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Doel van dit NRO onderzoeksproject
Scenario’s ontwerpen voor afstudeertrajecten in het hbo
economisch domein die meerwaarde hebben voor zowel
bedrijfsleven, studenten, onderwijs, als onderzoek.

Dit zijn de consortium partners:
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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 werkwijze, resultaten en conclusies van
de derde werkconferentie in spoor 2.

.

3

Doelen werkconferentie op 10 mei 2022
•

Delen van resultaten over de huidige stand van zaken van
afstuderen in het hbo economisch domein

•

Bewust worden van mogelijkheden voor impactvoller
afstuderen

•

Member check op de concepten van de scenario’s en de
tools voor verdere ontwikkeling en succesvol gebruik

•

We hebben tools op Macro niveau (de kennisdriehoek van
onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk), Meso niveau
(opleiding), en Micro niveau (afstudeertraject).
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Opening en check in van deelnemers

Wie zijn aanwezig? Zo’n 65 vertegenwoordigers van
studenten, praktijkpartners, docenten, onderzoekers,
leidinggevenden/coördinatoren, NVAO, SAC. Kortom
een vertegenwoordiging van het hele systeem van
belanghebbenden.

Projectleider Lisette
Munneke heet
iedereen welkom
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Praatplaat met overzicht van alle resultaten
We hebben veel gedaan in dit project. Een
praatplaat laat alle resultaten op een
overzichtelijke en ludieke zien. Met 3 eilanden:
1. Resultaten eiland: Wat weten we nu?
2. Willen eiland: Waar willen we naar toe?
3. Tools eiland: Wat kunnen we doen?
Op de werkconferentie hebben we versie 1.0
laten zien.

Kort daarna kwam versie 2.0, met een
andere uitbeelding van de bevindingen op
het resultaten eiland, met een verbeelding
van de tools, en een catamaran i.p.v. een
cruiseschip om de samenwerking met alle
partijen te verbeelden. Op de volgende dia
staat versie 2.3, met ook een verbeelding
van de Scenario’s op het ‘Willen eiland’.
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Praatplaat versie 2.3
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Gezamenlijk ‘landen’ met een korte
mindfulness oefening
Juist in drukke tijden is het belangrijk om rustig te kunnen
beginnen en er lekker ‘bij’ te zijn. Daarom starten we met een
korte mindfulness oefening.
Hoe fijn is het om met alle deelnemers een minuut lang samen
stil te zijn, ontspannen op je stoel te zitten en alleen maar op je
ademhaling te hoeven letten?

Facilitator Tonnie van der Zouwen nodigt uit om samen te ‘landen’.
Daarna volgt een korte toelichting op het programma.
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Programma is opgebouwd in 3 werkronden
Tijd

Activiteiten

13.00 uur

Welkom, check-in, toelichting doel en werkwijze van de bijeenkomst

13.20 uur

Ronde 1: Wat weten we? Uitkomsten survey onderzoek

13.50 uur

Ronde 2: Wat zouden we willen? Scenario’s verkennen
Inclusief 20 min. pauze

15.00 uur

Ronde 3: Wat kunnen we doen? Aan de slag met de ontwikkelde tools
Inclusief 10 min. pauze

Ca. 16.40 uur Terugblik op de bijeenkomst en vooruitkijken naar vervolg
17.00 - ….

Borrel en napraten
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Ronde 1: Survey onderzoek
•

Presentatie uitkomsten over de
gehouden surveys, door Debra Trampe

•

Bespreken van de betekenis daarvan
in gemengde tafelgroepen
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Doel surveys
Antwoord geven op deze vragen:
• Hoe worden afstudeerprojecten
ervaren door verschillende
betrokkenen? Om de resultaten van
de case study te valideren
• Welke wensen zijn er bij de
verschillende betrokkenen over
afstuderen? Om een indicatie te
krijgen van draagvlak voor specifieke
scenario’s

Onderzoeker Debra Trampe
geeft een toelichting op de
opzet en uitkomsten van de
surveys.
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Opzet surveys (1)
• Aparte vragenlijst voor alle vier de stakeholdersgroepen
– Docenten (ook Engelstalig)
– Studenten (ook Engelstalig)
– Praktijkbegeleiders (ook Engelstalig)
– Lectoraten
– Lectoren
– Senior-/docentonderzoekers
• Bevindingen uit case study staan centraal
• Per vragenlijst:
– Vaste thema’s (vergelijkbaarheid)
– Thema’s passend bij stakeholdersgroep
• Online vragenlijst
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Opzet surveys (2)
• Diverse pilots om te testen
• Respondenten benaderd via verschillende wegen:
– Netwerk van onderzoeksgroep
– LinkedIn
– www.ImpactvolAfstuderen.nl
– Partners uit de werkconferentie
– SAC (sectorale adviescolleges)
– Lectoren ook via email benaderd, en gevraagd om de survey voor
senior-/ docentonderzoekers te laten invullen door hun
kenniskringleden
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Netto respons
Docenten (ook Engelstalig)
Studenten (ook Engelstalig)
Praktijkbegeleiders (ook Engelstalig)
Lectoren
Senior-/ docentonderzoekers

140
79
77
34
41
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Opvallende bevindingen (1)
De vraag “Wat zijn de belangrijkste toegevoegde
waarden van het afstuderen (naast het toetsen van
beroepsbekwaamheid)?”
Antwoord van alle stakeholdersgroepen
“Dat studenten concrete werkervaring op kunnen doen
en zich professioneel kunnen ontwikkelen”
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Opvallende bevindingen (2)
Afstemming vindt vooral plaats tussen:
- student en docent
- student en praktijkbegeleider
Andere combinaties komen nauwelijks voor
Maar: Men wil meer afstemming in het geheel met de andere partijen,
meer verbinding
“Meer gezamenlijk overleg tussen docent, student en werkbegeleider”

(praktijkbegeleider)

“Zelf had ik het idee dat ik steeds in een spagaat zat. De opdrachtgever
wilde het één graag zien terwijl de docent het andere vereiste. Dit maakte
het afstuderen veel ingewikkelder dan dat het eigenlijk had hoeven zijn”
(student)
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Opvallende bevindingen (3)
• Alle partijen zijn redelijk tevreden met huidige
vormen van afstuderen
• Meest gegeven rapportcijfer door alle groepen is
een 7
• Maar: iedereen ziet wel verbetermogelijkheden, er
is wel een wens om te veranderen
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Belangrijkste wensen voor verbetering
1. Dichter aansluiten op de praktijk:
• Meer aandacht voor implementatie in plaats van alleen advies
• Focus op beroepsproducten
• Meer meewerken
“Meer kijken naar wat een bedrijf nodig heeft in plaats van
wat er vanuit school gedaan moet worden. Een stukje
meewerken om alvast ervaring op te doen in het werkveld”
(student)
2. Meer onderling overleg
“Meer afstemming tussen opdrachtgever en de opleiding, waardoor
we verwachtingen over de competenties en resultaten van de
student/opdracht beter af kunnen stemmen” (praktijkbegeleider)
3. Meer verbinding met kennisontwikkeling
“Meer kijken naar de meervoudige waardecreatie die opgedaan
kan worden tijdens het afstuderen” (senior-/docentonderzoeker)
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Bespreken betekenis van de survey
uitkomsten in tafelgroepen

Er zijn 12 subgroepen gemaakt. Elke
groep bespreekt de vragen ‘Wat hebben
we gehoord? Wat valt op? Welke vragen
en/of reacties roept dit op?

Elke groep noteert reacties en
feedback voor het onderzoeksteam
op een formulier.
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Feedback voor het onderzoeksteam

Elke tafelgroep hangt hun feedback formulier op een
overzicht aan de muur
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Plenair delen van inzichten en tips

Plenair delen we de belangrijkste vragen en inzichten over de surveys en wat
deelnemers willen meegeven aan het onderzoeksteam.
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Inzichten en tips

Co-facilitator Sandra Doeze
Jager noteert de opmerkingen
op flipoverbladen.

Vragen aan het
onderzoeksteam

Meegeven aan het
onderzoeksteam
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Samenvatting van vragen en reacties op de
presentatie van de surveys (1)
1. Segmenteer resultaten naar sector/opleiding, indien mogelijk. En
ook verbreden ander sectoren. Denk aan verbreden naar
journalistiek, rechten
2. Probeer een relatie te leggen tussen de conclusies en de
doelgroepen
3. Er is een verschil tussen Nederlandse (de grotere groep in dit
onderzoek) en buitenlandse studenten
4. Geef (meer) betekenis aan resultaten:
• Wat zegt het cijfer 7 precies? Aan cijfers (zoals 7), bereken ook
anders, bijvoorbeeld gemiddelden
• Aan waarden en begrippen (zoals ‘student centraal’. Wat
bedoelen we daar precies mee?
• Waarom wil men meer afstemming?
• Hoe ziet men de rol van werkervaring bij afstuderen?
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Samenvatting van vragen en reacties op de
presentatie van de surveys (2)
5.

6.
7.

8.

Maak verschil tussen ‘traditioneel’ en ‘nieuw’ afstuderen
helder in de rapportage, ook door het taalgebruik in het
verslag
Student moet in de ‘lead’ zijn in de verbinding tussen
onderwijs & praktijk & student
Besteed aandacht aan haalbaarheid van interactie/cocreatie
tussen opleiding en praktijk (tijdsdruk) en manieren om de
haalbaarheid te verhogen (bijv. online)
Op de website delen we tips/inspiraties over ideale
afstudeerproduct/proces, voorbeelden van anderen, daar
komt een publicatie van met een overkoepelende reflectie
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Ronde 2: Scenario’s verkennen
•

Eigen voorkeur bepalen

•

Feedback op scenario matrix en
bruikbaarheid
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Scenario matrix als hulpmiddel

•
•
•
•

We hebben 6 scenario’s ontwikkeld voor impactvolle
afstudeertrajecten, met meerwaarde voor alle betrokken
partijen
Die zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 1e en 2e
werkconferentie, op de inspirerende voorbeelden die we
hebben opgehaald, en op de onderliggende Boundary
Crossing theorie
Om kennis te maken met de scenario’s en je voorkeur te
bepalen voor een ideaal afstudeertraject hebben we de tool
‘Scenario matrix’ ontwikkeld
De matrix geeft voor 8 hoofdaspecten aan hoe de scenario’s
zich van elkaar onderscheiden
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Toelichting op de matrix (1):
De scenario’s zijn archetypen
Elk scenario biedt een vereenvoudigd en nogal overdreven
model voor hoe een ideaal impactvol afstudeertraject eruit kan
zien. Het zijn archetypen.
Het voordeel van werken met een scenario is dat een groot
aantal aspecten in een samenhangend geheel gepresenteerd
wordt.
Door de aangedikte presentatie is er veel af te dingen op de
beschrijvingen, en in werkelijkheid zal er de nodige overlap zijn.
Je kunt in een opleiding ook met meerdere scenario’s werken.
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Toelichting op de matrix (2):
Uitgangspunten voor impactvol

•
•
•
•

Impactvol afstuderen betekent meervoudige waardecreatie;
meerwaarde voor zowel student, opleiding, beroepspraktijk,
als kennisvermeerdering
Dat betekent een leeromgeving gebaseerd op hybridisering,
waarin de grenzen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk
vervagen, doorlaatbaarder, of flexibeler worden
Impactvol afstuderen kan alleen als er sprake is van
samenwerking tussen opleiding, beroepspraktijk en
onderzoekseenheden waarbij ook van elkaar geleerd wordt
Het gaat nog steeds om opleidingen van studenten, maar de
focus van afstudeertrajecten verschuift van individuen naar
gehele leeromgevingen.
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Toelichting op de matrix (3):
Alleen onderscheidende variabelen
Voor de matrix is een selectie gemaakt van de aspecten die zich
onderscheiden per scenario; de aspecten die voor alle scenario’s
gelden vind je dus niet in terug in de matrix. Dat maakt die aspecten
echter niet minder belangrijk.
Voor alle scenario’s gelden de aspecten:
• Hbo-waardig zijn, voldoen aan het Protocol Afstuderen 2.0
• Professionele ontwikkeling van de student, afstuderen als startbekwame professional met een diploma
• Persoonlijke ontwikkeling van de student (Bildung)
• Het plezier van opleiders en praktijkbegeleiders om studenten te
helpen groeien
• Goed organiseren en goed uitvoeren van programma’s en
werkwijzen.
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De matrix met
scenario’s voor
impactvol
afstuderen

Als je NU een opleiding zou
mogen vormgeven, welke
opties zou je dan kiezen? Eerst
individueel voor elke rij 1
voorkeur aankruisen; je mag
springen tussen kolommen
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Testen van de Scenario matrix

Dan in de tafelgroep
bespreken en feedback over
de scenario’s en de matrixtool
noteren op post-its.
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Overzicht maken van de reacties

Ieder krijgt 8 stickers in een eigen stakeholderkleur, daarmee neem je de
voorkeur voor de 8 aspecten over op een groot overzicht aan de muur, en
plakt de post-its met feedback op een relevante plaats op dit overzicht
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Resultaten van ronde 2

Voor elk scenario een grote tabel met de aspecten en daarachter de stickers
met voorkeuren en de post-its met feedback op de matrix. In de pauze zijn
de stemmen geteld.
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Gezamenlijk conclusies trekken
Wat zien we?
Wat zijn de resultaten?

Gezamenlijk delen we
de resultaten en halen
de conclusies op over de
scenario matrix.
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Gezamenlijk conclusies trekken

Tonnie noteert de conclusies
op flipovervellen, die komen
aan de wand naast de
scenariotabellen. We maken
zoveel mogelijk real-time de
rapportage, ieder is mede
verantwoordelijk voor de
inhoud daarvan.
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Conclusies over de Scenario matrix (1)
1. Challenges en Regiobroedplaats hebben de meeste stickers
(121 / 108)
2. Varianten van de aspecten met de meeste stickers:
• Flexibiliteit (33)
• Vernieuwende opdrachten met en door de praktijk (24)
• Gezamenlijke kennisconstructie (20)
• Portfolio van producten (22)
3. De 4 aanwezige studenten hebben niet gekozen voor de
Duiventil
4. Eigen onderneming blijft achter in aantal, maar dit scenario
zou ook opgenomen kunnen zijn bij het scenario Challenges
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Conclusies over de Scenario matrix
5. Het doel is bepalend, niet de vorm: kruisbestuiving
tussen kennis en praktijk, nieuwe inzichten
6. Je kunt als opleiding ook meerdere scenario’s kiezen als
vorm van flexibilisering
7. De keuze voor een scenario heeft gevolgen voor hoe je
opleidt
8. De organisatie van de scenario’s vraagt ondersteuning
9. Let op als je nieuwe dingen gaat invoeren dat
studenten niet tussen de wal en het schip vallen
10.Sommigen vragen zich af of een scenario zoals de
Regiobroedplaats wel haalbaar is als je grote aantallen
studenten hebt
11.Bij aspect 8 ‘flexibiliteit’ zijn opmerkingen over de
typering, de definitie van keuzevrijheid moet scherper
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Samenvatting van de opmerkingen op de
post-its over de Scenario Matrix
1. Alle opmerkingen op de post-its zijn slechts door 1 of 2
deelnemers genoemd en gaan meestal over 1 specifiek onderdeel
2. Het gaat om ideale situaties. Sommigen vragen zich af of een
scenario zoals de Regiobroedplaats wel haalbaar is als je grote
aantallen studenten hebt, en of studenten dat wel kunnen
3. Bij het aspect 8 ‘flexibiliteit’ zijn twee opmerkingen over de
typering, de definitie van keuzevrijheid moet scherper
RONDE 2 SCENARIO MATRIX
A. Challenges

Aspecten/ scenario's

Algemene opmerkingen

Mooie dat de student
hier van meet af aan
al werkt met het
einddoel voor ogen

B. Duiventil
121 Het gaat om het doel,
kruisbestuiving praktijk en
opleiding. De vorm is van
ondergeschikt belang

Veel aandacht voor
ind. Professionele
ontwikkeling en
begeleiding daarbij

Student 'kiest'. Dit
1. De macth tussen
studen(en en opdracht(en) veronderstel een
aanbod. Voor een
komt tot stand door:

echte actieve
bijdrage/betrokkenhei
d van de student
komt de student zelf
met voorstellen, eigen
opdrachten
verwerven en pitchen

C. Eigen onderneming
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Het gaat om het doel,
kruisbestuiving praktijk en
opleiding. De vorm is van
ondergeschikt belang
Hoe houvast geven aan student
v.w.b. de kaders waarbinnen hij
mag/ moet opereren. Wanneer is
goed 'goed' genoeg, wat is die voor
'afstuderen'

Student ook
houvast/
structuur
bieden

Beschrijving innovatie van de praktijk

2. Innovatie van de praktijk is onduidelijk. Snap het niet
door:

D. Traineeship

Is 'eigen onderneming' de
onderneming van de
student zelf? Of de
organisatie waar een
student werkzaam is wat
bijvoorbeeld
deeltijdstudenten doen?

Laat dit gaan over 21
het opzetten of het
voortzetten van een
eigen onderneming
i.v.m.
organiseerbaarheid.

Mijn ideaal is scenario's:
basis, eigen onderneming,
graduatiation
(doorstuderen)

Heel mooi als 1 van
de keuzeopties voor
een student (binnen
bijv. het challenge
scenario)
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1

4

24

17

9

3

Werkend leren, duale
opleidingsvariant?

E. Graduation studio
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F. Regiobroedplaats

Niet bij alle apsecten is de driehoek 40
onderwijs, onderzoek,
beroepspraktijk centraal gesteld.
Zou wel moeten wat mij betreft
Mooi als 1 van de opties binnen
het Challenges scenario. Idealiters
student zelf een scenario laten
kiezen
Wat is de herkomst van de
typologie? Ik herken mijn
antwoorden niet als passend bij
het bijbehorende type.

8

1

2

3

7

6

8

4

1

2
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Niet uniek aspect voor dit
scenario

Bij aspect 1: Er staat niet
bij 'student zoekt zelf een
bedrijf'. Er staat nu kiezen
uit aanbod, de andere
optie staat er niet bij
Keuze is belangrijk, niet
het scenario

Type E en F lijken meer
professionele master te
dekken. A t/m D mer het
Bachelor niveau

Moet het om de regio
Praktisch
gaan? Of zou het woord haalbaar?
'thema' kunnen. Dus een
l.c. rond iets. Een
regiovraagstuk of een
thema dat speelt in de
beroepspraktijk?

Bij aspect 5: Graag
intensief proces en inhoud
begeleiding door expert uit
pool gekozen = een combi
van A en B

Vanuit studentperspectief
is 'met zoveel mogelijk
stakeholders'niet pers
impactvoller. Gevaar van
verzuipen, onderdeeltej
worden van, etc.
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Komt de tool (canvas)
beschikbaar om in eigen
opleiding te gebruiken

En alle scenario's ook
interdisciplinair

18

Om het onderzoek te
voren in te kunnen zien
had mij geholpen alles
beter te kunnen duiden

De typering scenario's
dwingt/verleidt tot direct
kiezen. Kun je ook
achteraf kiezen?
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Waardevolle eye-opener impact op de opleiding,
docent ook meenemen en voor lectoraten idem

aansluiten bij PPS
regionomie

3. Innovatie van de
opleiding door:

Snap het onderscheid
tussen de opties niet
voor innovatie
opleiding

4. Kennisontwikkeling
krijgt vorm door:

Stapelen vraagt om
Wat is de
goede bouwstenen. definitie van
Kan dat waargemaakt stapelen, daar
worden
zijn
vershcillende
beelden over

10

6

5. Begeleiding krijgt vorm
door:

Professionalisering docenten met
coaching individuele studenten en
groepen in leergemeenschap

8

4

5

12

6. Wat wordt opgeleverd:

Beoordeling is
technisch complex

6

8

1

9

7. Beoordeling krijgt vorm Op wat voor manier
beoordeelt de student
door:

16

22

1

7

9

Individueel te
beoordelen?

8. Mate van flexibiliteit:
keuzemogelijkheden voor
studenten in vormgeving
afstudeertraject

33

4

1

3

4

Laat keuzs maken binnen de thema's.
Bijv. binnen energietransitie een eigen
keuze o.b.v. capaciteit van deelnemers
op dat moment

Coaches voor allen, niet
slechts voor studenten

Wat is het verschil
tussen begeleider
en coach?

3

Beoogde leerresultaten worden
gerealiseerd en dat kan op
verschillende manieren

Waarom gleixibiliteit
keuzemogelijkheid klein bij
D?

Bij praktijk naar binnen
halen

Zou
onderdeel
kunnen zijn
van scenario
A.

Per opleiding ander
scenario
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Super, maar praktische
haalbaarheid
interdisciplinair?

2

hier precies?

Algemene feedback

Veel (1/2) wel haalbaar, Scenario's E+F Mogelijk met 108
maar geheel niet
koppelen, E is name
schaalbaar.
onderdeel van geschikt
F
voor master
niveau?
regio als motor van de complexiteit voor studenten
innovatie
een uitdaging, misschien te
lastig

13

Bij aspect 5: Graag intensief proces en inhoud
begeleiding door expert uit pool gekozen = een combi
van A en B

8

Ik had zelf meer tijd nodig
om de opdrachten goed
uit te kunnen voeren

15
Keuze is niet 2
beperkt, kan
ook grote
keuzevrijheid
zijn, kiezen
voor een
thema

De verschillende tools zijn
goed toepasbaar om
gesprek aan te gaan
binenn de eigen opleiding.
FijnX!

Keuzes worden beinvloed
door je eigen insteek:
droomscenario of
haalbaar scenario?
A7:V14

Alle opmerkingen van de
post-its zijn in een Excel tabel
gezet. De Scenario Matrix zelf
blijft vooralsnog gelijk, de
toelichting gaan we
aanscherpen.
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Ronde 3a: Impact Canvas
•

Huidige impact bepalen

•

Zoekpaden naar meer impact

•

Feedback op het Impact Canvas
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Kennismaken met het Impact Canvas 3.0

•

•
•

Het Impact Canvas 3.0 gebruik je om
het impact niveau te bepalen voor
een concrete opleiding (meso
niveau) en met stakeholders te
bepalen welke stappen je zou willen
en kunnen zetten om meer impact
te krijgen
Het is een soort ‘schijf van 8’, met 8
taartpunten voor de hoofdaspecten
van afstudeertrajecten (dezelfde als
de 8 aspecten in de Scenario Matrix)
Voor elk aspect ligt een set kaartjes
klaar met opties voor hoe het eruit
kan zien

De kaartjes set
voor het aspect
‘Innovatie van
de praktijk’
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Uitproberen voor een concrete opleiding

Elke tafelgroep kiest een concrete opleiding en schuift voor elk van de
8 aspecten de kaartjes die passen bij de huidige situatie op het canvas.
Daarbij kiest men de cirkel van het impactniveau dat daarbij hoort.
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In gesprek over de huidige impact van de
afstudeertrajecten

42

Waar kan en wil je stappen zetten naar
meer impact?

Als de kaartjes voor de huidige
situatie (A) zijn gelegd, dan leggen
we het overzicht vast op foto met het
tafelnummer.

Vervolgens gaat het gesprek over
‘waar zouden we stappen willen en
kunnen zetten naar meer impact’.
Die situatie (B) wordt ook vastgelegd
op foto.
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Het levert levendige gesprekken op

44

Feedback op de tool Impact Canvas 3.0

•
•
•

Het Impact Canvas 3.0 is mede
ontwikkeld en getest door Jeroen
Hairwassers van Fontys
Hogescholen
Elke tafelgroep vult een feedback
formulier in, met opmerkingen
over het gebruik van het Impact
Canvas versie 3.0.
Plenair halen we de belangrijkste
inzichten en conclusies op
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Belangrijkste inzichten over het Impact
Canvas 3.0

•
•
•
•
•
•

Er ontstaat een inhoudelijke discussie waarin alle onderwerpen
op tafel komen
Met je eigen docententeam gaan doen, met
praktijkcoördinatoren en studenten
Methodisch: soms onduidelijkheid over definitie van begrippen
Kijkt naar meerdere dimensies, waarbij je veel informatie in
een bredere context kunt plaatsen: Leuk!
Het structureerde het gesprek
Meer impact gaat uit van wederkerigheid tussen meerdere
partijen, geeft houvast in stappen zetten richting impactvol
afstuderen
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Ronde 3b: Startgesprekstool
•

Toelichting op tool en de
totstandkoming

•

Hoe zou de gesprekstool goed ingezet
kunnen worden?

•

Wat zou je nodig hebben om deze tool
zelf te gaan gebruiken
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Toelichting op de Startgesprekstool
Nanda Olde geeft een toelichting op
de Startgesprekstool:

•
•

Een tool gericht op het micro
niveau: een concreet
afstudeertraject
Gesprekstool om
verwachtingen, wensen,
mogelijkheden, en rolverdeling
af te stemmen en zo de impact
te vergroten
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Startgesprekstool, kenmerken en
totstandkoming
• Student is ‘in the lead’
• Student bereidt voor
• Bestaat uit 7 dia’s (of keuze daaruit)
• Interactief
• Aan te passen aan eigen huisstijl en
competenties
Gebruikt bij Avans Hogeschool en HAN
Geëvalueerd door 156 gebruikers
De volgende dia’s laten 3 voorbeelden
zien.
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Startgesprekstool, voorbeeld 1
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Startgesprekstool, voorbeeld 2

Startgesprekstool, voorbeeld 3
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Waardering van de Startgesprekstool
• Waardering door gebruikers:
• 3,8 uit 5
• Zou je hem aanbevelen aan anderen?
• 88 % ja, of ja op onderdelen
• Evaluatie – aanpassingen
• Op de site Impactvol afstuderen
• Download te gebruiken
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Kennismaken met de Startgesprekstool

Iedere deelnemer krijgt een hand-out om kennis te maken met de
gesprekstool. Aan tafel bespreekt men hoe de tool ingezet kan worden en
wat je nodig zou hebben om de tool te gebruiken.
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Plenair verzamelen we feedback op de
Startgesprekstool:

•
•
•
•
•
•
•
•

Goed te gebruiken voor afstuderen, en ook voor stages
buiten het afstuderen
Bij voorkeur minder competenties in het spinnenweb,
bijvoorbeeld 8; je kunt dat zelf aanpassen
Faciliteert het gesprek
Eerste bedrijfsbezoek in week 2 of 3, en dan een tussen
en eindgesprek om de voortgang te schetsen
Tool is ook online goed te gebruiken
Je krijgt afstemming over de opdracht
Je kunt de tool zelf invullen/aanpassen
Een film maken over de voortgang kan in de planning
opgenomen worden
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Tot slot: Terugblik op de bijeenkomst

Wat neem je zelf mee van de middag?
Wat zou je anderen mee willen geven?
Ieder noteert dit op post-its. Die verzamelen we en nemen we mee bij
vervolgstappen in het onderzoek Impactvol Afstuderen
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De reacties op de post-its en onze
conclusies daaruit

De post-its en conclusies staan op dit bord in Miro
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Hoe gaat het verder?

•
•
•
•

De tools zelf houden we nog even zo, de toelichting op
de tools gaan we aanscherpen met o.a. definities van
begrippen
Alle resultaten van het onderzoek, ook de tools, worden
gedeeld op de website www.impactvolafstuderen.nl
onder de tab ‘Publicaties’ (daar staan ook de
inspirerende voorbeelden) en de tab ‘Tools’
De tools zoals die in de bijeenkomst getest zijn vind je
aan het eind van deze rapportage
Het NRO onderzoek loopt formeel tot 1 juli 2022,
daarna is er nog 6 maanden de tijd voor kennisdeling

58

Hartelijk dank namens het onderzoeksteam
We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst, we
hebben veel gedaan en het heeft veel opgeleverd. Namens
het hele onderzoeksteam: Bedankt!

V.l.n.r. Sandra Doeze Jager, Tonnie van der Zouwen, Lisette Munneke, Pieter
Schilder, Debra Trampe, Els van der Pool, Nanda Olde en Paula Zweekhorst.
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Afsluiting en meer informatie
• Om 16.40 uur sluit Lisette Munneke af en nodigt
iedereen die zin heeft uit om na te praten bij de
borrel
• In de volgende dia’s delen we links naar de tools
zoals we die in deze conferentie hebben
gebruikt, op www.impactvolafstuderen.nl:
-

-

Praatplaat met overzicht van alle resultaten
(alweer een nieuwere versie dan die op de
conferentie aan de muur hing)
Scenario Matrix met instructie
Impact Canvas 3.0
Startgesprek tool
Inspirerende Voorbeelden
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Scenario Matrix: Bepaal je voorkeur

• Download de pdf van de Scenario Matrix met de instructie op de
website
• Print de pdf op A3 formaat, per deelnemer een exemplaar
• Volg de instructies
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De praatplaat

• Bekijk een klikbare praatplaat online op de website
• Je kunt daar ook de pdf van de praatplaat downloaden
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Impact Canvas 3.0 online gebruiken

Het Impact Canvas 3.0 met gebruiksaanwijzing is te vinden op dit Miro Bord
Om het online te gebruiken:
• Zorg dat je een account hebt in Miro (vraag een account for education aan)
• Klik linksboven in je beeld op de titel van het bord en kies ‘Duplicate’
• Er opent een pop-up scherm, klik daarin op ‘Duplicate’
• Even geduld, dan komt onder in je scherm een melding met de optie ‘Open
Board’
• Je kunt voor elke sessie waarin je het Impact Canvas wilt gebruiken een
nieuwe kopie maken
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Impact Canvas 3.0 fysiek gebruiken

Om het Canvas fysiek te gebruiken:
• Ga naar deze pagina op de website
• Download daar de pdf van het Canvas en de
bouwstenenkaartjes, en volg de instructies
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Tool Startgesprek

•
•

Download de Startgesprekstool op de website, je kunt de
PowerPoint met de dia’s aanpassen naar eigen behoefte en
huisstijl
Download de hand-out zoals die in de werkconferentie is
gebruikt voor de tool Startgesprek hier
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Inspirerende voorbeelden
In de tweede werkconferentie (2 oktober 2020)
is aangegeven dat er behoefte is aan beeld van
‘hoe anderen het doen’.
We hebben tot nu toe 11 ‘inspirerende
voorbeelden’ verzameld van opleidingen die op
één of meer aspecten stappen hebben gezet
richting impactvol afstuderen. Er zitten er nog 2
in de ‘pijplijn’.
Je vindt de voorbeelden op de website via deze
link www.impactvolafstuderen.nl/impact-inbeeld
We willen de voorbeelden gaan bundelen in
een publicatie, met een overkoepelend
overzicht van welke stappen op welke aspecten
zijn gezet.
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