiegel - Afstudeerder B  

 
De geïnterviewde omschrijft haar afstudeerperiode als pittig, maar tegelijkertijd ook als erg leuk en 
fijn. ‘’Ik heb denk ik echt gelukt gehad met het bedrijf waar ik stage liep, omdat ik daar kansen kreeg 
om dingen te implementeren en de vrijheid om adviezen te geven dus we werden wel echt 
gewaardeerd’’.  
 
‘’In de eerste instantie dacht ik hmm ik had ook graag mijzelf getest of ik het wel zelf in mijn eentje 
aankon, maar achteraf vond ik het eigenlijk wel super fijn. Je hebt wel altijd iemand om mee te 
sparren’’.  
 
De begeleiding binnen de afstudeerperiode van de geïnterviewde heeft zij als positief ervaren. ‘’Wat 
mijn begeleider had georganiseerd is iedere vrijdag een half uurtje koffiemoment en dat was volgens 
mij best een luxe, omdat ik van andere gehoord had dat dit niet overal het geval was en dan hadden 
we gewoon even de tijd om te bespreken hoe de afgelopen week gegaan was, waar het onderzoek 
stond of we nog bepaalde vragen hadden en daarnaast was mijn begeleider altijd bereikbaar en 
reageerde zij altijd zo snel mogelijk. Ook op het laatst toen ik wat stress bij de deadline had, was ze s 
’avonds gewoon bereikbaar, dus eigenlijk qua begeleiding vond ik het echt super goed gedaan vanuit 
haar’’.  
 
De geïnterviewde heeft geen verbeterpunt ten aanzien van de afstudeerbegeleiding. Wel geeft ze aan 
dat de wekelijkse koffiemomenten fijner waren op het momenten dat er geen andere afstudeerduo’s 
aanwezig waren ofwel als alleen haar begeleidster en haar afstudeerpartner aanwezig waren.  
 
‘’Bedrijf en school hebben maar één keer contact gehad en dat was aan het begin bij het 
bedrijfsbezoek. Misschien was het ook goed geweest als de afstudeerbegeleider af en toe contact 
opneemt met de afstudeerbegeleiders van het bedrijf om bijvoorbeeld samen te sparren. Aan het begin 
wordt vanuit school aangegeven dat dat kan als er iets noodzakelijk is, maar het is misschien ook juist 
wel goed is om af en toe te spreken met het bedrijf om te horen hoe het gaat. Dit komt overigens 
vanuit de behoefte van het bedrijf en niet zozeer van mijzelf’’.   
 
De geïnterviewde had voorafgaand aan het afstuderen weinig begeleiding verwacht, maar toen ze 
eenmaal begonnen was met afstuderen bleek juist het tegenovergestelde. ‘’In het tijdschema staan 
bepaalde begeleidingsmomenten, dus ik had verwacht dat dat het dan wel zou zijn’’.  
 

Hoofdthema Kleur  
Afstemming Rood   
Verantwoordelijkheid Donker geel 
Begeleiding Licht groen  
Masterclasses Donker groen 
Afstuderen algemeen Licht blauw 
Vrijheid  Donker blauw 
Feedback Roze  
Relaties  Bruin 
Beoordeling  Lila  
Persoonlijke ontwikkeling  Oranje  



 

 pag. 102 

De ideale begeleider voor de geïnterviewde ziet er volgens haar als volgt uit: ‘’Mijn ideale begeleider is 
iemand waarbij ik iedere moment terecht kan voor zowel persoonlijke als afstudeer gerelateerde 
dingen, dat hij of zij altijd voor je klaar stat, dat je met de meeste makkelijke vragen ook bij deze 
persoon terecht kan en dat deze persoon ook dingen voor je uitzoekt’’.  
 
De geïnterviewde geeft aan dat op het moment dat zij vastliep, ze naar haar begeleider toe is gegaan 
met hetgeen dat zich voorgedaan heeft en vervolgens met de vraag ‘’wat moet ik hiermee?’’. Vaak gaf 
haar begeleider aan dat ze niet moet stressen, maar juist rustig moet nadenken om vervolgens weer 
van daaruit te kijken wat de volgende stap is. ‘’Op moeilijke momenten gaf mijn begeleidster mij tips en 
stelde zij mij gerust’’.  
 
Het rustig blijven is iets wat de geïnterviewde van haar begeleidster geleerd heeft. ‘’Ikzelf ben een 
persoon die als er iets spontaans gebeurt, snel in de stress kan schieten en mijn begeleidster is een 
persoon die op verschillende momenten mij duidelijk gemaakt heeft dat je het beste rustig kan blijven 
en goed moet nadenken’’.  
 
 
De geïnterviewde geeft aan dat ze het heel lastig vond dat er in de periode tussen het interimrapport 
en het conceptrapport geen feedbackmoment zit. ‘’Ikzelf vind het fijn om ergens wel een keer 
bevestiging te krijgen of ik op de goede weg zit en je weet eigenlijk over een periode van drie maanden 
niet echt of je goed op weg bent of je afstudeerwaardig bezig bent. Dat vond ik weleens lastig in mijn 
afstudeerperiode’’.  
 
De manier waarop de beoordelaar feedback aan de geïnterviewde gaf vond ze erg fijn. ‘’Mijn 
beoordelaar stuurde zijn feedback voorafgaand aan het conceptrapport bespreking door. Hierdoor kon 
ik hele gerichte vragen opstellen naar aanleiding van zijn feedback, waardoor het gesprek ook heel erg 
goed verliep’’.  
 
Tot slot geeft de geïnterviewde aan dat vanuit school de masterclasses niet altijd handig gepland 
waren en soms een beetje ervaren werden als mosterd naar de maaltijd, omdat hetgeen waarover de 
masterclass ging, niet hetgeen was waarmee de afstudeerders bezig waren.  
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Bijlage 13.3 – Codeerschema’s – First Impression en Kijk mee in de afstudeerspiegel  
Hieronder zijn twee codeerschema’s weergegeven, met de kanttekening dat dit gedeeltes zijn van de 
volledige codeerschema’s. Het eerste codeerschema is gemaakt op basis van de uitkomsten uit de 
interviews met afstudeerbegeleiders, ofwel First Impression. Het tweede codeerschema is gemaakt op 
basis van de uitkomsten uit de interviews met afstudeerders, ofwel Kijk mee in de afstudeerspiegel. In 
Dropbox zijn de volledige codeerschema’s terug te vinden.  
  
Volledige codeerschema – First Impression 

https://www.dropbox.com/scl/fi/r24abitonfxhoysmsxwbe/Codeerschema-First-
impression.xlsx?dl=0&rlkey=88od41n411aozwoe8o3lozkfn 
 

Volledige codeerschema – Kijk mee in de afstudeerspiegel  
https://www.dropbox.com/scl/fi/o69jtz9vo59zwi5zwzqhm/Codeerschema-Kijk-mee-in-de-
afstudeerspiegel.xlsx?dl=0&rlkey=oceut2y3ggbk0vv2dbd6xj08r 

  
Codeerschema – First Impression (gedeeltelijk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/scl/fi/r24abitonfxhoysmsxwbe/Codeerschema-First-impression.xlsx?dl=0&rlkey=88od41n411aozwoe8o3lozkfn
https://www.dropbox.com/scl/fi/r24abitonfxhoysmsxwbe/Codeerschema-First-impression.xlsx?dl=0&rlkey=88od41n411aozwoe8o3lozkfn
https://www.dropbox.com/scl/fi/o69jtz9vo59zwi5zwzqhm/Codeerschema-Kijk-mee-in-de-afstudeerspiegel.xlsx?dl=0&rlkey=oceut2y3ggbk0vv2dbd6xj08r
https://www.dropbox.com/scl/fi/o69jtz9vo59zwi5zwzqhm/Codeerschema-Kijk-mee-in-de-afstudeerspiegel.xlsx?dl=0&rlkey=oceut2y3ggbk0vv2dbd6xj08r
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Codeerschema – Kijk mee in de afstudeerspiegel (gedeeltelijk) 
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Bijlage 13.4 – Thematische samenvattingen   
Hieronder zijn de thematische samenvattingen van zowel First Impression als Kijk mee in de 
afstudeerspiegel weergegeven.  
 
Thematische samenvatting – First Impression 

Thema Resultaten 
Afstemming Vanuit de interviews is over het algemeen naar voren gekomen dat 

zowel begeleiders als beoordelaars het van belang vinden dat ze 
enigszins van elkaar weten hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken. De 
manier waarop bijvoorbeeld een begeleider tegen bepaalde zaken 
aankijkt kan van invloed zijn op de manier waarop een begeleider 
afstudeerders begeleid.  
 
Verder zijn de docenten het met elkaar eens dat het enigszins weten 
van elkaar hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken bijdraagt aan het 
vinden van overeenstemming. Overeenstemming kan volgens de 
docenten ervoor zorgen dat de afstudeerders geen nadeel 
ondervinden van bijvoorbeeld een begeleider en beoordelaar die beide 
anders tegen bepaalde zaken aankijken.   

Verantwoordelijkheid Uit de interviews is gebleken dat elf docenten aangeven zich 
verantwoordelijk te voelen voor de begeleiding in het afstudeertraject. 
Hiermee bedoelen de docenten dat zij zich verantwoordelijk voelen 
voor het afstudeertraject. Tegelijkertijd zijn de docenten wel van 
mening dat de afstudeerders zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud.  
 
Ook zijn er negen docenten die van mening zijn dat zowel het 
afstudeertraject als de inhoud de verantwoordelijkheid is van de 
afstudeerders zelf. Deze mening is onder andere gebaseerd op de 
gedachte dat afstudeerders het zelf moeten doen, daar waar 
afstudeerders de professionals zijn. Hierbij zijn de begeleiders van 
mening dat zij als het ware de uitgereikte hand zijn op het moment dat 
afstudeerders vastlopen of er niet meer uitkomen.  

Begeleiding  Gedurende het interview hebben docenten aangegeven dat zij vinden 
dat een leermoment ontstaat op het moment dat docenten 
bijvoorbeeld dienen bij te sturen binnen het afstudeertraject van 
afstudeerders. Deze gedachte is gebaseerd op de mening van de 
docenten dat als de focus op het beoordelen achteraf gelegd wordt, 
afstudeerders niet echt iets meer kunnen met de gegeven feedback 
daar waar het afstudeertraject dan al afgerond is.  
 
Verder geven vier docenten aan dat zij de rol van begeleider tweeledig 
vinden. Zo wordt in de interviews aangegeven dat een begeleider 
enerzijds het aanspreekpunt van afstudeerders is en anderzijds dient 
een begeleider het onderzoeksproces te bevorderen.  
 
Daarnaast geven veertien docenten aan dat de begeleiding afhankelijk 
is van het type, niveau en behoefte (van de) afstudeerder die zij op dat 
moment dienen te begeleiden.  
 
Daarbij zijn vijf docenten die vinden dat de inhoud en het proces van 
een afstudeertraject niet los van elkaar gezien kunnen worden. Hierbij 
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geldt dat de inhoud als middel gebruikt wordt om op het proces te 
kunnen begeleiden. 

Achtergrond loopbaan Vanuit de gegeven informatie uit de interviews, kan gesteld worden 
dat zeven afstudeerbegeleiders voorafgaand het docentschap in het 
bedrijfsleven hebben gewerkt.  
 
Daarnaast kan uit de gegeven informatie gesteld worden dat vijf 
docenten inmiddels langer dan acht jaar in het onderwijs zitten, ofwel 
deze docenten hebben erg kort/ nauwelijks in het bedrijfsleven 
gewerkt.  
 
Ook hebben een aantal docenten aangegeven de overstap naar het 
onderwijs gemaakt te hebben, omdat het samenwerken met mensen 
de rode draad in hun carrière is geweest.  

Tijd  De docenten hebben in de interviews aangegeven dat het begeleiden 
van afstudeerders in verhouding met beoordelen meer tijd kost. 
Docenten geven aan dat dit mogelijk te maken heeft met de behoefte 
om op de hoogte te blijven van het afstudeertraject van de 
afstudeerders.  
 
Hier tegenover staat dat een aantal docenten aangeeft juist het 
beoordelen in verhouding met begeleiden van afstudeerders meer tijd 
kost. Docenten geven aan dat dit komt doordat zij een oordeel moeten 
vellen op een eindrapport zonder context of met weinig inhoudelijke 
kennis.   
 
Ook geven negen docenten aan dat het geven van feedback relatief 
veel tijd kost, omdat docenten merken dat sommige afstudeerders 
moeite hebben met het op papier zetten van hun gedachtes. Docenten 
merken bijvoorbeeld in feedbackgesprekken dat afstudeerders het 
vaak wel weten, maar het niet juist op papier gezet hebben.  

Professionele identiteit  Een aantal docenten hebben in de interviews aangegeven zichzelf in 
hart en ziel als docent zien. Deze docenten ervaren ook het 
overbrengen van kennis en het vooruithelpen van afstudeerders als 
hun passie.  
 
Daarentegen geven een aantal docenten aan zichzelf te zien als een 
professional/ expert met bepaalde vakinhoudelijke kennis.  

Feedback Uit de interviews is gebleken dat veel docenten proberen om globale 
feedback te geven in plaats van op detailniveau. De docenten hebben 
het idee dat het geven van feedback op detailniveau ervoor zorgt dat 
afstudeerders een ‘’overload’’ aan feedback krijgen. Dit kan volgens de 
docenten bijvoorbeeld demotiverend zijn voor de afstudeerders.  
 
Daarbij geven elf docenten aan dat zij ervaren hebben dat het 
opsturen van het feedbackformulier effectiever is op het moment dat 
deze voorafgaand aan het feedbackgesprek naar de afstudeerders 
gestuurd wordt. Docenten geven aan het idee te hebben dat 
afstudeerders dan beter voorbereid zijn op het feedbackgesprek daar 
waar afstudeerder in alle rust de feedback tot zich hebben kunnen 
nemen.  
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Daarbij merken docenten op dat de afstudeerders meer gehoor geven 
aan de feedback, mening, visie etc. van de beoordelaar. Docenten 
denken dat dit komt doordat afstudeerders zich bewust zijn van dat de 
beoordelaar uiteindelijk beslist of zij geslaagd zijn.  

Relaties Twee docenten gaven aan dat zij het fijn vinden dat de docenten 
onderling bereid zijn om elkaar te helpen en ondersteunen daar waar 
nodig is.  
 
Volgens zes geïnterviewde docenten missen de beoordelaars de 
context waarin afstudeerders zich bevinden. Dit komt mede doordat 
de relatie tussen een beoordelaar en afstudeerder voornamelijk op 
basis van het concept -of eindrapport verloopt. 
 
Ook geven acht docenten aan dat zij de relatie tussen hen en de 
afstudeerders als een éénrichtingsverkeer ervaren. Hiermee wordt 
bedoeld dat als afstudeerders bijvoorbeeld ergens niet uitkomen naar 
de docenten stappen. Echter, stappen de docenten bijvoorbeeld niet 
op afstudeerders af om te vragen hoe het met hen gaat.  
 
Daarbij geven zeven docenten aan dat in de relatie van beoordelaar en 
begeleider vaak de beoordelaar leidend is, omdat begeleiders vaak 
meegaan in hetgeen dat een beoordelaar aangeeft, stelt en/ of vindt.  

Beoordeling Volgens een aantal docenten heeft het achteraf beoordelen ofwel het 
beoordelen van het eindrapport weinig tot geen toegevoegde waarde 
(op het leerproces van afstudeerders), omdat het afstudeertraject van 
afstudeerders dan al afgelopen is. In feite kunnen afstudeerders niets 
meer doen met de gegeven feedback.  
 
Uit de interviews is gebleken dat een aantal docenten van mening is 
dat het tussentijds beoordelen, de nakijktijd die nodig is voor het 
beoordelen van het eindrapport reduceert.  
 
Ook wordt in de interviews aangegeven dat het beoordelen van 
afstudeerders voornamelijk op basis van het eindrapport gebeurt en 
weinig op basis van de persoonlijke ontwikkeling van afstudeerders.  
 
Daarbij geven de docenten aan dat de objectiviteit van de beoordelaar 
juist gewaarborgd blijft door de afstand tussen de beoordelaar en het 
afstudeerproces.   

Persoonlijke ontwikkeling  Uit de interviews met de docenten is gebleken dat de begeleiders soms 
geneigd zijn om teveel betrokken te zijn bij het afstudeeronderzoek. 
Dit brengt als gevaar met zich mee dat de begeleiders het 
afstudeeronderzoek als hun eigen afstudeeronderzoek gaan zien. 
 
Daarnaast geven vijf docenten aan het idee/ gevoel hebben dat zij 
kennis rondom begeleiden missen. Ofwel, de docenten vragen zich af 
hoe zij afstudeerders het beste kunnen begeleiden.  
Daarbij zijn er vier docenten die het gevoel hebben dat zij niet de juiste 
(inhoudelijke)kennis hebben om bepaalde afstudeervraagstukken te 
begeleiden.  
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Ervaring  Uit de interviews is gebleken dat het Bedrijfskunde docententeam, 
docenten bevat voor wie het begeleiden van afstudeerders compleet 
nieuw is en docenten bevat die al jaren ervaring hebben met het 
begeleiden van afstudeerders.  
 
Ook geven acht docenten aan dat zij het begeleiden van afstudeerders 
het meest divers en leuk werk vinden dat er bestaat. 

 
Thematische samenvatting – Kijk mee in de afstudeerspiegel  

Thema Resultaten 
Afstemming Uit de interviews is gebleken dat twintig afstudeerders ervaren dat de 

begeleider en beoordelaar niet op één lijn zitten. Afstudeerders geven 
aan te vermoeden dat dit komt doordat de begeleider en beoordelaar 
een andere kijk hebben op bijvoorbeeld het afstudeeronderzoek of 
andere dingen belangrijk vinden binnen het afstuderen. Daarbij 
merken achttien afstudeerders dat verwachtingen vanuit school en het 
stagebedrijf niet overeenkomen. School verwacht een theoretisch 
onderbouwd onderzoek, terwijl het stagebedrijf een praktijkonderzoek 
verwacht.   
 
Tevens geven vijftien afstudeerders aan gedurende de 
afstudeerperiode persoonlijke behoeften en verwachtingen niet of 
nauwelijks naar de begeleiders toe uitgesproken hebben.  

Verantwoordelijkheid  Tien afstudeerders zijn van mening zelf verantwoordelijk te zijn voor 
het afstudeeronderzoek. Hierdoor nemen afstudeerders de 
verantwoordelijkheid zelf om met het afstudeeronderzoek aan de slag 
te gaan. 
 
Tegelijkertijd geven elf afstudeerders aan dat het de 
verantwoordelijkheid is van docenten, om te helpen als problemen 
zich voordoen of de afstudeerder vastloopt.  

Begeleiding  In de interviews geven negen afstudeerders aan dat de ‘’waarom’’ -en 
kritische vragen, praktijkervaringen, de kennis en expertise van de 
begeleiders goed werkt in de begeleiding.   
 
Volgens negen afstudeerders werkt het geven van te gedetailleerde 
feedback of teveel informatie geven niet, omdat afstudeerders dan 
een ‘’overload’’ aan informatie krijgen. Hierdoor raken de 
afstudeerders het overzicht in het afstudeeronderzoek kwijt.  
Ook geven acht afstudeerders aan soms het gevoel te hebben dat 
begeleiders het onderzoeksrapport niet goed gelezen hebben. Dit 
merken afstudeerders op begeleidingsmomenten.   
 
Tweeëntwintig afstudeerders geven aan het volgende in de 
begeleiding te missen:  

- Inhoudelijke (kritische) feedback op het onderzoeksrapport; 
- Meer begeleidingsmomenten;  
- Meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;  
- Aanmoediging;  
- Begeleider met inhoudelijke kennis.  
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Masterclasses Achttien afstudeerders geven aan dat de masterclasses te laat werden 
ingeroosterd. Hierdoor moesten afstudeerders op het laatste moment 
afspraken binnen het stagebedrijf afzeggen.  
 
Daarbij waren de masterclasses niet altijd relevant volgens zeventien 
afstudeerders. Deze waren namelijk niet altijd afgestemd met de 
onderzoeksfases.   
 
Vijftien afstudeerders geven aan dat zij de masterclasses als 
oppervlakkig hebben ervaren, omdat hetgeen dat behandeld werd in 
de voorgaande leerjaren al was besproken.  
 
Daarnaast geven zes afstudeerders aan praktijkvoorbeelden gemist te 
hebben tijdens de masterclasses. Hieruit kunnen afstudeerders 
inzichten verkrijgen rondom bijvoorbeeld verschillende aanpakken. 
Deze kennis kunnen afstudeerders gebruiken voor het eigen 
afstudeeronderzoek.  

Afstuderen algemeen Elf afstudeerders zijn van mening dat Covid-19 het afstuderen 
moeilijker heeft gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan het missen 
van fysieke contactmomenten of het vermoeilijkt het vinden van een 
stagebedrijf.  
 
Daarnaast hebben elf afstudeerders ondervonden dat informatie 
omtrent het afstuderen via verschillende kanalen en documenten 
verliep. Hierdoor konden afstudeerders de juiste informatie niet snel 
vinden.  
 
Ten slotte geven zesentwintig afstudeerders aan dat het afstuderen in 
duo’s zowel zijn voor -als nadelen heeft. Een voordeel is bijvoorbeeld 
dat alle afstudeerders van nature een sparringpartner hebben. Een 
nadeel is het altijd rekening houden met de meningen en visies van 
een ander.  

Vrijheid  Uit de interviews is gebleken dat acht afstudeerders tijdens het 
afstuderen meer vrijheid ervaren hebben dan voorgaande jaren. De 
afstudeerders werden in de voorgaande leerjaren meer begeleid. 
Terwijl gedurende het afstuderen afstudeerders meer vrijheid kregen 
voor het maken van eigen keuzes en was er minder begeleiding. 

Feedback Afstudeerders geven in de interviews aan het ontvangen van de 
feedback voorafgaand aan het feedbackgesprek als positief ervaren. Zo 
konden de afstudeerders op hun gemak de feedback doorlezen en 
verhelderende vragen opstellen. 
 
Daarbij geven veertien afstudeerders aan dat de schriftelijke feedback 
oppervlakkig is. Dit ervaren de afstudeerders, omdat de begeleiders 
en/ of beoordelaars kernachtig feedback geven en de toelichting op de 
feedback pas in het feedbackgesprek aanbod komt.  
 
Ook ervaren negen afstudeerders dat voornamelijk feedback te krijgen 
op hetgeen dat niet goed is, wat beter kan en wat mist. Afstudeerders 
krijgen in hun optiek weinig complimenten over wat wel sterk is in het 
eindrapport.  
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Relaties Negentien afstudeerders vinden dat afstudeerbegeleiders open en 
toegankelijk waren. Echter, ervaarden de afstudeerders dat het 
contact vaak vanuit het eigen initiatief kwam en niet vanuit de 
afstudeerbegeleider” 
 
Ook geven zeven afstudeerders aan dat de beoordelaar laat in beeld 
komt. De beoordelaar heeft een rol bij de beoordeling van het 
interimrapport, dit is in week 13. Daarna pas weer bij de beoordeling 
van het eindrapport. Daarnaast waren de bijeenkomsten met de 
beoordelaars beperkt. In de interviews geven afstudeerders aan dat er 
in totaal drie bijeenkomsten met de beoordelaars plaatsvinden.  
 
Tenslotte geven tien afstudeerders aan het onderlinge contact met 
afstudeerders te hebben gemist. In de voorgaande jaren hadden de 
afstudeerders meer contact met medestudenten en was inzichtelijk 
wat medestudenten deden. Bij het afstuderen was het contact met 
medestudenten beperkt.  

Beoordeling  Tien afstudeerders hebben in de interviews aangegeven de periode 
tussen het conceptrapport en het eindrapport erg krap te vinden. Het 
was lastig om al de gegeven feedback te verwerken.  

Persoonlijke ontwikkeling  In de interviews hebben afstudeerders aangegeven aangeleerd te 
hebben dat literatuur als hulpmiddel gebruikt kan worden voor het 
trekken van onderbouwde conclusies door de afstudeerbegeleiders. 
 
Ook geven vijf afstudeerders aan, gedurende het afstuderen onzeker 
geweest te zijn. Op dit soort momenten bood de afstudeerbegeleider 
steun. 
 
Tot slot ervaarden vijf afstudeerders de afstudeerperiode als pittig en 
nieuw. Hierdoor waren afstudeerders in het begin van de periode nog 
zoekende en was het soms lastig om op gang te komen.  
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Bijlage 14 – Cyclus 3 – actie 1 – Kennismaking pilotgroep          
Zoals in de deelconclusie al beschreven is, zijn zowel de hoofdonderzoeker als de onderzoeksgroep in 
de tweede cyclus met behulp van thematische samenvattingen tot nieuwe inzichten gekomen. Op 
basis van de thematische samenvattingen is zowel de hoofdonderzoeker als de onderzoeksgroep zich 
gaan afvragen wat de uitkomsten hiervan voor de afstudeerbegeleiders betekenen. Dit 
gedachtespinsel is tot stand gekomen, omdat de thematische samenvattingen niet gedeeld zijn met de 
afstudeerbegeleiders. Echter, is de hoofdonderzoeker van mening dat de thematische samenvattingen 
gedeeld dienen te worden met de afstudeerbegeleiders. Dit, zodat gezocht kan worden naar de meest 
passende manier van begeleiding. Hierdoor komt het leerproces van afstudeerders meer centraal te 
staan.  
  
Om afstudeerbegeleiders aan het denken te zetten met behulp 
van de uitkomsten is de hoofdonderzoeker in samenspraak 
met de onderzoeksgroep gaan nadenken over de volgende 
actie. Gedurende de sparsessie heeft de onderzoeksgroep 
aangegeven graag te willen werken met afstudeerbegeleiders 
welke de meerwaarde van het nieuwe afstudeertraject inzien. 
De hoofdonderzoeker is hiermee akkoord gegaan, omdat een 
verandering verder gebracht kan worden op het moment dat 
de hoofdonderzoeker mensen met dezelfde ‘(verander)droom’ 
bij elkaar zet (Zomerdijk & Blom, 2017). Dit kan leiden tot 
herkenning en doorzettingsvermogen bij deze mensen, wat 
weer kan leiden tot het behalen van de gestelde 
(verander)doelen. In feite brengt het samenwerken met 
mensen met dezelfde ‘(verander)droom’ mensen dichter bij 
het behalen van de gestelde (verander)doelen.  
 
De hoofdonderzoeker heeft zich door de onderzoeksgroep laten 
adviseren rondom het selecteren van afstudeerbegeleiders met dezelfde ‘(verander)droom’. Op basis 
van dit advies heeft de onderzoeksgroep negen afstudeerbegeleiders geselecteerd, daar waar de 
onderzoeksgroep in verhouding de afstudeerbegeleiders beter kennen. In samenspraak met de 
onderzoeksgroep is deze groep de ‘pilotgroep’ genoemd. Vervolgens is het besluit genomen om 
kennis te maken met de pilotgroep. De hoofdonderzoeker heeft een aantal leden van de pilotgroep 
gesproken gedurende First Impression gesprekken. Desalniettemin waren er nog een aantal 
afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep waarmee de hoofdonderzoeker kennis mee diende te maken.  
 

 

 
 
  

Tijdens de kennismaking met de pilotgroep heb ik als hoofdonderzoeker mijzelf voorgesteld en het één en 
ander rondom het afstudeeronderzoek uitgelegd. Vervolgens heb ik de pilotgroep meegenomen in hetgeen 
dat ik uitgevoerd heb voordat de zomervakantie van start ging. Ik merkte aan de pilotgroep dat zij het fijn 
vonden dat ik in chronologische volgorde de uitgevoerde acties uitlegde, omdat zij daardoor stapsgewijs 
meegenomen werden in mijn afstudeeronderzoek.  
Het effect van deze actie op mijn afstudeeronderzoek is dat ik de pilotgroep enthousiast heb weten te maken 
voor de volgende stappen. De afstudeerbegeleiders gaven bijvoorbeeld aan erg benieuwd te zijn naar de 
volgende stappen en uitkeken naar de uitkomsten van mijn afstudeeronderzoek.  
 

Figuur 8: visuele weergave van cyclus drie.  
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Bijlage 15 – Cyclus 3 – actie 2 – Meeloopdag eerste terugkomdag  
Aan de hand van de eerste cyclus hebben zowel de hoofdonderzoeker als de onderzoeksgroep 
inzichten verkregen rondom de ervaringen binnen het afstudeertraject. Echter, zijn deze uitkomsten 
op basis van individuele acties met zowel afstudeerbegeleiders als afstudeerders opgehaald. Hierdoor 
is de hoofdonderzoeker nieuwsgierig geworden naar hoe de afstudeerbegeleiding eruit ziet op het 
moment dat zowel de afstudeerbegeleiders als afstudeerders aanwezig zijn. Dit, omdat de 
hoofdonderzoeker in feite de afstudeerbegeleiders en afstudeerders nog niet in één ruimte 
meegemaakt heeft. Hierdoor is de behoefte ontstaan om de begeleiding van afstudeerders van 
dichtbij mee te maken. Daarnaast heeft de onderzoeksgroep aangegeven dat op basis van de data uit 
de member check posters een aantal verbeteringen geïmplementeerd zijn in het afstudeertraject van 
het nieuwe schooljaar. Dit heeft wederom de hoofdonderzoeker nieuwsgierig gemaakt naar hoe het 
afstudeertraject in het nieuwe schooljaar vormgegevens is op basis van de geïmplementeerde 
verbeteringen.  
 
Fase 1 – actie ontwerpen 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar kwam binnen de onderzoeksgroep ter sprake dat twee 
september de eerste terugkomdag zou plaatsvinden voor de donderdaggroep. Er is gekozen om de 
terugkomdag van de donderdaggroep bij te wonen, omdat dat ook de terugkomdag van de 
afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep was. 
 
Als onderzoeksmethode is gekozen om te observeren. Dit, om te achterhalen hoe de 
afstudeerbegeleiding eruit ziet op het moment dat zowel afstudeerbegeleiders als afstudeerders 
aanwezig zijn. Daarnaast om te achterhalen hoe het afstudeertraject in het nieuwe schooljaar 
vormgegevens is op basis van de geïmplementeerde verbeteringen.  
 
Fase 2 – actie uitvoeren 
Vervolgens is nagedacht over hoe deze actie uitgevoerd kon worden. De hoofdonderzoeker is tot de 
conclusie gekomen om in de rol van waarnemer als participant te kruipen. De rol waarnemer als 
participant houdt in dat bij alle aanwezigen op de terugkomdag bekend gemaakt wordt, aanwezig te 
zijn om te observeren zonder zelf deel te nemen aan de terugkomdag (Saunders, Lewis, Thornhill, & 
Arnoldy, 2019). Hierdoor is voor alle aanwezigen helder wat de rol van de hoofdonderzoeker is.   
 
Voorafgaand aan de observaties is een observatietabel aan de hand van thema’s gemaakt. De thema’s 
heeft de hoofdonderzoeker op basis van de thematische analyses uit de tweede cyclus vastgesteld. 
Dit, om de geïmplementeerde verbeteringen in het nieuwe schooljaar te achterhalen. Naast de 
observatiethema’s is een dagboek bijgehouden waarin opvallende observaties zijn genoteerd.   
 
Fase 3 – reflecteren  
Gedurende meeloopdag heeft zowel de hoofdonderzoeker als de afstudeerpartner individueel 
geobserveerd. Vervolgens hebben beide individueel een observatieverslag uitgewerkt. Hierna hebben 
de hoofdonderzoeker en afstudeerpartner zowel alle bevindingen rondom de observatiethema’s als 
de dagboeken samengevoegd tot één geheel. Er is bewust gekozen om individueel te observeren, 
zodat beide de gelegenheid zouden krijgen om de opgedane kennis uit de literatuur toe te passen in 
de praktijk.    
 
Fase 4 – vastleggen en delen 
Zoals eerder aangeven is, heeft de hoofdonderzoeker alle data afkomstig van deze actie uitgewerkt in 
een observatieverslag. Het observatieverslag is op basis van de observatiethema’s en dagboeken van 
zowel de hoofdonderzoeker als afstudeerpartner ingevuld. Op basis van het observatieverslag is onder 
andere de conclusie getrokken dat de afstudeerbegeleiders voornamelijk aan het woord waren, dit 
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terwijl binnen het nieuwe afstuderen het streven is om afstudeerders meer aan het woord te laten 
zijn.  

 

 
Bijlage 15.1 – Observatiethema’s – Meelopen terugkomdag  
In onderstaand tabel zijn de thema’s weergegeven waarop de hoofdonderzoeker gedurende het 
observeren opgelet heeft. Daarbij zijn aan de linkerzijde van de tabel de observaties genoteerd.  
  

Thema’s 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.   
 
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 

Als ik terugkijk naar deze actie ben ik van mening dat het observeren een succes was. Doordat ik zowel 
afstudeerbegeleiders als afstudeerders geobserveerd heb, heb ik nieuwe data weten te vergaren. Zo is het mij 
opgevallen dat gedurende terugkomdag de afstudeerbegeleiders voornamelijk aan het woord waren en 
afstudeerders hoofdzakelijk aan het luisteren waren. Daarnaast is het mij bijvoorbeeld ook opgevallen dat 
gedurende dag aftrap, erg benadrukt werd dat het afstuderen samen wordt gedaan, dus door de 
afstudeerbegeleiders en afstudeerders. Ik als hoofdonderzoeker vermoed dat dit meerdere malen benadrukt 
is, om verbondenheid tussen de afstudeerbegeleiders en afstudeerders te creëren dan wel te versterken.  
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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. 
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De bijeenkomstbegeleider geeft aan dat in de 
begeleiding aangehaakt wordt op de 
afstudeerders. 
 

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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Bijlage 15.2 – Observatiesamenvatting – Meelopen terugkomdag  
 
Meeloopdag eerste terugkomdag donderdaggroep   
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.   
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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.  

  

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.  

‘’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.   
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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). 

 

 
 

 

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.  
 

  

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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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.  
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Bijlage 16 – Cyclus 3 – actie 3 – Presentatie kenniskring voortgang afstudeeronderzoek  
Zoals in paragraaf 2.2 ‘’Drie pijlers van kwaliteit’’ vermeld, was de hoofdonderzoeker aangesloten bij 
de kenniskring van het lectoraat Sustainable Working and Organising. Gedurende het 
afstudeeronderzoek gaf de hoofdonderzoeker samen met de afstudeerpartner bij elke kenniskring een 
presentatie rondom het afstudeeronderzoek.  
 
In de tweede week van het nieuwe schooljaar stond een kenniskring vergadering ingepland. Diverse 
leden hadden de behoefte aan een presentatie rondom de voortgang van het afstudeeronderzoek 
geuit. Op basis hiervan is een presentatie in Microsoft PowerPoint vormgegeven.  
 
Er is besloten om in deze behoefte te voorzien, op basis van verschillende redenen. Ten eerste was 
het van belang om de leden van de kenniskring mee te nemen in de voortgang van het 
afstudeeronderzoek, omdat de afgelopen weken meerdere acties uitgevoerd zijn. De kenniskring wist 
van deze acties nog niets af. Ten tweede, om stil te staan bij de afgelopen weken en te reflecteren op 
de uitgevoerde acties. De hoofdonderzoeker was van menging dat de uitgevoerde acties elkaar logisch 
opvolgden. Echter, is volgens Van der Zouwen (2018) het van belang om de tijd te nemen om te 
reflecteren, om bijvoorbeeld te voorkomen dat een eenzijdig beeld ontstaat. Hierom is gekozen om de 
acties te presenteren aan de kenniskring. Kortom, de hoofdonderzoeker wilde met behulp van de 
presentatie nagaan of de uitgevoerde acties navolgbaar genoeg waren voor de kenniskring, welke wat 
verder weg van het afstudeeronderzoek af zaten.  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
Bijlage 16.1 – Microsoft PowerPoint – Presentatie kenniskring voortgang 
afstudeeronderzoek 
Hieronder is de Dropbox link naar de presentatie rondom de voortgang van het afstudeeronderzoek 
voor de kenniskring terug te vinden.  
 

https://www.dropbox.com/scl/fi/33b1b7qe225wzw07zmv1q/2021-09-06-Presentatie-
kenniskring-voortgang-onderzoek.pptx?dl=0&rlkey=xoza98n5hvh9ztfwfadxnkijm 

 

  

Het geven van een presentatie rondom de voortgang van het afstudeeronderzoek heeft als effect gehad dat ik 
als hoofdonderzoeker tot nieuwe inzichten en ideeën ben gekomen, welke ik kan inzetten in mijn 
afstudeeronderzoek. Zo ben ik door middel van de kenniskring op het idee gekomen om de 
afstudeerbegeleiders in de pilotgroep als het ware een spiegel voor te houden.  Dit idee kwam in mij op, op het 
moment dat me bewust werd van het feit dat het eigenlijk niet gek is dat gedurende de eerste terugkomdag 
de afstudeerbegeleiders voornamelijk aan het woord waren (doceren). Ik als vermoed dit, omdat ik het idee 
heb dat de afstudeerbegeleiders zich hier onbewust van zijn. Dit nieuwe inzicht heeft als effect op het 
afstudeeronderzoek dat mogelijk de volgende actie ontworpen wordt met het doel afstudeerbegeleiders hier 
bewust van te maken.   
 
Ook is aan de hand van de presentatie mijn zelfvertrouwen als onderzoeker gegroeid, door middel van de 
opmerkingen en reacties van de kenniskring. Zo kreeg ik te horen dat de uitgevoerde acties goed navolgbaar 
waren en dat de acties elkaar logisch opvolgen. Daarbij heeft de actieonderzoek expert van Avans, Tonnie van 
der Zouwen het volgende gevraagd ‘’Ik zou graag de presentatie krijgen die jullie gisteren hebben gehouden, 
als voorbeeld van een tussentijdse rapportage voor in de toolbox bij het boek Actieonderzoek doen.’’ Ik denk dat 
ik als onderzoeker geen mooier compliment had kunnen krijgen dan deze.  
 

https://www.dropbox.com/scl/fi/33b1b7qe225wzw07zmv1q/2021-09-06-Presentatie-kenniskring-voortgang-onderzoek.pptx?dl=0&rlkey=xoza98n5hvh9ztfwfadxnkijm
https://www.dropbox.com/scl/fi/33b1b7qe225wzw07zmv1q/2021-09-06-Presentatie-kenniskring-voortgang-onderzoek.pptx?dl=0&rlkey=xoza98n5hvh9ztfwfadxnkijm
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Bijlage 17 – Cyclus 3 – actie 4 – Verleden, heden & toekomst  
Na de presentatie aan de kenniskring, is teruggepakt op het gedachtespinsel. Het gedachtespinsel 
houdt in dat de hoofdonderzoeker en de onderzoeksgroep zich afvragen wat de uitkomsten uit de 
thematische samenvattingen voor de afstudeerbegeleiders betekenen. In samenspraak met de 
onderzoeksgroep is vastgesteld dat samen met de afstudeerbegeleiders, in het specifiek met de 
afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep, gekeken dient te worden naar dit gedachtespinsel. Dit heeft 
doen besluiten om de uitkomsten, welke gebaseerd zijn op de observaties van de meeloopdag te 
bewaren voor een later moment.  

Fase 1 – actie ontwerpen 
De hoofdonderzoeker is begonnen met het nadenken over een actie waarbij de hoofdonderzoeker in 
een faciliterende rol treedt en de afstudeerbegeleiders zelf gaan nadenken over wat de uitkomsten uit 
de thematische samenvattingen voor de afstudeerbegeleiders betekenen. Dit, omdat de 
hoofdonderzoeker tenslotte het afstudeeronderzoek in en met de praktijk doet en niet voor en over 
de praktijk (Van der Zouwen, 2018). 

De hoofdonderzoeker heeft besloten om voor deze actie de werkvorm, werkbijeenkomst te gebruiken. 
Dit, omdat de hoofdonderzoeker gedurende een werkbijeenkomst de pilotgroep kan faciliteren in het 
nadenken over wat het gedachtespinsel voor de afstudeerbegeleiders betekend (Van der Zouwen, 
2018). Daarbij is het in de werkbijeenkomst de bedoeling dat de hoofdonderzoeker samen met de 
pilotgroep op een interactieve wijze inzichten rondom wat de uitkomsten uit de thematische 
samenvattingen voor de afstudeerbegeleiders betekenen produceren. 

Nadat de hoofdonderzoeker vastgesteld heeft dat de pilotgroep betrokken zou worden bij het 
nadenken over de uitkomsten uit de thematische analyse en dat de werkvorm, werkbijeenkomst, 
gebruikt zal worden, is de hoofdonderzoeker gaan nadenken over de invulling van de 
werkbijeenkomst. De hoofdonderzoeker heeft net zoals bij de meeste acties gebruik gemaakt van 
Microsoft Whiteboard om verdere invulling te geven aan deze actie.  

Fase 2 – actie uitvoeren 
Nadat de hoofdonderzoeker invulling gegeven heeft aan de actie Verleden, heden & toekomst is de 
hoofdonderzoeker gaan nadenken over de uitnodiging. De hoofdonderzoeker heeft vernomen dat alle 
afstudeerbegeleiders, dus ook de pilotgroep, op dat moment erg druk waren, daar waar het 
afstudeertraject van het nieuwe schooljaar ‘net’ van start was gegaan (S. Schenk & M. van Regteren, 
persoonlijke communicatie, september 2021). Dit heeft de hoofdonderzoeker doen besluiten om de 
uitnodiging voor deze actie zo te maken dat de pilotgroep zelf een geschikt moment kon uitkiezen. Het 
was vervolgens aan de pilotgroep om een terugkoppeling te geven rondom de beschikbaarheid. Uit 
deze terugkoppelingen is naar voren gekomen dat er drie afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep acht 
september beschikbaar zouden zijn voor de werkbijeenkomst. Op basis daarvan heeft de 
hoofdonderzoeker vastgesteld dat acht september de eerste werkbijeenkomst zou plaatsvinden.  

De hoofdonderzoeker heeft ervoor gekozen om voorafgaand aan het delen van de uitkomsten uit de 
thematische analyse, de werkbijeenkomst te starten met een Energizer. De hoofdonderzoeker wilde 
aan de hand van de Energizer een soort opstapje creëren voor de drie afstudeerbegeleiders. Met 
behulp van het opstapje heeft de hoofdonderzoeker getracht om het brein van de 
afstudeerbegeleiders uit de dagelijkse bezigheid te krijgen om vervolgens volledig te kunnen 
concentreren op de werkbijeenkomst en het afstudeeronderzoek. Daarnaast heeft de 
hoofdonderzoeker met behulp van de Energizer getracht om de Energizer als metafoor te gebruiken 
om een boodschap over te brengen, namelijk: 
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Bij het afstuderen hebben afstudeerbegeleiders en afstudeerders een doel voor ogen namelijk, het 
behalen van een HBO diploma. Alleen is elke afstudeerbegeleider en elke afstudeerder uniek. Ofwel, 
elke interactie tussen afstudeerbegeleiders en afstudeerders is uniek, waardoor er niet iets als dé 
manier van begeleiden bestaat. 

Na de Energizer heeft de hoofdonderzoeker doorgepakt naar het doel van de werkbijeenkomst, 
namelijk op een interactieve wijze inzichten rondom wat de uitkomsten uit de thematische 
samenvattingen voor de afstudeerbegeleiders betekenen produceren.  

De hoofdonderzoeker heeft tijdens de eerste werkbijeenkomst met de drie afstudeerbegeleiders de 
uitkomsten van vier thema’s gepresenteerd. Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker aan de 
afstudeerbegeleiders gevraagd of de uitkomsten herkenbaar zijn en wat hun eigen meningen/ 
bevindingen rondom dat thema zijn binnen het nieuwe afstudeertraject. De hoofdonderzoeker heeft 
aan de afstudeerbegeleiders gevraagd om dit te noteren op post-its en vervolgens de post-its op de 
desbetreffende flipover te plakken. Hierna heeft de hoofdonderzoeker aan elke afstudeerbegeleider 
gevraagd om hetgeen dat op de post-its geschreven stond toe te lichten aan de hoofdonderzoeker en 
aan de afstudeerbegeleiderscollega’s. De hoofdonderzoeker heeft dit aan de afstudeerbegeleiders 
gevraagd, zodat de afstudeerbegeleiders onderling gedachtes, bevinding en/ of meningen met elkaar 
konden delen. Aan de hand daarvan heeft de hoofdonderzoeker getracht om afstudeerbegeleiders 
met elkaar in gesprek te krijgen. De hoofdonderzoeker heeft getracht om middels het voeren van een 
open dialoog, de afstudeerbegeleiders vanuit verschillende perspectieven (van de 
afstudeerbegeleiderscollega’s) te laten kijken naar de werkelijkheid (Sijnke, 2018). Daarnaast heeft de 
hoofdonderzoeker middels het voeren van een open dialoog getracht om de inzichten en kennis van 
de afstudeerbegeleiders te verrijken. Tot slot heeft de hoofdonderzoeker getracht onderling (meer) 
begrip te laten ontstaan.  

De hoofdonderzoeker heeft de afstudeerbegeleiders de ruimte gegeven om met elkaar in gesprek te 
gaan. Vervolgens hebben de afstudeerbegeleider na elke thema vanuit de gezamenlijke gedachtes, 
bevinding en/ of meningen betekenis gegeven aan de uitkomsten van de desbetreffende thema. Het 
geven van betekenis is aan de hand van hoe vragen gebeurd. De opgestelde hoe vragen geven in feite 
weer waar volgens de pilotgroep, de pilotgroep zelf binnen het nieuwe afstudeertraject per thema aan 
dient te werken. Een hoe vraag kan volgens Vogt, Brown en Isaacs (2003) bijdragen aan het vergroten 
of verkleinen van het denken in mogelijkheden.  

Gezien uit de thematische analyse vijftien thema’s voortgekomen zijn en niet de gehele pilotgroep 
acht september aanwezig kon zijn, heeft de hoofdonderzoeker besloten om de vijftien thema’s 
willekeurig te verspreiden over drie werkbijeenkomsten. Elke werkbijeenkomst bevatte andere 
afstudeerbegeleiders. Kortom, net zoals de thema’s verspreidt zijn rondom drie werkbijeenkomsten, is 
ook de pilotgroep verdeeld over de drie werkbijeenkomsten.  
 
Gedurende de eerste werkbijeenkomst zijn de volgende thema’s behandeld: 

1. Feedback  
2. Relaties  
3. Begeleiding  
4. Afstemming  

 
 
 
 
 



 

 pag. 124 

 
Gedurende de tweede werkbijeenkomst zijn de volgende thema’s behandeld: 

1. Achtergrond loopbaan 
2. Afstuderen algemeen 
3. Verantwoordelijkheid 
4. Ervaring 
5. Masterclasses 

 
Gedurende de derde werkbijeenkomst zijn de volgende thema’s behandeld: 

1. Tijd 
2. Vrijheid 
3. Beoordeling 
4. Persoonlijke ontwikkeling 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fase 3 – reflecteren  
De hoofdonderzoeker was na de drie werkbijeenkomsten overweldigd met de hoeveelheid hoe vragen. 
Voorafgaand aan de drie werkbijeenkomsten had de hoofdonderzoeker niet verwacht dat de pilotgroep 
bij een aantal thema’s meerdere vragen zou opstellen. Dit heeft de hoofdonderzoeker doen besluiten 
om te sparren met de onderzoeksgroep rondom de hoeveelheid aan hoe vragen. De onderzoeksgroep 
heeft aangegeven dat alle thema’s welke voort zijn gekomen uit de thematische samenvattingen en dus 
ook de hoe vragen belangrijk zijn. De hoofdonderzoeker heeft op basis van hetgeen dat de 
onderzoeksgroep gesteld heeft, besloten om een member check te houden.  
 
De hoofdonderzoeker vond het belangrijk om eerst na te gaan of de opgestelde hoe vragen juist, 
volledig en bruikbaar zijn volgens de pilotgroep (Van der Zouwen, 2018). Dit heeft de hoofdonderzoeker 
middels de tool Padlet gedaan. De hoofdonderzoeker heeft in Padlet alle opgestelde hoe vragen in een 
tegel geplaatst. Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker onder elke tegel, ruimte gecreëerd voor de 
pilotgroep om een opmerking te plaatsen. Daarnaast heeft de hoofdonderzoeker per tegel een ‘’ik vind 
leuk’’ knop aangemaakt. Dit, zodat op het moment dat de pilotgroep het volledig eens is met een 
hoofdvraag, door middel van de ‘’ik vind leuk’’ knop beaamd kon worden.  
De hoofdonderzoeker heeft op basis van de reacties op Padlet de hoe vragen bijgeschaafd, om deze zo 
juist, volledig en bruikbaar mogelijk te maken voor de pilotgroep.  
 
Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker nagedacht over de volgende stap in de member check. Gezien 
de onderzoeksgroep aangegeven heeft van mening te zijn dat alle hoe vragen, welke gebaseerd zijn op 
de gezamenlijke gedachtes, bevinding en/ of meningen, belangrijk zijn, heeft de hoofdonderzoeker 
besloten om na te gaan of de pilotgroep deze mening deelt. De hoofdonderzoeker heeft hierom 
besloten om alle hoe vragen in een tool genaamd Slido te zetten. In Slido is de mogelijkheid gecreëerd 
voor de pilotgroep om door middel van stemmen aan te geven welke hoe vragen belangrijk zijn, op een 
gemakkelijke manier. Uit de resultaten van Slido is naar voren gekomen dat de pilotgroep de ene hoe 
vraag net wat belangrijker vindt dan de andere hoe vraag. 
 
 

‘’Je hebt me informeel beïnvloed!’’ - Afstudeerbegeleider 

‘’Je hebt ons gefaciliteerd waardoor wij met elkaar het gesprek zijn 
aangegeven en nu ook van elkaar weten hoe we tegen de 

behandelde thema’s aankijken.’’- Afstudeerbegeleider 
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Fase 4 – vastleggen en delen 
Het vastleggen en delen van bijvoorbeeld de uitkomsten van Verleden, heden & toekomst is op 
verschillende manieren en aan de hand van verschillende tools gedaan. De uitkomsten van de 
werkbijeenkomsten zijn op zowel de post-its als de flipover vastgelegd door de hoofdonderzoeker en 
de pilotgroep. De hoe vragen zijn middels Padlet met de pilotgroep gedeeld. Ook zijn de reacties 
omtrent de hoe vragen aan de hand van Padlet vastgelegd. 

 
 
  

Het uitvoeren van Verleden, heden & toekomst heeft als effect gehad dat ik samen met de pilotgroep indirect 
antwoord heb kunnen geven op het gedachtespinsel. Het gedachtespinsel houdt in dat de onderzoeksgroep en ik 
ons afvragen wat de uitkomsten uit de thematische samenvattingen voor de afstudeerbegeleiders betekenen. In 
feite geven de hoe vragen per thema de stappen weer waar de afstudeerbegeleiders aan dienen te werken, om zo 
een stap richting de meest passende manier van begeleiding te kunnen doen.  
 
Het uitvoeren van de member check van de actie Verleden, heden & toekomst heeft positief effect op het 
afstudeeronderzoek gehad, omdat ik als hoofdonderzoeker door middel van de member check de hoe vragen heb 
kunnen bijschaven op basis van de feedback van de pilotgroep. Hierdoor zijn de hoe vragen naar mijn idee nog 
juister, vollediger en bruikbaarder voor de pilotgroep geworden.  
 
Al met al ben ik erg tevreden met de manier waarop ik de actie Verleden, heden & toekomst heb uitgevoerd. 
Gedurende werkbijeenkomsten was ik soms aan het twijfelen om een voorbeeld te noemen, ik wilde de pilotgroep 
genoeg ruimte bieden om met elkaar in gesprek te gaan rondom de gezamenlijke gedachtes, bevindingen en/ of 
meningen. Tegelijkertijd had ik ook een tijdschema voor mijzelf gemaakt, om te borgen dat alle vier de thema’s 
besproken zouden worden tijdens de werkbijeenkomst. Soms bedacht ik me ‘’oei, de tijd begint te dringen’’. 
Hierdoor kwam ik als het ware in een dilemma, laat ik de pilotgroep verder praten of geef ik aan dat in het kader van 
de tijd we verder moeten naar de volgende stap. Desalniettemin denk ik dat ik de pilotgroep goed heb kunnen 
faciliteren. Deze gedachte is ontstaan op basis van de feedback welke ik van de pilotgroep gekregen heb.  
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Bijlage 17.1 – Microsoft Whiteboard  
Hieronder is de Dropbox link naar de Microsoft Whiteboard van de actie Verleden, heden & toekomst 
terug te vinden voor een duidelijker weergaven. 

https://www.dropbox.com/s/l917wqgemmx3j2z/06-09-
2021%20Whiteboard%20werkbijeenkomst%20%231%20Verleden%2C%20heden%20%26%20
toekomst.png?dl=0 

 

 
  

https://www.dropbox.com/s/l917wqgemmx3j2z/06-09-2021%20Whiteboard%20werkbijeenkomst%20%231%20Verleden%2C%20heden%20%26%20toekomst.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l917wqgemmx3j2z/06-09-2021%20Whiteboard%20werkbijeenkomst%20%231%20Verleden%2C%20heden%20%26%20toekomst.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l917wqgemmx3j2z/06-09-2021%20Whiteboard%20werkbijeenkomst%20%231%20Verleden%2C%20heden%20%26%20toekomst.png?dl=0
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Bijlage 17.2 – Member check– Padlet  
Hieronder is een voorbeeld weergave van de Padlet welke gebruikt is ter ondersteuning aan de 
member check rondom de actie Verleden, heden & toekomst. Met behulp van de Dropbox link kan 
naar de volledige weergave van Padlet genavigeerd worden.  
 

https://www.dropbox.com/s/hblfzynvryk703f/Member%20check%20-
%20Verleden%2C%20heden%20%26%20toekomst%20%28Padlet%29.pdf?dl=0 
 

 

https://www.dropbox.com/s/hblfzynvryk703f/Member%20check%20-%20Verleden%2C%20heden%20%26%20toekomst%20%28Padlet%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hblfzynvryk703f/Member%20check%20-%20Verleden%2C%20heden%20%26%20toekomst%20%28Padlet%29.pdf?dl=0
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Bijlage 17.3 – Member check – Slido   
Hieronder zijn de resultaten uit Slido weergegeven.  

Resultaten Slido – 1 t/m 6  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten Slido – 7 t/m 14 
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Resultaten Slido – 15 t/m 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultaten Slido – 19 t/m 21 
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Bijlage 18 – Cyclus 4 – actie 1 – Spiegel voorhouden  
In de laatste twee weken van de afstudeerperiode heeft de hoofdonderzoeker besloten om nog één 
laatste actie uit te voeren, op basis van de conclusie welke is voortgekomen uit de observaties 
gedurende meeloopdag.  

Fase 1 – actie ontwerpen 
Op basis van de observatie gedurende meeloopdag is onder andere de conclusie getrokken dat de 
afstudeerbegeleiders voornamelijk aan het woord waren, terwijl binnen het nieuwe afstudeertraject 
het de bedoeling is dat juist afstudeerders meer aan het woord zijn. 
Het idee voor deze actie is ontstaan tijdens de kenniskring presentatie, zoals eerder is aangegeven. Er 
is wederom gebruik gemaakt van Microsoft Whiteboard om het idee voor deze actie verder uit te 
werken. Zoals de naam van de actie eigenlijk al aangeeft, heeft de hoofdonderzoeker besloten om 
gedurende deze actie de afstudeerbegeleiders uit de pilotgroep een spiegel voor te houden middels 
het leerstadia model van Maslow. Dit met als doel om de afstudeerbegeleiders van onbewust 
onbekwaam naar bewust onbekwaam te helpen. Concreet betekent dit dat door middel van de actie, 
Spiegel voorhouden, afstudeerbegeleiders zich bewust worden dat zij binnen het nieuwe 
afstudeertraject onbewust nog steeds voornamelijk aan het woord zijn.  
 
Het is van belang dat de afstudeerbegeleiders zich eerst bewust worden van het eigen gedrag voordat 
er een gedragsverandering kan plaatsvinden (Van Wagenberg, De Winter, Van Asselt, & Fischer, 2009). 
Als eerst dienen de obstakels, welke de gedragsverandering in de weg zitten, weggeruimd te worden. 
Bij obstakels kan er gedacht worden aan gewoontes en onbewuste processen. Dit, omdat gewoontes 
en onbewuste processen voor het grotendeel het gedrag van de afstudeerbegeleiders sturen. Hierom 
dienen afstudeerbegeleiders zich eerst bewust te worden van deze gewoontes en onbewuste 
processen voordat het gedrag kan veranderen.  

Fase 2 – actie uitvoeren 
Nadat de hoofdonderzoeker invulling gegeven heeft aan de actie, Spiegel voorhouden is er nagedacht 
over het kiezen van een geschikt moment. Binnen de onderzoeksgroep is aangegeven dat de tweede 
terugkomdag, 23 september, een geschikt moment zou zijn, daar waar alle afstudeerbegeleiders uit 
de pilotgroep aanwezig zouden zijn (S. Schenk & M. van Regteren, persoonlijke communicatie, 
september 2021). 
 
Vervolgens is er nagedacht over een geschikte aanpak. Zo is er besloten om als werkvorm wederom 
werkbijeenkomst te kiezen. Dit, omdat de hoofdonderzoeker gedurende de werkbijeenkomst een 
faciliterende rol dient aan te nemen in het bewust maken van de afstudeerbegeleiders op een 
interactieve manier (Van der Zouwen, 2018). Binnen de werkbijeenkomst is er gekozen om in groepjes 
van drie te werken. De groepsindeling bestond uit één gespreksleider, welke probeerde om 
afstudeerbegeleiders van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam te krijgen en twee 
afstudeerbegeleiders. Eén van de afstudeerbegeleiders diende te reflecteren op een moment waarop 
de afstudeerbegeleider veel aan het woord was en de afstudeerder(s) aan het luisteren/ stil was. De 
andere afstudeerbegeleider diende te observeren en tegen het einde van het gesprek aan eventuele 
adviezen en/ of tips te geven aan de afstudeerbegeleider.   
 
In overeenstemming met de afstudeerpartner en de onderzoeksgroep is er gekozen om de 
gesprekstechniek van S. Schenk te gebruiken. Op het moment dat de hoofdonderzoeker en 
afstudeerpartner het brein van de afstudeerbegeleiders optimaal willen benutten, dient er geborgd te 
worden dat de werkruimte van het brein niet overloopt (Schenk, 2011). Met werkruimte wordt de 
grens van het aantal parallel lopende processen door alle delen van het brein bedoeld. Hiermee wordt 
bedoeld dat afstudeerbegeleiders tijdens het voeren van een gesprek, bijvoorbeeld niet tegelijk 
kunnen praten, nadenken, luisteren en onthouden. Ook dient zowel de hoofdonderzoeker als 
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afstudeerpartner de afstudeerbegeleiders te helpen met het activeren van herinneringen/ 
gebeurtenissen, welke weggeborgen zijn in het brein. Hierom is er afgestemd om elk gesprek te 
beginnen met de vraag: ‘’Kan je een voorbeeld geven van een moment dat jij in reactie van een 
afstudeerder veel aan het woord was?’’. Hierna diende de hoofdonderzoeker door te vragen naar de 
herinnering/ gebeurtenis om het brein van de afstudeerbegeleider verder te activeren.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fase 3 – reflecteren  
Aansluitend aan elk gesprek is er tijd genomen om vijf à tien minuten te reflecteren op het gesprek. 
Middels het reflecteren wilde de hoofdonderzoeker achterhalen wat de actie, Spiegel voorhouden, 
voor effect had op de afstudeerbegeleiders. Uit de reflecties kan de conclusie getrokken worden dat 
middels de actie, Spiegel voorhouden, de eerste stap van onbewust onbekwaam naar bewust 
onbekwaam is gezet. Op basis van de reflectiemomenten wordt deze conclusie getrokken.  
 
Fase 4 – vastleggen en delen 
De momenten waarop de afstudeerbegeleiders gereflecteerd hebben is opgenomen met behulp van 
een dictafoon. Voor het opnemen van de reflectiemomenten is toestemming gevraagd aan de 
desbetreffende afstudeerbegeleiders. Op basis van de opnames zijn een aantal reflectiemomenten 
getranscribeerd.  

  

‘’Ik heb zo genoten van jouw geweldige gesprekstechnieken, ik vind 
het oprecht echt heel knap!’’ - Afstudeerbegeleider 

‘’Het gevoel dat ik krijg door jou, omdat je goed luistert, samenvat 
en doorvraagt is dat ik me gehoord en begrepen voel.’’- 

Afstudeerbegeleider 

‘’Ik wil dit vaker zo doen, dit helpt me bewust worden van wat ik 
doe.’’ - Afstudeerbegeleider 

‘’Nu ik me bewust geworden ben hiervan, kan ik wellicht in de 
toekomst net wat andere keuzes maken.’’ 

- Afstudeerbegeleider 
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Bijlage 18.1 – Microsoft Whiteboard  
Hieronder is de Dropbox link naar de Microsoft Whiteboard van de actie Spiegel voorhouden terug te 
vinden voor een duidelijker weergaven. 

https://www.dropbox.com/s/c64wuguttnc03l6/Whiteboard%20-
%20Spiegel%20voorhouden.pdf?dl=0 

  

https://www.dropbox.com/s/c64wuguttnc03l6/Whiteboard%20-%20Spiegel%20voorhouden.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c64wuguttnc03l6/Whiteboard%20-%20Spiegel%20voorhouden.pdf?dl=0
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Bijlage 18.2 – Uitwerking reflectiemomenten afstudeerbegeleiders   
Hieronder zijn de transcripten terug te vinden, welke op basis van geluidsopnames uitgewerkt zijn.  
 
Reflectiemoment afstudeerbegeleider #1  
‘’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 heb gedaan, 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!’’  
 
Reflectiemoment afstudeerbegeleider #2 
‘’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 op 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 en heb ik nu wat tips tegen mijn onzekerheid. 
 
Reflectiemoment afstudeerbegeleider #3  
‘’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.’’ 
 
Reflectiemoment afstudeerbegeleider #4 
‘’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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Eindnoten 

 
i Zie bijlage 1 en 2 voor meer informatie omtrent Avans, Ambitie 2025 en opleiding Bedrijfskunde.   
ii Zie bijlage 3 voor de afbakening van het afstudeeronderzoek.  
iii Zie bijlage 4.1 voor nadere informatie rondom de onderzoeksmethode.  
iv Zie bijlage 5 voor een overzicht van alle onderzoeksleden.  
v Zie bijlage 6 voor een overzicht van de kenniskringleden.  
vi Zie bijlage 7 voor alle Research Journeys.  
vii Zie bijlage 4.2 voor nadere informatie rondom triangulatie.  
viii Zie bijlage 8 voor nadere onderbouwing van het kennismakingsfilmpje en de bijbehorende 
documenten.  
ix Zie bijlage 9 voor de nadere onderbouwing van First Impression en de bijbehorende documenten.  
x Zie bijlage 10 voor de nadere onderbouwing van Kijk mee in de afstudeerspiegel en de bijbehorende 
documenten. 
xi Zie bijlage 11 voor de nadere onderbouwing van Fly on the wall en de bijbehorende documenten. 
xii Zie bijlage 12 voor de nadere onderbouwing van de member check en de bijbehorende 
documenten. 
xiii Zie bijlage 4.6 voor nadere informatie rondom ‘’appreciative Inquiry’’.  
xiv Zie bijlage 13 voor de nadere onderbouwing van de actie Transcriberen & coderen en de 
bijbehorende documenten. 
xv Zie bijlage 4.7 voor nadere informatie rondom thematische analyse.  
xvi Zie bijlage 14 voor de nadere onderbouwing van de actie Kennismaking pilotgroep.  
xvii Zie bijlage 15 voor de nadere onderbouwing van de actie Meeloopdag terugkomdag en de 
bijbehorende documenten. 
xviii Zie bijlage 16 voor de nadere onderbouwing van de actie Presentatie kenniskring voortgang 
afstudeeronderzoek en de bijbehorende documenten. 
xix Zie bijlage 17 voor de nadere onderbouwing van de actie Verleden, heden & toekomst en de 
bijbehorende documenten.  
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