
Co-design sessie 
tools voor impactvol afstuderen 

op 8 november 2021 Tonnie van der Zouwen
22 november 2021



Scenario’s en tools ontwerpen voor afstudeertrajecten in het hbo 
die meerwaarde hebben voor zowel bedrijfsleven, studenten, 
onderwijs, als onderzoek.

Dit zijn de consortium partners: 

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

Het project heeft een co-design aanpak. We werken langs 2 sporen, 
die elkaar informeren. Het proces wordt mede ontworpen door een 
begeleidingsgroep van belanghebbenden. 
Deze rapportage gaat over de design sessie op 8 november 2021, als 
onderdeel van spoor 2.

.
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Doel en opzet van de co-design sessie

Doel is om tools uit te ontwikkelen om de interactie tussen de 
verschillende stakeholders te ondersteunen, om hun waarden in 
kaart te brengen op verschillende momenten in het ontwerpen 
en uitvoeren van afstudeertrajecten/projecten. 

Dat doen we met een vertegenwoordiging van de belangrijkste 
stakeholders uit de kennisdriehoek: Studenten, 
praktijkbegeleiders, docentbegeleiders, onderzoekers.  

Lisette Munneke legt aanleiding en 
doel van deze design sessie uit
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Inhoud van deze rapportage 

Deze rapportage bevat: 

• Een fotoverslag van wat we hebben gedaan
• Een mindmap met de belangrijkste uitkomsten
• Bijlage 1 met alle tools die we hebben getest
• Bijlage 2 met de observatiebladen van de deelnemers



Programma

• 09.15 uur Ontvangst
• 09.30 uur Introductie en uitleg werkwijze
• 09.45 uur Kennismaken aan de hand van een lego bouwsel
• 10.00 uur Ronde 1: In subgroepen verkennen waarden tools
• 10.50 uur Pauze
• 11.00 uur Ronde 2: In subgroepen verkennen bouwstenen tools
• 11.55 uur Individuele reflectie, verder invullen observatieblad
• 12.05 uur Plenaire reflectie en delen van inzichten in een mindmap
• 12.20 uur Hoe gaat het verder?
• 12.30 uur Afsluiting en lunch 
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Werkwijze

Lenny van Onselen en Remko van der Lugt faciliteren de 
bijeenkomst. Ze vertellen hoe we aan de slag gaan. En we 
hebben een strakke tijdsbewaking met zandlopers. 
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Werkwijze
We verkennen de tools in subgroepen in twee ronden. Aan het eind 
van elke ronde vult iedere deelnemer het observatieblad in. 

  

Wat ik verder nog kwijt wil: Algemene inzichten: 

OBSERVATIEBLAD 
Noteer je observaties tijdens de workshop op dit observatieblad.  
Is er geen ruimte meer? Schrijf gerust op de achterkant. 
Je mag je naam/rol invullen. Daarmee kunnen we je observaties kaderen. We zullen de 
inzichten wel anoniem verwerken. 

Ik kan deze tools ook aanbevelen: 

 

 

RONDE 1 

Naam/doel tool(s): 

 

 

 

Gebruikte casus: 

Wat werkte goed?  

 

 

Wat zou ik aanpassen? 

 

Waar zou ik te tool voor gebruiken?  

 

 

Wanneer zou ik het gebruiken? 

 

Wat zet deze tool in gang?  

 

 

Wat is daar de waarde van? 

 

RONDE 2 

Een belangrijke waarde 
voor mij is ………………. 

Ik word blij van ………… 

 

AFSLUITEND 

Naam/doel tool(s): 

 

 

 

Gebruikte casus: 

Wat werkte goed?  

 

 

Wat zou ik aanpassen? 

 

Waar zou ik te tool voor gebruiken?  

 

 

Wanneer zou ik het gebruiken? 

 

Wat zet deze tool in gang?  

 

 

Wat is daar de waarde van? 

 

Naam deelnemer:  

Rol/functie: 

 

Observatieblad
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Eerst even voorstellen aan de hand van 
een Lego bouwsel 

We zitten gedurende de sessie in drie gemengde subgroepen. 
Wie zitten er aan tafel? Ieder stelt zich voor aan de hand van een 
legobouwsel. 
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Elke groep kiest zelf de waardentools om uit te proberen. Er is keuze uit 
waardencirkel, waardenspin, de waardenpiramide, waarde uitwisseling in 
stromingen. Een casus dient als voorbeeld.  

Ronde 1: Tools om in gesprek te 
komen over waarden 
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Er is een set kaartjes met op elk kaartje een waarde van het 
afstudeertraject. Wat vind je belangrijk? 
Je kunt ook zelf kaartjes met waarden bijmaken.  

Waardencirkels
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Wat vind je gezamenlijk het belangrijkst, kies de 5 waarden en 
plaats die bij de dimensies. 
Geef dan aan in hoeverre de waarden belangrijk zijn in jullie 
samenwerking (hoe verder naar buiten hoe belangrijker) 

Waardenspin
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De groep van Randa, Jo, Jeroen en Tonnie heeft de spelregels aangepast: 
Zelf waarde kaartjes toegevoegd, vervolgens heeft iedereen zijn naam 
gezet op de waarden die het belangrijkst zijn. Daarna zijn de kaartjes 
geordend naar hoeveel namen erop staan. Hoe meer namen, hoe hoger 
in de piramide (of ‘taart’). Dit werkte snel en goed.

Waardenpiramide
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Aan het eind van ronde 1 is in de subgroep een gesprek over wat er 
werkte en wat niet en vult ieder voor zich het observatieblad in. 

Invullen observatieblad
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Lisette geeft een toelichting op wat we 
bedoelen met bouwstenen. Die gaan over:

• Wijze van cocreatie met gehele 
kennisdriehoek van onderwijs, 
ondernemen, onderzoek

• Plek van afstudeertopdracht in het geheel 
van de opleiding

• Wijze waarop de opdracht tot stand komt
• Werkwijzen die student kan volgen
• Wijze van begeleiden
• Wijze van behoordelen
• Mate van integratie van onderzoekend 

vermogen in afstudeeropdracht/rol van 
onderzoek  

Ronde 2: Bouwstenen tools voor 
ontwerpen van afstudeertrajecten 
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Zelf bouwstenen knippen en in een landschap plaatsen 

Bouwstenen landschap
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Voor elke bouwsteen is er een regelpaneel. Met punaises kun je 
aangeven hoe het er voor staat in een afstudeertraject. De 
casus dient als voorbeeld. 

Bouwstenen regelpaneel



Een nieuwe tool: Het Impact canvas

Deze groep kan niet zo goed uit de voeten met de bouwstenen tools 
en Jeroen komt met een idee voor een impact canvas. Een nieuwe tool 
wordt geboren. Voor elke bouwsteen is een vak, elk vak heeft een 
eigen setje aan invullingsmogelijkheden.



Terugkoppeling bouwstenen tools vanuit de 
subgroepen 

Elke groep deelt de belangrijkste bevindingen van deze ronde. 
Jeroen presenteert zijn idee voor het Canvas en biedt ook aan 
om het verder uit te werken 



Plenaire reflectie en wrap-up

In een gezamenlijke reflectie 
komen we tot een wrap-up 
van de sessie. Welke 
inzichten heb je opgedaan? 
Wat zijn conclusies? 

Lenny en Remko verzamelen 
de inzichten en conclusies in 
een grote mindmap



De mindmap met reflecties en inzichten
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Conclusies over de tools (1) 

1. Tools over waarden (ronde 1) helpen om met elkaar het 
gesprek te voeren, verschillende perspectieven te verkennen, 
en je bewust te worden van elkaars waarden.

2. Tools over bouwstenen (ronde 2) helpen om te zien over 
welke bouwstenen het gaat en je kunt je eigen situatie en 
voorkeur bepalen.

3. Het Landschap helpt om behoeften en verwachtingen in 
kaart te brengen, zou gebruikt kunnen worden om een 
routekaart te maken. 

4. Het Regelpaneel helpt om in gesprek te komen over de 
rolverdeling, maar vraagt nog de nodige aanpassing; voorstel 
is om er een driehoek  met meer varianten in bouwstenen 
van te maken (niet alleen de mate waarin iets er is).  



Conclusies over tools (2) 

5. Het Dashboard kan gebruikt worden om te monitoren 
6. Tools over bouwstenen (ronde 2) helpen om te zien over 

welke bouwstenen het gaat en je kunt je eigen situatie 
bepalen.

7. Bouwstenen tools zijn geschikter om op opleidingsniveau te 
gebruiken, waardentools kunnen zowel voor, tijdens als na 
het afstudeertraject worden gebruikt

8. De bouwstenen tools waren best ingewikkeld en hadden 
meer context nodig; de casus belemmerde daarbij. 

9. Er is een eigen tool ontwikkeld: Het Impact Canvas.



Conclusies in het algemeen

1. Leuke sessie, waardevol om met alle partijen aan tafel te 
zitten.

2. Diversiteit aan tafel is belangrijk, hoe eerder in het traject 
hoe beter.

3. Er is een groot verschil of een tool gebruikt wordt voor 
herontwerp of voor reguliere begeleiding.

4. Voor reguliere begeleiding kunnen tools zowel voor, tijdens 
als na een afstudeertraject worden gebruikt.

5. Reflectie vraagt vertraging, dat kost ook tijd; kan en wil men 
die wel investeren als het voor elk individueel 
afstudeertraject moet? 

6. Meer zicht gekregen over waar een tool aan moet voldoen, 
wat er werkt en wat niet. De tools leiden tot een gesprek, 
maar het doel van de tools was niet altijd duidelijk.



Tips voor verdere ontwikkeling van tools

1. Een overzichtslijst van waarden zou helpen, waar deelnemers 
ook zelf waarden aan toe kunnen voegen.

2. Voor ieder een eigen setje waardenkaartjes, eerst individueel 
kiezen en dan bespreken. Of doorgeven en je naam/rol erop 
zetten, kijken op welke kaartjes de meeste namen staan 

3. Waardenkaartjes moeten voor zichzelf spreken, houd het 
overzichtelijk.

4. Een tool moet heel simpel zijn, met voldoende context en 
instructie, zodat het weinig tijd kost om je te oriënteren.

5. Zorg dat ook praktijkpartners zin hebben om een tool te 
gebruiken, herkenbaar vanuit de praktijk (niet te creatief) en 
moet niet teveel tijd kosten. 

6. Zorg dat je studenten uit onderwijscommissie betrekt bij 
ontwerpsessies.

7. Boerderijplaat maken met ontwikkelpaden en vergezichten. 
8. Impact Canvas verder ontwikkelen, Jeroen Hairwassers doet 

een voorzet.



Hoe gaat het verder?  

• Op grond van de bevindingen uit de sessie gaan we verder met 
de tools die het beste werkten volgens de opgedane inzichten.

• Els, Nanda en Paula gaan verder met een leidraad o.i.d. over 
wat er nodig is om goed met elkaar in gesprek te komen, ondat
alleen een tool niet genoeg is.

• De waardenpiramide wordt verder uitgewerkt en getest in de 
begeleidingsgroep op 29 november 2021.

• Jeroen gaat het Impact Canvas verder uitwerken samen met 
Tonnie; wordt ook getest in de begeleidingsgroep.

• In februari 2022 komt er een derde werkconferentie waarin we 
de verder ontwikkelde tools en hulpmiddelen gaan checken 
met een grotere groep stakeholders. Daarvoor krijgt iedereen 
een uitnodiging. 



Met dank aan alle 15 deelnemers 
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Praktijkbegeleiders 
Daphne van den Bogaard, Ad Klomp, Jo Schriek, Dennis Sanders

Studenten/alumni
Angel Fernando, Randa Kassem, Susanne Verheij

Docentbegeleiders
Jeroen Hairwassers, Nanda Olde,  Pieter Schilder,  Paula Zweekhorst

Onderzoekers 
Lisette Munneke, Els van der Pool, Tonnie van der Zouwen

Co-design facilitators 
Remko van der Lugt, Lenny van Onselen



Meer informatie over het project impactvol 
afstuderen 

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

• Op Twitter @Impactvol, LinkedIn #impactvol

• Aanvullingen en correcties op deze rapportage zijn welkom bij 
Tonnie van der Zouwen, a.vanderzouwen@avans.nl
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http://www.impactvolafstuderen.nl/
mailto:a.vanderzouwen@avans.nl


Bijlage 1: Alle tools
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Persoonlijke waardering 
van de samenwerking

W A A R D E N C I R K E L  1

1. Neem jezelf of een rol uit de casus in 
gedachten. 
2. Kies uit de waardenkaarten wat jij (of je rol) 
belangrijk vindt in de samenwerking.
3. Plaats de meest belangrijke in het midden 
en de minder belangrijke meer naar buiten.
4. Leg uit aan de anderen wat het betekend. 
5. Benoem de belangrijkste inzichten en vul 
het observatie blad in. 

Voor jezelf Voor anderen



Gezamenlijke waardering 
van de samenwerking

W A A R D E N C I R K E L  2

1. Bespreek wat jullie gezamenlijk  belangrijk 
vinden aan de hand van de persoonlijke 
waardencirkel. 
2. Kies uit de waardenkaarten wat jij en andere 
partijen belangrijk vinden in de samenwerking. 
3. Plaats per partij de waarden in een taart punt. 
Vul lege kaartjes in waar nodig. Je kunt ook 
nieuwe dingen toevoegen.
4. Benoem de belangrijkste inzichten en vul het 
observatie blad in. 



Gezamenlijke waardering 
van de samenwerking

W A A R D E N S P I N

1. Bespreek wat jullie gezamenlijk  belangrijk 
vinden en kies 5 waarden
2. Plaats een waarde bij de vijf dimensies
3. Geef aan in hoeverre de waarden belangrijk 
zijn in jullie samenwerking (hoe verder naar 
buiten hoe belangrijker)
4. Benoem de belangrijkste inzichten en vul het 
observatie blad in. 



I M PA C T V O L  A F S T U D E R E N
1. Bespreek hoe de casus van betekenis kan zijn 
voor: het individu, de organisatie, de 
samenwerkingen en de wereld.
2. Zoek inspiratie in de waarden kaarten.
3. Kies waarden uit en plaats ze in het canvas
4. Reflecteer op het beeld dat ontstaat: zie je 
overlap? Witte vlekken? Zijn ze verenigbaar of 
conflicterend? Gaat het vanzelf of zijn er ingrepen 
nodig?
5. Benoem de belangrijkste inzichten en vul het 
observatie blad in. 



W A A R D E  U I T W I S S E L I N G

1. Bespreek welke stakeholders een belangrijke rol spelen in de casus. Benoem de verschillende rollen van de stakeholders Bespreek 
de verhoudingen en geef ze een plekje in het canvas.
2. Zoek inspiratie in de waarden kaarten. Welke waarden worden uitgewisseld tussen de partijen? 
3. Teken de verschillende stromingen van waarden in het canvas. Vermeld de waardenstroom. Gebruik verschillende kleuren per 
waarde. Houd een legenda bij.
4. Reflecteer op het beeld dat ontstaat: Missen er belangrijke stakeholders Zie je pijnpunten? Gebroken lijnen? Zijn de waarden 
verenigbaar of conflicterend? Gaat het vanzelf of zijn er ingrepen nodig?
5. Benoem de belangrijkste inzichten en vul het observatie blad in. 

Legenda waardenstroom:



B O U W S T E N E N  3 D  T O O L

1. Bespreek de zes bouwstenen. 
Welke rol vervullen ze in de casus? Wat is belangrijk om 
te weten in het kader van deze bouwsteen?
2. Bespreek met elkaar hoe je de lego kan gebruiken om 
de casus in kaart te brengen. 
Maak 3 variaties van je eigen 3D tool met lego. 
Benoem verschillende vormen/objecten/kleuren voor 
iedere bouwsteen. Hoe zou je de lego kunnen gebruiken 
om de bouwstenen in kaart te brengen en te 
monitoren? 
3. Pas je 3 lego prototypes toe op de casus. Welk 
prototypes werken het beste in jullie casus? Of zijn de 
beste elementen uit 2/3 prototypes te combineren?
4. Maak een nieuwe versie van je 3D lego tool. Maak 
hiernaast een schets en benoem de belangrijke 
componenten van je tool. 
5. Benoem de belangrijkste inzichten en vul het 
observatie blad in. 

Schets de tool

Benoem vorm/object/kleur per bouwsteen

Leg uit hoe je de tool kan gebruiken



B O U W S T E N E N  D A S H B O A R D

1. Bespreek de zes bouwstenen. Welke rol 
vervullen ze in de casus? Wat is belangrijk om te 
weten in het kader van deze bouwsteen?
2. Bekijk de verschillende onderdelen van het 
dashboard. Welke onderdelen zou je kunnen 
gebruiken voor welke bouwsteen? Zijn er 
onderdelen die je zelf zou toevoegen? Hoe zou je 
deze onderdelen willen gebruiken om de 
bouwstenen in kaart te brengen en te 
monitoren?
3. Knip de onderdelen uit of maak je eigen 
onderdelen. Pak een groot vel en plaats de 
onderdelen en bouwstenen op het vel. Verschuif 
ze van positie en probeer een dashboard te 
maken die passend is voor de casus.
4. Vul het dashboard in voor de casus. Reflecteer 
op het dashboard dat ontstaat: Zie je pijnpunten? 
Missende onderdelen? Alternatieve vormen? 
Gaat het vanzelf of zijn er ingrepen nodig?
5. Benoem de belangrijkste inzichten en vul het 
observatie blad in. 

Knipvel



B O U W S T E N E N  R E G E L PA N E E L

1. Bespreek de zes bouwstenen. 
Welke rol vervullen ze in de casus? Wat is belangrijk 
om te weten in het kader van deze bouwsteen?
2. Bespreek de verschillende regelaars van het 
paneel. 
Hoe zou je deze regelaars willen gebruiken om de 
bouwstenen in kaart te brengen en te monitoren? 
3. Gebruik het regelpaneel voor de casus. De punaises 
zijn je schuifknoppen. 
Verschuif de regelaars van positie en probeer een 
paneel te maken die passend is voor de casus.
4. Bespreek de relaties tussen de verschillende 
bouwstenen. Welke relaties zou je kunnen benoemen 
tussen de regelaars van de bouwstenen? 
Gebruik eventueel draad om de verhoudingen tussen 
de bouwstenen vast te leggen. Bijvoorbeeld: tussen 
onderzoek en theorie zit altijd 2 streepjes ruimte, 
want de relatie is sterk. 
5. Benoem de belangrijkste inzichten en vul het 
observatie blad in. 

Extra benodigdheden:



A F S T U D E E R  L A N D S C H A P

1. Bespreek de zes bouwstenen. 
Welke rol vervullen ze in de casus? Wat is belangrijk om te weten over de 
bouwstenen in de casus? Welke landschapsmetaforen passen bij de 
bouwstenen?
2. Maak het landschap op de flipover. Bespreek landschapsobjecten van 
het knipvel. 
Zou je nog aanvullende objecten wensen? Waar zou je de objecten 
plaatsen langs de weg? Hoe zou je hiermee de bouwstenen in kaart 
kunnen brengen of monitoren? 
3. Gebruik je zelf ontworpen landschap voor de casus. Zet er worden of 
korte zinnen bij die betekenisgeven aan de plaat.
4. Bespreek de relaties tussen de verschillende bouwstenen. Welke 
relaties zou je kunnen benoemen tussen de regelaars van de 
bouwstenen? 
5. Benoem de belangrijkste inzichten en vul het observatie blad in. 

Knipvel



Bijlage 2: Alle observatiebladen 
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Bijlagen: Alle observatiebladen 
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