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VOORWOORD

In dit eindrapport presenteren we met plezier de opbrengsten en resultaten van het NRO-project Im-
pactvol afstuderen in het hoger economisch onderwijs. We hopen dat het zal inspireren in het ont-
werpen van onderwijs waarbij naast de professionele ontwikkeling van studenten ook aandacht is voor 
de andere doelen van het hbo: kennisontwikkeling en maatschappelijke impact.  

Ondanks de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis hebben we de afgelopen 3,5 jaar met veel 
plezier aan dit onderzoek gewerkt. Door het vele online werken, hebben we nieuwe manieren ontdekt 
om onderzoek te kunnen uitvoeren, zoals het kwalitatief analyseren van data met behulp van online 
tools. Ook bij het ontwikkelen van tools voor impactvol afstuderen bracht het online wer-ken ons op 
ideeën.  

De tekening op de voorkant is gemaakt door de Praatplaters1. Ze geeft een overzicht van de opbreng-
sten van het project en vormt ook de basis voor de opzet van dit rapport. In het eerste deel van het 
rapport leggen we uit wat de aanleiding was voor dit project, hoe we met de theoretische bril van de 
boundary crossing naar afstuderen hebben gekeken (hoofdstuk 1) en hoe het onderzoeksproject in 
grote lijnen opgebouwd was (hoofdstuk 2). In deel twee starten we bij het eerste eiland uit de praat-
plaat, het eiland van het weten. Op dat eiland komt aan bod wat we door middel van casestudies 
(hoofdstuk 3) en de surveys (hoofdstuk 4) te weten zijn gekomen over hoe opleidingen op dit mo-ment 
afstuderen vormgeven en wat daarop het perspectief is van de diverse stakeholders. Vervol-gens 
varen we naar het eiland van het willen. Op dit eiland staan de wensen van de diverse stakehol-ders 
centraal als het gaat om impactvol afstuderen. Deze wensen zijn het resultaat van de verschil-lende 
vormen van codesign die we in dit project hebben gehanteerd (hoofdstuk 5 en 6). Ten slotte 
vertrekken we naar het eiland van de werkplaats waar verschillende tools te vinden zijn die hulp bie-
den in het zoeken naar meer impactvol afstuderen (hoofdstuk 7). In het laatste deel stappen we met 
zijn allen op de catamaran voor de conclusies, reflecties en aanbevelingen die uit dit project voortko-
men (hoofdstuk 8).  

We willen op deze plek al onze grensgangers die op verschillende manieren bijdroegen aan het pro-
ject bedanken. Dan gaat het om de leden van onze begeleidingsgroep, deelnemers aan de casestu-
dies, survey-onderzoek, werkconferenties en andere co-designsessies. Rest ons, u een behouden vaart 
te wensen in het lezen over onze ontdekkingstocht! 

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. 

1 www.plaatpraters.nl 
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SAMENVATTING 

Binnen het hbo is een toenemende behoefte aan flexibele vormen van afstuderen die meer aanslui-
ten op de beroepspraktijk en daarmee meer toegevoegde waarde krijgen voor die praktijk. Vanuit die 
situatie startte het onderzoeksproject ‘Impactvol afstuderen in het hoger economisch onderwijs – 
afstudeertrajecten in het hart van de kennisdriehoek’ dat later de titel ‘Op weg naar impactvol afstu-
deren’ heeft gekregen. Doel van het project was te komen tot nieuwe vormen van afstuderen waar-
bij alle betrokken stakeholders - studenten, praktijkbegeleiders, organisaties, docenten, onderwijs en 
onderzoek - toegevoegde waarde ervaren.  

De hoofdvraag van dit project luidt: Op welke manier kunnen afstudeerprojecten binnen economi-
sche hbo-opleidingen worden ontworpen en georganiseerd zodat ze leiden tot meervoudige waarde-
creatie binnen organisaties, onderzoek en onderwijs?  

We keken in dit onderzoek naar het afstuderen met de bril van de boundary crossings-theorie en 
hanteerden een ontwerpgerichte aanpak met gebruik van codesign. Daarin werden twee onderzoek-
sporen gevolgd. In het eerste werd door middel van casestudies en daaropvolgend survey-onderzoek 
data verzameld en geanalyseerd. In het tweede spoor werden met behulp van diverse methoden uit 
codesign (Large Scale Interventions en co-designsessies) stakeholders betrokken bij het ontwikkelen 
van scenario’s voor impactvol afstuderen. 

Gaandeweg ons onderzoek kwamen we tot het inzicht dat we ons meer moesten focussen op zoek-
paden naar meer impactvol afstuderen dan op het daadwerkelijk willen ontwerpen van afstudeertra-
jecten met opleidingen. Dat laatste bleek niet haalbaar vanwege de te lange doorlooptijd.  

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de huidige situatie van het afstuderen weliswaar nog 
druk in beweging is, maar dat het grootste gedeelte van de opleidingen een afstudeertraject heeft 
dat bestaat uit modules, een stage en een afstudeerproject. Dat afstudeerproject duurt meestal 20 
weken en bestaat meestal uit één grotere, complexe opdracht bij een externe organisatie waar de 
student aan de slag gaat. Opleidingen zijn hierbij sterk in ‘the lead’. Lang niet alle ruimte in de be-
staande hbo-kaders (Protocol Afstuderen 2.0) wordt echter door opleidingen benut. Er lijkt nog te 
weinig kennis te zijn over wat mogelijk is en er wordt te veel gevaren op hoe men denkt ‘dat het 
hoort’.  

Wanneer we kijken naar de gewenste toegevoegde waarde zien we een sterke focus van alle sta-
keholders op de persoonlijke groei van een student en nog weinig op de toegevoegde waarden voor 
specifieke stakeholders. We zagen weinig voorbeelden van afstudeerprojecten waarin de kennisdrie-
hoek rond is, dus waarin opleiding, onderzoek, beroepspraktijk gezamenlijk participeren in een afstu-
deerproject.  

Op de grenzen tussen de werelden van opleidingen, lectoraten en organisaties doen zich op verschil-
lende niveaus (beleid, opleiding en studentproject) discontinuïteiten voor. Vooral over de verschil-
lende gevonden ontwerpelementen (tot stand komen van de opdracht, werkwijzen van studenten, 
op te leveren producten, begeleiding, rol van onderzoek en beoordeling) is er niet of nauwelijks in-
teractie tussen de diverse stakeholders. Daardoor zijn weinig mogelijkheden tot leermechanismen 
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zoals afstemming, coördinatie, reflectie en transformatie. De student is de belangrijkste grensganger 
die de wereld van opleiding en die van beroepspraktijk met elkaar verbindt.  

In de codesign bijeenkomsten werd duidelijk dat er een grote behoefte is aan nauwere samenwer-
king en cocreatie. Concrete tools, zoals de door ons ontwikkelde gesprekstool en verzamelde inspire-
rende voorbeelden kunnen helpen en worden hoog gewaardeerd.  

Uit ons project vloeien verschillende aanbevelingen voort voor zowel praktijk als wetenschap.  

Aanbevelingen voor de praktijk zijn:  

1. Zorg dat je weet wat mogelijk is  
Zorg dat alle partners binnen ontwikkelteams bij het ontwerpen van afstuderen voldoende 
kennis hebben van de achterliggende gedachten, diverse onderdelen van het Protocol Afstu-
deren 2.0 en de belangrijkste ontwerpelementen van afstudeertrajecten, met speciale aan-
dacht voor de rol van onderzoek en onderzoekend vermogen. Zorg dat er voldoende voor-
beelden zijn van de verschillende manieren waarop de eindniveaus associate degree, bache-
lor en master geborgd kunnen worden.   

2. Maak de kennisdriehoek zoveel mogelijk rond  
Ga op macro- en mesoniveau nog meer werken aan structurele, duurzame relaties tussen de 
stakeholders onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk (organisaties, beleid en consumen-
ten/cliënten) in de vorm van samenwerkingsverbanden rondom complexe praktijkvraagstuk-
ken waar studenten met het afstuderen een bijdrage aan kunnen leveren. Bekijk bij het op-
starten van een samenwerking altijd goed of de kennisdriehoek rond gemaakt kan worden, 
wat wil zeggen dat goed bekeken wordt of alle mogelijke stakeholders actief betrokken zijn. 

3. Denk na over de mate van cocreatie met alle betrokkenen  
Denk op macro- en mesoniveau goed na over de mate van cocreatie waarmee het afstuderen 
vormgegeven wordt. Zet daarbij de Scenario Matrix en het Impact Canvas in als tools die hel-
pen om met alle stakeholders helder te krijgen in hoeverre men cocreatie zou willen inzet-
ten. Welke ontwerpelementen kunnen met welke stakeholders ontworpen en vervolgens 
ook in samenwerking uitgevoerd worden?  
Kijk in het geval van verregaande cocreatie ook innovatief naar de mogelijke rollen van do-
centen en praktijkbegeleiders in het werken aan een complexe opgave. Het wordt dan meer 
een gezamenlijke opgave, waarbij niet alleen de student aan een opgave werkt maar alle 
partners inhoudelijk werken en de student bijvoorbeeld als junior-collega wordt gezien door 
docenten en praktijkpartners. Dit vraagt verdere professionalisering van hbo-docenten als 
het gaat om boundary crossing skills (i.e. het kunnen werken over grenzen heen).  

4. Zorg dat de onderstroom bovenkomt  
Probeer met behulp van de verschillende tools uit dit project de zaken die zich voordoen in 
onderstroom binnen samenwerking in dialoog te brengen en daarmee te expliciteren. Denk 
daarbij aan de toegevoegde waarden voor iedere stakeholder, de onderliggende belangen en 
opvattingen van de diverse betrokkenen. Besteed daar in het bijzonder ook aandacht aan op-
vattingen over wanneer iets kennisontwikkeling is, wat onderzoek is en welke kwaliteitseisen 
bij welke doelen gesteld worden. Houd daarbij scherp in het oog dat samenwerken mensen-
werk is en mensenwerk maatwerk is. Het doet daarmee een beroep op ieders communica-
tieve competenties en boundary crossing skills.  
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Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:  

1. Doe meer onderzoek naar andere vormen van afstuderen, voortkomend uit andere visies op 
onderwijs. Leiden deze tot meervoudige waardecreatie en daarmee impact voor alle betrok-
kenen?  

2. Doe vervolgonderzoek naar wat er nodig is om op macro-, meso- en microniveau met sta-
keholders vanuit de gehele kennisdriehoek samen te kunnen werken. Hoe krijgen we ieder-
een betrokken en de kennisdriehoek dusdanig in balans dat er binnen het afstuderen impact 
is voor de opleiding, onderzoek, student, beroepspraktijk én maatschappij?   

3. Doe meer onderzoek naar de wijze waarop cocreatie van leeromgevingen met alle betrokken 
stakeholders (onderzoek, studenten, opleidingen en praktijkpartners) vorm kan krijgen. On-
der welke voorwaarden en op welke wijze is het haalbaar en effectief?  

4. Doe onderzoek naar het effect van expliciteren van de onderstroom met behulp van een di-
versiteit aan tools en instrumenten op de leermechanismen afstemmen, coördineren, reflec-
teren en transformatie. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN THEORETISCH KADER 

1.1 Inleiding 

Afstuderen, de meeste studenten ervaren het als een laatste hoepel waar je doorheen moet springen 
voordat je een diploma krijgt. In veel economische hbo-opleidingen voeren studenten in hun laatste 
jaar een grotere opdracht uit bij een organisatie. Daarin laten ze zien dat ze alles wat ze in voor-
gaande jaren hebben geleerd, toe kunnen passen. Vaak resulteert dat in een zogenoemd ‘beroeps-
product’. Dat beroepsproduct is in het economische domein meestal een adviesrapport, waarin de 
student, op basis van onderzoek en analyse, een advies of oplossing voor een vraagstuk geeft.  

Het project Impactvol Afstuderen kwam in 2018 voort uit de toenemende behoefte bij hbo-opleidin-
gen aan meer flexibele en praktijkgerichte vormen van afstuderen. Er heerste om verschillende rede-
nen onvrede bij opleidingen, studenten, organisaties en onderzoekers over de waarde die afstuderen 
uiteindelijk heeft. Voor organisaties hadden de afstudeerprojecten weinig toegevoegde waarde, om-
dat ze te veel gericht waren op het beantwoorden van een vraagstuk binnen de organisatie door 
middel van uitgebreid onderzoek, uitmondend in een scriptie die moest voldoen aan academische 
normen. Daarbij leken de eisen die vanuit opleidingen werden gesteld vaak zwaarder te wegen dan 
wat bedrijven en organisaties aangaven nodig te hebben (Schilder et al., 2019; Van der Zouwen et al., 
2016). Bovendien waren deze eisen te eenzijdig gericht op het toetsen van onderzoeksvaardigheden 
in plaats van de volledige beroepsbekwaamheid (Dominique Sluijsmans et al., 2014). Dit leidde vaak 
tot scripties en rapporten die in de spreekwoordelijke la verdwenen.  

Voor veel studenten vormde het afstudeerproject een inflexibele en onaantrekkelijke barrière rich-
ting diploma, want in plaats van een waardevolle leerervaring in de professionele praktijk, bood het 
veel frustratie omdat ze iets moesten doen wat ze voor hun gevoel daarna nooit meer zouden hoe-
ven doen (Ganzeboom, 2015; Rowles et al., 2004). Ten slotte was er ondanks de nadruk op onder-
zoek meestal geen sprake van een goede aansluiting op lectoraten en droeg het afstudeerproject 
nauwelijks bij aan kennisontwikkeling over grotere (maatschappelijke) vraagstukken (Van der 
Zouwen et al., 2016).  

Van hieruit ontstond de centrale vraag van dit project waarmee we gestart zijn: op welke manier kun-
nen afstudeerprojecten binnen economische hbo-opleidingen worden ontworpen en georganiseerd 
zodat ze leiden tot meervoudige waardecreatie binnen organisaties, onderzoek en onderwijs?  

Impact definiëren we in dit project als iedere waardevolle verandering voor een individu, organisatie 
of maatschappij op het gebied van bijvoorbeeld kennis, producten, kwaliteit van leven, economie, 
gezondheid, milieu of beleid (Greven & Andriessen, 2019). We streven hierbij naar meervoudige 
waardecreatie. Deze term kan in het economische domein verwarring geven omdat meervoudige 
waardecreatie dan meestal verwijst naar diverse soorten waarden: financieel, natuurlijk, sociaal-rela-
tioneel, intellectueel, menselijk en materieel. Wij bedoelen in dit project met meervoudige waarde-
creatie dat er meerdere belanghebbenden toegevoegde waarde ervaren door het afstuderen van een 
student binnen of voor hun eigen context (den Ouden, 2012; McAdam et al., 2021). 

In dit eerste hoofdstuk geven we een beschrijving van de bredere context waarin de problemen 
rondom het afstuderen zich voordoen en leggen we uit met welke theoretische bril we naar meer-
voudige impact van het afstuderen hebben gekeken. Eerst schetsen we de bredere context van het 
probleem vanuit de dynamiek in de zogenaamde kennisdriehoek. We gaan daarbij in op de 
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verschillende missies van het hbo, de functie van het afstuderen in hbo-opleidingen en de perspec-
tieven van de verschillende stakeholders binnen dat afstuderen. Daarna bekijken we het probleem 
vanuit het perspectief van de boundary crossing (Bakker & Akkerman, 2017). Dit theoretisch perspec-
tief verwijst naar de interacties tussen verschillende werelden – onderwijs, organisaties en onder-
zoek- en de wijze waarop zij onderlinge fricties of discontinuïteiten proberen te overbruggen. Hier-
mee zijn de geschetste ervaringen binnen het afstuderen te duiden én kan ook zicht ontstaan op 
waar de ruimte zit om gezamenlijk te komen tot meer impact.  

1.2 Afstuderen in het hart van de kennisdriehoek 

1.2.1 De functie van afstuderen 

Afstuderen heeft in het hoger beroepsonderwijs de functie van een laatste proeve van bekwaamheid 
waaruit moet blijken dat een student op het niveau van associate degree, bachelor of master kan 
functioneren. Dit afstuderen bestaat binnen de economische opleidingen meestal uit de uitvoering 
van één of meerdere complexe, authentieke beroepsopdrachten die voor of binnen een organisatie 
uitgevoerd worden (Andriessen et al., 2017; Healey et al., 2013; Lee & Loton, 2019). Daarmee heeft 
afstuderen niet alleen een toetsfunctie, maar kan een student zich ook nog professioneel verder ont-
wikkelen én van toegevoegde waarde zijn binnen een specifieke organisatie, voor een beroepsdo-
mein of voor de maatschappij. Echter tot voor kort waren opleidingen ontevreden over het soort 
producten dat studenten opleverden en daarmee over de impact die afstudeerprojecten hebben. 
Hiernaast speelde dat er ten gevolge van de InHolland-affaire in 2011 een te eenzijdige nadruk op 
het doen van onderzoek werd gelegd en dat dit sterk bepalend werd voor de vaststelling van het ni-
veau van de student. Als reactie hierop stelde de Expertgroep Protocol (2014), ingesteld door de Ver-
eniging Hogescholen, dat afstuderen via een scala aan toetsvormen mogelijk moet zijn. Laten zien 
dat je de kerntaken van een beroep beheerst, kan immers op diverse manieren. Onderzoek is daar-
mee niet het kernproces, maar staat ten dienste van het kunnen uitvoeren van deze beroepstaken 
met bijbehorende beroepsproducten (M. Losse & Nahuis, 2016).  

Figuur 1 Protocol afstuderen 2.0 

 

Opmerking: Overgenomen uit: Andriessen et al., 2017 
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Na een eerste pilot met deze visie, kwam de expertgroep in 2017 met het conceptueel model Proto-
col Afstuderen 2.0 (zie figuur 1) dat door opleidingen gehanteerd kan worden bij de borging van het 
eindniveau op het moment dat ze een afstudeertraject willen analyseren of herontwerpen. Onder 
een afstudeertraject wordt dan verstaan het totale geheel van alle opleidingsonderdelen waarmee 
het eindniveau van een student wordt vastgesteld. Bij de meeste economische opleidingen bestond 
dat tot voor kort vaak uit een combinatie van modules, een stage en een groter afrondend afstudeer-
project. In dit rapport duiden we een afstudeertraject aan met de term afstudeertraject.  

1.2.2 De kennisdriehoek 

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) heeft als oorspronkelijke missie het opleiden van studenten tot 
professionals in specifieke beroepsdomeinen. Daarbij probeert het hbo studenten voor te bereiden 
op een werkomgeving die zich steeds meer laat kenmerken door toenemende complexiteit. Ontwik-
kelingen zoals globalisering, automatisering en robotisering zorgen voor een behoefte aan wendbare 
professionals die naast uitgebreide, specifieke vakkennis beschikken over meer generieke vaardighe-
den zoals onderzoeken, anticiperen, samenwerken, innoveren, reflecteren en ondernemerschap (De 
Weert & Leijnse, 2010; Doeze Jager, 2017; Markauskaite & Goodyear, 2017; Nerland & Jensen, 2014).  

Naast het opleiden van moderne professionals, heeft het hbo sinds 20 jaar ook een onderzoeksfunc-
tie in de vorm van lectoraten. Daarmee levert het hbo in toenemende mate een bijdrage aan het op-
lossen van complexe maatschappelijke vraagstukken en innovatie van de beroepspraktijk in samen-
werking met alle betrokken stakeholders (Compagnucci & Spigarelli, 2020; Pinheiro et al., 2015). Dit 
heeft geleid tot allerlei samenwerkingsverbanden tussen hbo en praktijk in de vorm van zogenaamde 
field labs, living labs, stadslabs en het opzetten van centers of expertise. De verschillende missies van 
het hbo: opleiden van professionals, kennisontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk worden 
vaak weergegeven in wat de kennisdriehoek wordt genoemd (zie figuur 2). Het hoger onderwijs wor-
stelt echter nog met het vinden van een goede balans tussen deze drie missies waardoor het lang 
niet altijd lukt om te komen tot samenwerkingspraktijken die door alle stakeholders als voldoende 
waardevol ervaren worden (Compagnucci & Spigarelli, 2020; Unger & Polt, 2017). In het afstuderen 
van hbo-studenten zien we die worsteling terug.  
 

Figuur 2 De kennisdriehoek 
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Omdat in de eerste plaats de toetsfunctie en daarmee de onderwijsfunctie centraal staat binnen het 
afstuderen, zijn opleidingen sterk ‘in the lead’ als het gaat om het vormgeven van het afstuderen, de 
producten die studenten daarbij moeten opleveren en de wijze waarop ze beoordeeld worden. Dat 
maakt de samenwerking met enerzijds beroepspraktijk en anderzijds onderzoek binnen de hogescho-
len tot een complexe opgave. Hierbij is de vraag hoe deze samenwerkingen zo vormgegeven kunnen 
worden dat het afstuderen van studenten voor alle stakeholders van toegevoegde waarde kan zijn.  

1.3 Boundary crossing 

In dit project plaatsen we het afstuderen in het hbo in het hart van de kennisdriehoek en kijken naar 
de dynamiek binnen deze kennisdriehoek met de bril van de boundary crossing-theorie (Akkerman & 
Bakker, 2011). Volgens deze theorie komen personen en/of systemen tot leren of innovatie als alle 
betrokkenen zich bewust zijn van de grenzen die er tussen de verschillende systemen zijn en ze pro-
beren deze grenzen te overbruggen (Daniels et al., 2010). Dit kunnen grenzen in allerlei soorten en 
maten zijn. Er zijn grenzen die fysiek zijn zoals de gebouwen waarin opleidingen en organisaties ge-
vestigd zijn. Er zijn ook grenzen die meer cultureel van aard zijn of die gaan over verschil in motieven, 
waarden of belangen (de Jong et al., 2018). Al deze grenzen kunnen leiden tot problemen in de inter-
actie, waarbij we ook wel spreken van discontinuïteit. Wanneer je dit beeld op de kennisdriehoek 
projecteert, hebben we te maken met de grenzen, en daarmee discontinuïteiten, tussen de werelden 
van onderzoek en onderwijs (twee werelden binnen de hbo-instelling) en de beroepspraktijk. Een 
student beweegt zich tussen deze werelden heen en weer. Deze dynamiek is weergegeven in figuur 
3. 

Figuur 3 De dynamiek tussen de verschillende werelden 

 

Volgens de boundary crossings-theorie wordt discontinuïteit tussen werelden leerzaam als de ver-
schillende betrokkenen moeite doen om verbindingen (boundary crossing) te leggen tussen de ver-
schillende werelden. In het hbo betekent dit dat opleidingen, beroepspraktijk en onderzoek op zoek 
gaan naar hoe onderlinge verschillen optimaal benut kunnen worden en tot toegevoegde waarde 
kunnen leiden. Op zowel macro- (instituten en strategisch beleid), meso- (specifieke beroepscontex-
ten en opleidingen) als microniveau (specifieke afstudeerprojecten). Akkerman en Bakker (2011) on-
derscheiden daarbij in navolging van Wenger et al. (2011) drie manieren om met grenzen om te 
gaan: grensinteractie, grensgangers en grensobjecten.  
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1.3.1 Grensinteractie 

Er zijn er vier manieren waarop verschillende werelden in meer of minder mate kunnen samenwer-
ken:  

Identificatie: het krijgen van meer inzicht in de onderlinge verschillen en daarbij de specifieke toege-
voegde waarde van die verschillen leren onderkennen en waarderen. In het geval van afstuderen be-
tekent dit dat alle stakeholders gaan begrijpen op welke aspecten ze van elkaar verschillen en hoe 
dat waarde kan hebben binnen de samenwerking.  

Coördinatie: op het moment dat verschillende systemen met elkaar gaan samenwerken, is het be-
langrijk om de onderlinge samenwerking en interactie te organiseren om een optimale afstemming 
mogelijk te maken. In het afstuderen betekent dit dat op macro-, meso- en microniveau afspraken 
gemaakt worden over rollen van verschillende betrokkenen, afstemming van het afstudeerproject, 
etc.  

Reflectie of perspectiefuitwisseling: hierin staan de processen van perspective making en perspective 
taking centraal, die net een stap verder gaan dan identificatie. Betrokkenen in een samenwerking zijn 
zich nu niet alleen bewust van onderlinge verschillen, maar proberen het perspectief van een ander 
te expliciteren en daarvan te leren. Het gaat dus naast een perspectiefdefiniëring ook om een uitwis-
seling van deze perspectieven waarbij er gezamenlijk nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Zo kan bij 
het afstuderen een docent zich meer inleven in de belangen van een organisatie en daarvan zelf ook 
weer leren.  

Transformatie: Soms kan het voor een vruchtbare samenwerking nodig zijn om een compleet nieuwe 
praktijk te creëren, een zogenaamde tussenpraktijk. Bakker en Akkerman, (2016) omschrijven dit als 
een groentesoep waarbij de afzonderlijke groenten, balletjes en vermicelli nog wel identificeerbaar 
zijn, maar met elkaar een nieuw gerecht vormen. In het geval van afstuderen gaat het dan om 
nieuwe samenwerkingsvormen waarbij opleidingen, onderzoek en praktijkpartners met elkaar wer-
ken aan complexe vraagstukken in bijvoorbeeld een living lab.  

In de ‘praatplaat’ van het project zijn de vier manieren van samenwerken door de verschillende we-
relden opgenomen (zie figuur 4 voor de betreffende uitsnede uit de praatplaat).  

Figuur 4 Vier manieren van samenwerken door de verschillende werelden 
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1.3.2 Grensgangers 

Dit zijn mensen die in meerdere (sub)systemen werken en zo meerdere werelden goed kennen en op 
die manier verbindingen kunnen leggen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan docent-onderzoekers die 
werken bij zowel lectoraten als een opleiding, hbo-docenten die naast hun aanstelling bij een oplei-
ding ook nog in de beroepspraktijk werken en studenten die naast het leren binnen hun opleiding 
ook regelmatig leren in de beroepspraktijk (Hoeve et al., 2019).  

1.3.3 Grensobjecten 

Dit zijn objecten die in de verschillende werelden gebruikt kunnen worden of waaraan gezamenlijk 
gewerkt wordt (Star, 2010). Het afstudeerproject dat een student uitvoert kan functioneren als een 
grensobject wanneer het iets van relevantie heeft voor alle (sub)systemen en tegelijk verschillende 
functies kan hebben zoals een advies voor een organisatie en een toetsproduct voor een opleiding.  

De concepten grensinteractie, grensgangers en grensobjecten waren leidende principes binnen het 
project om de bestaande situatie te analyseren en te kijken naar mogelijke nieuwe scenario’s.  
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HOOFDSTUK 2 ONDERZOEKSOPZET 

2.1 Doelen onderzoek 

De doelen die we met dit project wilden bereiken zijn:  

1. Meer inzicht krijgen in de stand van zaken en dynamiek binnen het afstuderen in economi-
sche hbo-opleidingen.  

2. Nieuwe scenario’s en tools ontwikkelen voor afstuderen die leiden tot meervoudige waarde-
creatie 
 

Daarbij hebben we bewust gekozen voor een cocreatie-aanpak zodat alle betrokkenen zich al tijdens 
het verloop van dit project bewust worden van het belang om op andere manieren naar de samen-
werking binnen de kennisdriehoek te kijken. Ook hopen we met deze aanpak te kunnen komen tot 
een netwerk waarin hbo’s en hun stakeholders blijvend van elkaar kunnen leren. 

2.2 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag in dit onderzoek is: 

Op welke manier kunnen afstudeerprojecten binnen economische hbo-opleidingen worden ontwor-
pen en georganiseerd zodat ze leiden tot meervoudige waardecreatie binnen organisaties, onderzoek 
en onderwijs? 

De deelvragen hierbij zijn:  

1. Welke vormen van afstuderen zijn er in de huidige bachelor programma’s van economische 
opleidingen en welke kenmerken hebben deze vormen van afstuderen?  

2. Hoe worden deze trajecten uitgevoerd en ervaren door de diverse stakeholders? In termen 
van de boundary crossings-theorie. Welke discontinuïteiten ervaren stakeholders op de gren-
zen van de diverse werelden bij afstuderen, wat is het mogelijke leerpotentieel en wat is 
voor iedere stakeholder de toegevoegde waarde van het afstuderen?  

3. Welke scenario’s en tools voor het ontwerp en de organisatie van afstuderen faciliteren 
boundary crossing dusdanig dat ze zouden kunnen leiden tot meervoudige waardecreatie 
voor alle stakeholders? 

2.3 Onderzoeksopzet 
Afstuderen in het hbo vindt plaats in het dynamische en complexe systeem van de kennisdriehoek 
met een grote diversiteit aan stakeholders. Daarom is om onze onderzoeksvragen te beantwoorden 
een flexibele onderzoeksbenadering nodig waarin deze complexiteit goed tot zijn recht komt. Daar-
naast is er in het hbo een ontwikkeling gaande waar we op willen inspelen. Veel opleidingen zijn al 
bezig met vernieuwen en herontwerp van afstuderen en we willen hun inzichten gaandeweg dit on-
derzoek kunnen meenemen. Daarom hebben we gekozen voor ontwerpgericht onderzoek, met 
daarin een specifieke codesign aanpak, als onze hoofdstrategie. Ontwerpgericht onderzoek richt zich 
op het vinden van ontwerpprincipes voor interventies in de praktijk, waarbij er sprake is van meer-
dere iteraties en een nauw partnerschap tussen onderzoekers en praktijk (Anderson & Shattuck, 
2012; Van Aken & Andriessen, 2011). Dit past bij onze vragen en ook bij het krijgen van meer zicht op 
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en het ontwikkelen van nieuwe scenario’s voor afstuderen die leiden tot meervoudige waardecrea-
tie.  

Het project hebben we ingericht met twee sporen van onderzoeksactiviteiten waarvan de resultaten 
elkaar in de loop van het project steeds beïnvloeden (zie figuur 5).  
 
Figuur 5 Onderzoeksopzet 

 

 

In het eerste spoor staat de analyse van het huidige afstuderen, en de ervaringen van de diverse sta-
keholders daarin, centraal (deelvraag 1 en 2). Dit spoor bestaat uit twee casestudies, eentje op het 
niveau van afstudeertrajecten van diverse opleidingen en eentje op het niveau van concrete afstu-
deerprojecten van studenten. Vervolgens wordt een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder alle sta-
keholdergroepen. Doel hiervan is om de resultaten uit de casestudie te valideren in een grotere 
groep van respondenten. De resultaten en daarbij behorende conclusies van deze deelstudies staan 
beschreven in hoofdstuk 3 en 4 in deze rapportage en hebben de input gevormd op verschillende 
momenten in de werkconferenties en voor het codesign van de tools.  

In het tweede spoor van het onderzoeksproject staat de ontwikkeling van scenario’s om tot meer-
voudig impactvolle afstudeerprojecten te komen centraal (deelvraag 3), maar zullen de activiteiten 
wellicht ook input bieden voor het beantwoorden van de eerste twee deelvragen. Hierbij hanteren 
we een codesign aanpak: we werken op verschillende manieren met stakeholders samen om te ko-
men tot een diversiteit aan werkwijzen en tools die afstuderen meervoudig impactvol maken. Ener-
zijds zijn dit grote werkbijeenkomsten, zogenaamde Large Scale Interventions (LSI’s) (Van der 
Zouwen, 2011) en kleinere ontwerpsessies voor het ontwikkelen van de scenario’s en tools, bestaand 
uit een diversiteit aan stakeholders. Anderzijds zijn dit bijeenkomsten met een kleine vertegenwoor-
diging van de stakeholders die het onderzoek mee heeft vormgegeven, de zogenaamde begeleidings-
groep. Naast de ontwikkeling van scenario’s en tools, heeft spoor twee ook als doel om – tijdens de 
LSI’s - door middel van een member-check de resultaten uit spoor één te valideren en daarmee de 
bruikbaarheid en transfer van resultaten te vergroten. De resultaten en daarbij behorende conclusies 
uit spoor één zijn beschreven in hoofdstuk 5-7.  

Casestudies
Cases uit hbo 

afstudeertrajecten van 
verschillende hogescholen

Survey
Met alle belanghebbenden, 
een dwarsdoorsnede van de 

afstudeerpraktijk

Codesign van scenario’s 
met de Large Scale Intervention aanpak

Begeleidingsgroep, werkconferenties met belanghebbenden, ontwerpgroepen 
voor scenario ontwikkeling 

Spoor 1

Spoor 2
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HOOFDSTUK 3 CASESTUDIES 

3.1 Doel en opzet van de casestudies 

Om te kunnen komen tot nieuwe vormen van afstuderen, is het belangrijk om eerst zicht te krijgen 
op de huidige stand van zaken binnen de economische bacheloropleidingen op het gebied van afstu-
deren. Daarbij is het voor het ontwikkelen van scenario’s en tools belangrijk om gedetailleerd te be-
kijken uit welke onderdelen afstudeertrajecten en -projecten op dit moment bestaan en wat deze 
betekenen voor het wel of niet kunnen bereiken van impact. Van der Zouwen et al. (2016) deden 
eerder onderzoek naar de succesfactoren en effecten van afstudeerprojecten in drie opleidingen bin-
nen het domein Management & Organisatie van Hogeschool Avans. Om deze resultaten verder uit te 
breiden, is de eerste stap in dit onderzoek een multipele, geneste casestudie (Yin, 2014) die uitge-
voerd wordt op landelijk niveau binnen het economisch domein van hbo-opleidingen.  

De resultaten van de casestudies geven input voor het beantwoorden van de eerste twee deelvragen 
van dit onderzoek:  

1. Welke vormen van afstuderen zijn er in de huidige bachelor programma’s van economische 
opleidingen en welke kenmerken hebben deze vormen van afstuderen?  

2. Hoe worden deze trajecten uitgevoerd en ervaren door de diverse stakeholders? In termen 
van de boundary crossings-theorie: Welke discontinuïteiten ervaren stakeholders op de gren-
zen van de diverse werelden bij afstuderen, wat is het mogelijke leerpotentieel en wat is 
voor iedere stakeholder de toegevoegde waarde van het afstuderen?  
 

Voor de opzet van de casestudies is een protocol casestudies (Yin, 2014) geschreven. Binnen iedere 
casus verzamelen we op twee niveaus data:  

1. Niveau van het afstudeertraject (zoals de betreffende opleiding het volledige afstuderen 
heeft ingericht). 

2. Niveau van het afstudeerproject (een grotere afstudeeropdracht die de student uitvoert als 
onderdeel van het programma).  

De dataverzameling en -analyse wordt verder toegelicht in paragraaf 3.3. 

3.2 Selectie van de cases 

Via het Sectoraal Adviescollege, LinkedIn en eigen netwerk werden opleidingen in het economisch 
domein geworven om deel te nemen aan het onderzoek. Daarbij werden op basis van het rapport 
Sent (2015) alleen opleidingen geselecteerd waarbij de focus ligt op het interveniëren of adviseren 
over organisatieprocessen. Daarmee werden journalistiek en hbo-recht, ondanks dat ze officieel bij 
het domein economie horen, uitgesloten van het onderzoek. Dit leverde uiteindelijk acht opleidingen 
op die wilden deelnemen (zie tabel 1). Deze opleidingen zijn een goede representatie van enerzijds 
de verschillende opleidingen binnen het economiedomein en anderzijds goed verdeeld over de ver-
schillende hbo-instellingen in Nederland. Zes opleidingen leverden vervolgens één of meerdere afstu-
deerprojecten aan. Dit laatste verliep moeizaam door de start van de coronacrisis. Van deze afstu-
deerprojecten werden alle betrokken stakeholders geïnterviewd: docent, student, praktijkbegeleider 
en indien van toepassing de docent-onderzoeker uit een lectoraat.  
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Tabel 1 Deelnemers aan de casestudies 

Casus Instelling Afstudeerprojecten 

Facility Management Hanze Hogeschool 4 

Finance & Control Hogeschool van Arnhem en Nij-
megen 

3 

International Business Fontys Hogescholen 1 

Commerciële Economie Hogeschool Rotterdam 0 

Business Innovation Avans Hogeschool 4 

Bedrijfskunde Fontys Hogescholen 4 

Finance & Accounting Hogeschool Utrecht 3 

Creative Business Hogeschool van Amsterdam 0 

Totaal      19 

 

3.3 Methoden van dataverzameling en -analyse 

3.3.1 Methoden casestudie op het niveau van het afstudeertraject 

Om zicht te krijgen op de wijze waarop opleidingen het afstuderen voor studenten vormgeven en in-
richten hebben we de deelnemende opleidingen om alle relevante documenten rondom het afstu-
deertraject gevraagd. Dit wordt in het Protocol Afstuderen 2.0 aangeduid als zijnde het afstudeerpro-
gramma. Denk hierbij aan het beroepsprofiel, toetsmatrijs en rubrics, handleidingen, visiedocumen-
ten en beoordelingsformulieren of auditrapportages. Deze informatie werd geanalyseerd met behulp 
van de verschillende onderdelen uit het Protocol Afstuderen 2.0 (Andriessen et al., 2017). Op basis 
hiervan werd voor iedere casus een interviewleidraad geschreven om aanvullende informatie te kun-
nen verzamelen. Het interview werd afgenomen met de afstudeercoördinator of een andere sleutel-
figuur binnen de opleiding en richtte zich met name op dat opleidingsdeel aan het eind van de studie 
dat de betreffende opleiding oormerkt als ‘het afstuderen’. De interviews werden getranscribeerd en 
zijn daarna in combinatie met de schriftelijke documentatie geanalyseerd met behulp van een zoge-
naamde template analyse (Brooks et al., 2015). Dit is een specifieke vorm van een thematische ana-
lyse waarbij je kwalitatieve data op een systematische manier analyseert om tot een model (temp-
late) van algemene thema’s met bijbehorende subcategorieën te komen. De thema’s met subcatego-
rieën worden in volgende stappen steeds verder geanalyseerd waardoor ze steeds specifieker en 
concreter worden.  

Om tot de template te komen is eerst een viertal cases geanalyseerd. Deze analyse is besproken in 
een kleine groep van vier onderzoekers en richtte zich op de ‘algemene kenmerken’ van afstudeer-
trajecten. Vervolgens kon met de rest van de cases de template in verticale richting worden uitge-
breid met steeds concretere codes en daarmee concrete verschijningsvormen en variaties van ken-
merkende aspecten. 
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3.3.2 Methoden casestudies op het niveau van een afstudeerproject 

Binnen iedere casus werd via de afstudeercoördinator gevraagd om een aantal afstudeerprojecten 
aan te dragen waarvan alle betrokken stakeholders geïnterviewd konden worden. Dus begeleidend 
docent, praktijkbegeleider en student. We hoopten een aantal afstudeerprojecten mee te kunnen 
nemen waar ook de ‘wereld’ onderzoek betrokken was, maar dat was slechts bij één casus het geval. 
Een aanvullende oproep via diverse kanalen om voorbeelden van projecten waarbij stakeholders uit 
de hele driehoek betrokken waren (student, docent, praktijkbegeleider én lectoraat) leverde geen 
bedoelde cases op. Wel dienden zich cases aan waarin de student bij een lectoraat afstudeerde op 
een algemener vraagstuk, maar dan ontbrak altijd de beroepspraktijk als concreet aanwezige part-
ner. Uiteindelijk hebben we als aanvulling op de data een aantal bij de deelnemende opleidingen be-
trokken onderzoekers geïnterviewd over de rol van onderzoek in zijn algemeenheid binnen afstude-
ren.  

Voor ieder afstudeerproject was sprake van drie interviews over welke toegevoegde waarde het spe-
cifieke project heeft gehad en welke succes- en faalfactoren hieraan hebben bijgedragen. Deze inter-
views zijn getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd met behulp een zogenaamde grensanalyse. 
Dit is een vorm van thematische kwalitatieve analyse die ontwikkeld is binnen de boundary crossings-
theorie (Bakker et al., 2016) en helpt zicht te krijgen op de wijze waarop het leerpotentieel op de 
grenzen tussen diverse werelden wordt benut. Daarbij richt je je in de analyse zowel op het ervaren 
van de grenzen als op het ervaren van leerpotentieel op die grenzen. Daarbij kan onderscheid ge-
maakt worden in grenzen tussen personen (interpersoonlijk), organisaties (institutioneel) en grenzen 
die één persoon binnen verschillende omgevingen ervaart (intrapersoonlijk) (Akkerman & Bruining, 
2016). We hebben er binnen deze analyse voor gekozen ons te richten op de grenzen die zich tussen 
de verschillende werelden van onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk voor kunnen doen (institu-
tioneel) omdat daar in de eerste plaats kans tot verbetering ligt. De thematische analyse bestond uit-
eindelijk uit drie analyseronden:  

1. Toegevoegde waarde die stakeholders voor de ander en zichzelf zagen met betrekking tot 
het afstuderen. 

2. Succes- en faalfactoren met betrekking tot het afstuderen. 
3. Benutten van leerpotentieel door identificatie, coördinatie, reflectie en transformatie. 

In de eerste ronde van analyse werd steeds een tweetal projecten dubbel gecodeerd en daarna be-
sproken in een groep van vier onderzoekers en twee senior-onderzoekers op zowel het niveau van de 
open codering als de uiteindelijke axiaal codering (Baarda et al., 2013). In deze gesprekken werd tot 
overeenstemming gekomen over wat precies te zien was als ‘toegevoegde waarde’, ‘succesfactor’, 
‘faalfactor’ etc. Op deze manier is de interne validiteit van het onderzoek vergroot door gebruik te 
maken van intersubjectiviteit (Swet & Munneke, 2017).  

Toegevoegde waarde definiëren wij in dit onderzoek breed als alle referenties door geïnterviewden 
naar enerzijds concrete waardevolle opbrengsten (bijvoorbeeld een oplossing, advies; (den Ouden, 
2012)) en anderzijds zaken die meer te zien zijn als motivationele drijfveren (bijvoorbeeld voldoe-
ning, plezier; (Schwartz & Sortheix, 2018)) die zich voordoen tijdens afstuderen. Succes- en faalfacto-
ren hebben we gedefinieerd als alle uitspraken die te vatten zijn in een ‘als…zich voordoet dan 
waarde x’, waarbij op de plaats van x één van de gevonden waarden stond. Deze factoren waren 
voor ons een indicatie voor de zogenaamde discontinuïteiten op de grenzen. 
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Alle analyses zijn, in verband met de eerste corona-lockdown, door de onderzoeksgroep gezamenlijk 
online uitgevoerd in de applicaties ‘Stormboard’ en later ‘Mural’. Beide zijn tools waarin je met meer-
dere mensen kunt samenwerken, onder andere door middel van het plakken van post-its. In figuur 6 
is een voorbeeld opgenomen van hoe deze analyses eruitzagen.  

Figuur 6 Voorbeeld analyse ronde 1 

 

Opm.: screenshot van de analyse op Stormboard. 
 

3.4 Resultaten template-analyse afstudeertrajecten 

3.4.1 Ontwerpelementen 

De resultaten van de template-analyse geven goed zicht op de verschillende elementen die ontwor-
pen moeten worden op het moment dat een opleiding het afstuderen wil herontwerpen. Deze ele-
menten vanuit de template-analyse van afstudeertrajecten liggen dicht tegen de verschillende on-
derdelen van het Protocol Afstuderen 2.0 aan. In tabel 2 zijn deze ontwerpelementen in relatie tot 
elkaar weergegeven en beschreven. De laatste drie thema’s: rol van onderzoek, begeleiding en be-
oordeling, slaan alleen op het afstudeerproject dat studenten als afronding van hun opleiding en 
proeve van bekwaamheid doen, omdat het project impactvol afstuderen daarop gericht is. 

Naast de ontwerpelementen die direct betrekking hadden op de vormgeving van afstuderen hebben 
we in de analyse de categorie ‘ervaringen’ opgenomen omdat er in de interviews met afstudeercoör-
dinatoren regelmatig ervaringen met oude en vernieuwde vormen van afstuderen naar voren kwa-
men die relevant zijn voor dit onderzoek. 
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Tabel 2 Ontwerpelementen template-analyse 

Ontwerpelementen Beschrijving 

Opleidingsprofiel Een geheel van eindtermen, competenties, leeruitkomsten dat 
door een opleiding afgeleid wordt uit het (landelijk) beroepspro-
fiel en andere hoger onderwijs kaders. 

Afstudeertraject Dat deel van het toetsprogramma waarin het opleidingsprofiel 
op eindniveau wordt getoetst. Doel van het traject is om vast te 
stellen of de student voldoende bekwaam is om op hbo-niveau 
te handelen in taaksituaties die representatief zijn voor dat ni-
veau. 

Afstudeerprojecten Meer of minder authentieke opdrachten die studenten ertoe 
aanzetten om de bekwaamheid in een kerntaak van het beroep 
of in een specifieke beroepsrol te laten zien. Het niveau van het 
project moet daarbij representatief zijn voor het niveau van de 
taken die een net afgestudeerde professional moet kunnen uit-
voeren in de beroepspraktijk.  

Rol van onderzoek in afstude-
ren 

Visie op en wijze waarop onderzoek een plek, rol heeft in het af-
studeren.  

Begeleiding van afstudeerpro-
jecten 

Wijze waarop de begeleiding door opleidingen enerzijds en prak-
tijkorganisaties anderzijds vorm krijgt. 

Beoordeling van afstudeer-
projecten 

Wijze waarop het afstudeerproject geëxamineerd wordt. 

Ieder ontwerpelement is vervolgens verder uitgewerkt op hoofd-, deelaspecten en concrete verschij-
ningsvormen van deze aspecten. De hoofd- en deelaspecten zijn te zien als de vakken in een sorteer-
doos (zie foto figuur 7) waarbij de verschijningsvormen de concrete bouwstenen zijn die een oplei-
ding kan gebruiken om te komen tot een nieuw scenario/vorm voor het afstuderen. Deze bouwste-
nen hebben onder andere input gegeven voor de vormgeving van de later ontwikkelde tools binnen 
het project, zie de Scenario Matrix op p.94 en het Impact Canvas op p.98. 

Figuur 7 Aspecten en verschijningsvormen zijn als bouwsteentjes in een sorteerdoos 
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3.4.2 Opleidingsprofiel 

Belangrijke hoofdaspecten binnen het ontwerpelement opleidingsprofiel blijken de totstandkoming 
van het profiel, aard van het profiel en de referentiekaders voor eindniveau te zijn. In tabel 3 zijn deze 
hoofdaspecten met hun deelaspecten en verschijningsvormen weergegeven. Wat hierbij opvalt, is 
dat opleidingen te maken hebben met een grote diversiteit aan stakeholders en kaders bij het tot 
stand laten komen van een opleidingsprofiel. Cocreatie wordt daarbij op veel verschillende manieren 
vormgegeven met een diverse mate van invloed van stakeholders zoals studenten of werkveldpart-
ners. Bij zowel het aspect ‘aard van het profiel’ als de ‘referentiekaders voor eindniveau’ valt op dat 
opleidingen diverse concepten en kaders naast elkaar en door elkaar gebruiken. Zo komt het regel-
matig voor in opleidingsprofielen dat competenties, beroepsrollen en body-of-knowledge-and-skills 
(BOKS) afzonderlijk van elkaar beschreven worden en internationale kaders zoals EQF en Dublin-de-
scriptoren naast nationale kaders zoals de HEO-standaard beschreven worden zonder deze aan el-
kaar te relateren.  
 
Tabel 3 Aspecten en verschijningsvormen binnen opleidingsprofielen 

Hoofdaspecten Deelaspecten  Verschijningsvormen 

Totstandkoming van 
het opleidingsprofiel 

Betrokken stakehol-
ders 

Docenten; studenten; lectoraten; beroepenveldcom-
missie; landelijk overleg. 

 Mate van cocreatie Alle stakeholders betrokken in hele proces; specifieke 
stakeholders ontwerpen; specifieke stakeholders advi-
seren op specifieke momenten; stakeholders toetsen 
het profiel aan het einde van het proces.  

Aard van profiel - Competenties; leeruitkomsten; beroepsrollen; body of 
knowledge & skills (BOKS); mix van deze vier.  

Referentiekaders 
voor eindniveau 

Internationale kaders Dublin-descriptoren; EQF; Europese afspraken voor 
specifieke opleidingen zoals International Business. 

 Nationale kaders NLQF; Hbo-standaard; HEO-standaard; EHEA6; lande-
lijk beroepsprofiel. 

 Modellen ZelCom; Dreyfus. 

 

3.4.3 Afstudeertraject 

Uit de template-analyse komen als hoofdaspecten van het afstudeertraject de functie van het afstu-
deertraject, de opbouw van het traject en de wijze van totstandkoming (zie tabel 4). 
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Tabel 4 Aspecten en verschijningsvormen van afstudeertrajecten 

Hoofdaspecten Deelaspecten  Verschijningsvormen 

Functie  - Leerfunctie gericht op persoonlijke ontwikkeling, oplei-
dingsprofiel en/of profilering; toetsfunctie 

Opbouw  Onderdelen Modules; stage; afstudeerproject; scriptie; beroepspro-
ducten. 

 Duur Meerdere studiejaren; 1 studiejaar; semester.  

 Studiepunten 15-60 ECTS 

Totstandkoming Borging Protocol Afstuderen 2.0; traditie; examencommissie.  

 Mate van cocreatie Door docententeam; curriculumcommissie met input 
van beroepenveldcommissie; studentenmedezeggen-
schap.  

 

Bij de functie van het afstudeertraject komt in de interviews naar voren dat opleidingen worstelen 
met de vraag of het afstuderen naast de toetsfunctie wel of niet nog een leerfunctie kan en mag heb-
ben. Dit uit zich vervolgens met name in keuzes rondom de begeleiding (zie ontwerpelement ‘bege-
leiding van afstudeerproject’). Als het gaat om opbouw van het afstudeertraject hebben de meeste 
opleidingen een afstudeertraject dat bestaat uit het afronden van specifieke modules op eindniveau 
in combinatie met een stage in het derde jaar en vervolgens een groter afstudeerproject in het 
vierde jaar. Veel opleidingen overwegen daarbij de veel voorkomende eindscriptie te vervangen door 
afstuderen op ‘beroepsproducten’ of hebben deze verandering net doorgemaakt. Bij totstandkoming 
van het afstudeertraject valt op dat de opleiding hier veelal in ‘the lead’ is. Er is meestal wel overleg 
gevoerd over het programma met een beroepen- of werkveldcommissie en studentenmedezeggen-
schap, maar deze zijn vrijwel nooit betrokken bij het (her)ontwerp als mede-ontwikkelaar. Slechts bij 
één opleiding is het Protocol Afstuderen 2.0 bekend als middel om een afstudeertraject te ontwikke-
len en eindniveau goed te borgen. De overige opleidingen ontwikkelen op basis van wat ze denken 
dat het eindniveau zou moeten omvatten en laten zich hierbij sterk leiden door opvattingen van exa-
mencommissies of wat ze denken dat van belang is bij accreditaties.  

3.4.4 Afstudeerprojecten 

Op het niveau van afstudeerprojecten wordt in de interviews het meest uitgebreid gesproken over 
de vormgeving daarvan. In tabel 5 zijn de hoofdaspecten met bijbehorende deelaspecten en verschij-
ningsvormen zichtbaar. 
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Tabel 5 Aspecten en verschijningsvormen van de vormgeving van afstudeerprojecten 

Hoofdaspecten Deelaspecten  Verschijningsvormen 

Context  Werkend binnen een organisatie op de werkvloer; werkend 
voor een specifieke organisatie maar niet op werkvloer; 
thema/onderwerp niet gerelateerd aan één specifieke organi-
satie/context; internationale context zoals buitenlands bedrijf 
of buitenlandse universiteit; één of meerdere organisaties.  

Taak  Meewerken; werken aan één vraagstuk/product; werken aan 
meerdere vraagstukken/producten.  

Zelfstandigheid  Verschillende opvattingen over de mate van begeleiding en of 
afstuderen wel/niet alleen gedaan moet worden door student.  

Relatie tussen op-
leiding en praktijk-
begeleiders 

 Student doet afstudeerproject bij organisatie die onbekend is 
bij opleiding; bij een organisatie bekend bij opleiding doordat 
er vaker studenten afstuderen; een organisatie bekend bij de 
opleiding omdat er relatie is tussen opleiding en organisatie; 
student doet afstudeerproject binnen een duurzame samen-
werking tussen opleiding en organisatie zoals een innovatie-
werkplaats.  

Oorsprong op-
dracht 

 Opdracht door lectoraat; opleiding biedt opdrachten aan; orga-
nisatie biedt opdrachten aan via opleiding/lectoraten; student 
zoekt zelf opdracht bij organisatie.  

Planning Duur Complete projecten van kop tot staart; deelprojecten; 20 we-
ken tot compleet studiejaar; 10-30 ECTS; startend op één of 
aantal  

 Start Eén of meerdere vaste momenten in het studiejaar; startend 
wanneer student wil. 

Werkproces dat 
centraal staat 

 Onderzoeken; ontwerpen; interveniëren; verbeteren; advise-
ren; managen. 

Flexibiliteit wijze 
van werken 

 Volgens vaste aanpak/stappenplan opleiding; lineair/waterva-
laanpak; iteratief/cyclisch.  

Beroepsrol student  Consultant/adviseur; projectleider; werknemer; onderzoeker; 
ondernemer. 

 
Bij alle opleidingen binnen deze casestudie studeren studenten uiteindelijk af door de uitvoering van 
één groter afstudeerproject bij een organisatie. Het meest besproken aspect is de mate waarin een 
afstudeerproject authentiek en complex is. Deelaspecten die opleidingen daarbij gebruiken zijn con-
text, taak en mate van zelfstandigheid. Opleidingen verschillen van elkaar in de mate waarin studen-
ten een outsider of insider zijn bij het afstuderen. Veel studenten werken vanuit één of soms meer-
dere organisaties aan hun afstudeerproject, maar een flink aantal werkt als outsider aan een project 
voor een organisatie zonder daar echt als medewerker te participeren. Ook zijn er studenten die af-
studeren op een onderwerp dat niet direct gerelateerd is aan een specifieke context. Het in een orga-
nisatie uitvoeren van taken buiten het afstudeerproject is in sommige opleidingen nadrukkelijk toe-
gestaan, maar in de meeste opleidingen niet. Zij benadrukken dat afstuderen bestaat uit één groot 
afstudeerproject of een aantal kleinere projecten leidend tot verschillende beroepsproducten. Oplei-
dingen koppelen de mate van complexiteit (mede op basis van het ZelCom-model) vaak aan het deel-
aspect zelfstandigheid. Dat komt verder tot uiting bij het ontwerpelement ‘begeleiding’.  
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In de interviews komt naar voren dat afstudeerprojecten verschillend van oorsprong kunnen zijn, 
sterk gerelateerd aan de relaties die een opleiding heeft met praktijkpartners. De meeste opleidingen 
laten studenten zelf zoeken naar een afstudeerproject bij een willekeurige organisatie of bieden op 
basis van relaties die er al zijn via een vacaturebank afstudeeropdrachten aan. Een enkele opleiding 
heeft duurzame relaties met een aantal praktijkpartners bijvoorbeeld in de vorm van een innovatie-
werkplaats. Ook zijn er enkele opleidingen waar het mogelijk is voor studenten om af te studeren bij 
een lectoraat.  

Opleidingen variëren sterk als het gaat om de planning van een afstudeerproject. De duur van afstu-
deren varieert van een half jaar tot een jaar. Ook verschillen opleidingen in de mate van flexibiliteit in 
het moment dat een student kan starten. Dat varieert van aan het begin en/of halverwege jaar 4, tot 
elk moment dat een student aan alle eisen om te kunnen afstuderen voldoet. 

Kijkend naar de aard van afstudeerprojecten zetten opleidingen een diversiteit aan werkprocessen en 
beroepsrollen centraal in het afstuderen waarmee er ook variatie is in de mate van flexibiliteit in de 
wijze van werken. De ene opleiding richt zich sterk op de specifieke beroepsrollen uit het opleidings-
profiel en biedt studenten de mogelijkheid om meer iteratief te werken volgens bijvoorbeeld de aan-
pak van design thinking, de ander richt het afstuderen in volgens een onderzoekscyclus met een wa-
tervalaanpak (analyse, diagnose, plan van aanpak, dataverzameling en – analyse, resultaten, conclu-
sies, advies). 

3.4.5 Rol van onderzoek in afstudeerprojecten 

In de interviews is uitgebreid gesproken over de rol van onderzoek in afstudeerprojecten. Daarbij is 
de visie op de rol van onderzoek ter sprake gekomen, typering van de onderzoeksaanpak en -metho-
den die studenten gebruiken en de eisen die de opleiding aan onderzoek stelt (zie tabel 6). 

Tabel 6 Aspecten en verschijningsvormen van de rol van onderzoek in afstudeerprojecten 

 

We zien in de interviews een grote diversiteit aan opvattingen over de rol van onderzoek. Zo zijn er 
afstudeercoördinatoren die met name de onderzoekende houding of het onderzoekend vermogen 

Hoofdaspecten Deelaspecten  Verschijningsvormen 

Visie op rol van on-
derzoek 

Wie betrokken bij 
totstandkoming vi-
sie?  

Lectoraat/kenniscentrum; gehele docententeam; specifieke 
projectgroep; overgenomen uit landelijk profiel; consultatie 
werkveld; consultatie alumni/studenten 

 Inhoud Onderzoekend vermogen ten dienste van beroepsproduct; 
ten dienste van ontwikkeling professionele vaardigheden; 
onderzoekscyclus is leidend voor werkwijze afstuderen; na-
druk op onderzoekende houding; onderzoek bepaalt eindni-
veau. 

Typering onderzoeks-
aanpak en - metho-
den 

 Praktijkonderzoek; toegepast onderzoek; empirisch-analy-
tisch; actieonderzoek; ontwerponderzoek; design thinking; 
mix van methoden.  

Eisen voor onderzoek  Standaardeisen horende bij onderzoek (valide/betrouw-
baar; goed doorlopen cyclus); moet kwalitatief van aard 
zijn; moet kwantitatief van aard zijn.  
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benadrukken. Onderzoek staat volgens hen ten dienste van de beroepstaak. In andere interviews 
komt naar voren dat onderzoek het bachelor niveau bepaalt. Veel opleidingen noemen daarbij 
nieuwe vormen van onderzoek zoals actieonderzoek of design thinking om het afstuderen meer ite-
ratief van aard te kunnen laten zijn zodat daarmee beter aangesloten kan worden op praktijkproces-
sen. 

3.4.6 Begeleiding van afstudeerprojecten 

In de interviews is ook uitgebreid gesproken over de rol van begeleiding van afstudeerprojecten. 
Twee hoofdaspecten kwamen naar voren: organisatie van begeleiding en didactische overwegingen. 

Tabel 7 Aspecten verschijningsvormen van begeleiding van afstudeerprojecten 

Hoofdaspecten Deelaspecten  Verschijningsvormen 

Organisatie Door wie? Opleidingsdocenten; praktijkbegeleiders; docent-onder-
zoekers vanuit lectoraat 

 Vormen 1-op-1 begeleiding; binnen leerteam; klassikale bijeen-
komsten bijv. in vorm van workshops 

 Modaliteit Face-to-face afspraken; online afspraken; telefonische 
afspraken; mailcontact 

 Frequentie 3 vouchers gedurende hele project in te zetten door stu-
dent zelf; 3-6 bijeenkomsten met leerteam; afspraak om 
de 3 weken; flexibel op afroep.  

 Momentum Met name tijdens voortraject/plan-van-aanpakfase; tij-
dens uitvoering van het project; tijdens alle fasen; alleen 
als de student er om vraagt.  

Didactische over-
wegingen 

Mate structurering/zelf-
standigheid 

Vaste momenten bepaald door docent; afspraken op ini-
tiatief student; maatwerk per student.  

 Begeleidingsstrategieën Coaching; monitoring; instructie tijdens workshops/col-
leges.  

 Object van begeleiding  Inhoudelijke thema’s zoals onderzoeksaanpak of inhoud 
afstudeerproject; verloop van afstudeerproces/project-
management; professionele ontwikkeling van student; 
persoonlijke zaken in sociaal-emotionele sfeer.  

 
In vrijwel alle opleidingen worden studenten door een combinatie van opleidingsdocent en praktijk-
begeleider begeleid. In een enkel geval is een docent-onderzoeker uit een lectoraat de begeleider. 
Met name als het gaat om frequentie, modaliteit en vormen, verschillen opleidingen onderling. Er 
zijn opleidingen die werken met een vast aantal afspraken in de vorm van vouchers of die studenten 
iedere drie weken zien. Ook is er verschil in of het initiatief voor afspraken wel of niet bij studenten 
ligt. Hier spelen opvattingen over de mate waarin studenten een project zelfstandig moeten kunnen 
uitvoeren een grote rol. Veel opleidingen maken gebruik van een combinatie van individuele en 
groepsbegeleiding. Vaak wordt er met name in de beginfase van het afstudeerproject nog instructie 
of workshops aan studenten gegeven. Als het gaat om de didactiek verschillen opleidingen in of ze 
studenten proces- of inhoudelijke begeleiding geven. Ook dit hangt samen met opvattingen rondom 
de benodigde zelfstandigheid van studenten en of het afstuderen hoofdzakelijk een toets- of 
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leerfunctie heeft voor een opleiding. Als de opleiding een leerfunctie aan het afstuderen verbindt, 
wordt er ook meer inhoudelijke begeleiding gegeven.  

3.4.7 Beoordeling van afstudeerprojecten 

In het ontwerpelement beoordeling zijn de hoofdaspecten beperkt gehouden gebleven tot prestaties 
die gebruikt worden voor de beoordeling en vormgeving van het toetsproces (zie tabel 8). Weliswaar 
kwamen beoordelingscriteria ook in de meeste interviews aan de orde, maar in zo’n enorme variatie 
dat ze niet terug te brengen zijn tot een hoofdaspect. 

Tabel 8 Aspecten en verschijningsvormen van beoordeling van het afstudeerproject 

Hoofdaspecten Deelaspecten  Verschijningsvormen 

Prestaties Formatief Plan van aanpak (go/no go); presentatie bij bedrijf; 
conceptrapportages 

 Summatief Onderzoeksrapport; adviesrapportage volgens format 
opleiding; portfolio; logboek; verantwoordingsrappor-
tage; beroepsproducten presentatie; expositie; mon-
delinge verdediging; assessment 

 Voorschrijver  Opleiding schrijft voor; vraag praktijk; student kiest 

Toetsproces Betrokkenheid praktijk Bedrijfsbegeleider geeft schriftelijk input/advies; be-
drijfsbegeleider aanwezig tijdens verdediging input/ad-
vies; getrainde externe werkveldleden beoordelen.  

 Eindbeoordelaars Begeleider en onafhankelijke examinator; twee onaf-
hankelijke examinatoren; begeleider + beoordelaar uit 
werkveld 

 Borging kwaliteit 2e beoordelaar; gebruik van rubrics; kalibreersessies. 

 
Als het gaat om de prestaties die van studenten gevraagd worden, is er een onderscheid te maken 
tussen prestaties die beoordeeld worden in een formatieve toets en die beoordeeld worden in een 
summatieve toets. Formatief maken veel opleiding gebruik van een zogenoemd plan van aanpak dat 
een student eerst moet uitwerken voor er daadwerkelijk gestart mag worden. Deze plannen worden 
meestal met een go/no go beoordeeld. Bij veel opleidingen is ook sprake van regelmatige tussen-
tijdse beoordelingen waarvoor studenten conceptrapportages inleveren voor tussenbeoordelingen. 
Die worden dan door begeleiders van feedback vergezeld. Summatief is er een grote variatie in zowel 
schriftelijke als mondelinge toetsvormen zichtbaar. Veel opleidingen combineren beide, door studen-
ten na een met voldoende beoordeeld schriftelijke prestatie hun werk mondeling te laten presente-
ren en/of verdedigen. De meeste opleidingen schrijven precies voor welke prestaties studenten moe-
ten leveren, vaak op basis van vaste formats. Een enkele opleiding maakte ten tijde van de interviews 
een verandering door naar meer vrijheid voor de student in welke prestaties te leveren voor de eind-
beoordeling.  

Als het gaat om het toetsproces volgen opleidingen vaste procedures waarbij de praktijk in vrijwel 
alle gevallen een adviesfunctie heeft. Soms wordt gebruik gemaakt van een (getrainde) externe be-
oordelaar uit het werkveld, maar dat is dan meestal niet de praktijkbegeleider van de student. Alle 
opleidingen maken gebruik van twee beoordelaars, waarbij ze kunnen verschillen in of de eerste 
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beoordelaar wel of niet de afstudeerbegeleider is. Toetskwaliteit wordt daarnaast in alle gevallen ge-
borgd door het gebruik van beoordelingsrubrics en onderlinge kalibreersessies. 

3.4.8 Ervaringen met veranderingen 

In de interviews deelt een aantal afstudeercoördinatoren hun ervaringen met het recente heront-
werp van afstuderen. Vaak betreft het dan afstuderen met meerdere beroepsproducten waarin de 
onderzoekscyclus en de adviesrapportage een minder prominente rol spelen. De betreffende oplei-
dingen geven aan het idee te hebben dat het afstuderen hierdoor praktijkrelevanter is en beter aan-
sluit bij de wijze van werken in organisaties. Wel geven ze aan dat de verandering gepaard gaat met 
onzekerheid bij de opleiding, begeleiders/beoordelaars en studenten. De opleidingen vragen zich af 
hoe de nieuwe vorm van afstuderen door een accreditatiepanel gewaardeerd gaat worden, docenten 
moeten wennen aan nieuwe manieren van werken en studenten voelen veel onzekerheid bij meer 
vrij te kiezen of in te vullen beroepsproducten en manieren van werken.  

Verder deelt een aantal geïnterviewden hun wensen voor de toekomst. Met name onderzoek is 
hierin een belangrijk thema. De samenwerking en afstemming met bijvoorbeeld lectoren wordt lastig 
gevonden en wil men graag verbeteren. Wel is daarbij de wens om onderzoek een minder promi-
nente, dominante plek in het afstuderen te geven en zijn opleidingen op zoek naar andere vormen 
van onderzoek om dat te bewerkstelligen.  

3.5 Resultaten grensanalyse op het niveau van afstudeerprojecten 

3.5.1 Toegevoegde waarde voor verschillende stakeholders 

Om scenario’s, werkwijzen en tools te ontwikkelen die kunnen leiden tot toegevoegde waarde voor 
alle betrokken stakeholders zijn de getranscribeerde interviews geanalyseerd op het soort toege-
voegde waarde die de verschillende stakeholders voor zichzelf en anderen op dit moment al zien of 
zouden wensen. Omdat in geen van de cases lectoraten of onderzoekers betrokken waren, kon de 
toegevoegde waarde voor de stakeholder ‘onderzoek’ niet ingevuld worden. De axiale codering van 
de interviews leverden vijf waarden op die voor studenten werden gezien. Tabel 9 laat zien dat pro-
fessionele groei en ontwikkeling door alle stakeholders het meest genoemd wordt als de toege-
voegde waarde van het afstudeerproject voor studenten.  

Tabel 9 Aantal uitspraken door studenten, praktijkbegeleiders en docenten over toegevoegde 
waarde voor student 

Toegevoegde 
waarde 

Uitspraken over: Aantal uit-
spraken stu-
denten 

Aantal  
uitspraken prak-
tijkbegeleiders 

Aantal 
uitspraken 
docenten 

Professionele groei 
en ontwikkeling 

Groei in professie (competenties, 
werkervaring), of persoonlijk 
functioneren (zelfvertrouwen, 
communicatie).  

63 23 24 

Concrete werkerva-
ring 

Concrete waardevolle ervaringen 
met werken in een organisatie, 
zoals 40 uur werken of contact 
met management. 

8 12 9 
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Toegevoegde 
waarde 

Uitspraken over: Aantal uit-
spraken stu-
denten 

Aantal  
uitspraken prak-
tijkbegeleiders 

Aantal 
uitspraken 
docenten 

Een baan Het resulteren van het afstudeer-
project in een concrete baan. 

6 5 6 

Netwerk Opbouwen van een professioneel 
netwerk. 

2 0 0 

Diploma Behalen van het diploma. 0 3 0 

 

In tabel 10 zijn de toegevoegde waarden weergegeven die geïnterviewde stakeholders als kenmer-
kend zien voor de organisatie waar de student afstudeert. De analyse laat zien dat de toegevoegde 
waarden voor een organisatie en de individuele praktijkbegeleider divers van aard zijn. Alle stakehol-
ders noemen het leveren van concreet resultaat voor een organisatie het meest in de interviews. 
Praktijkbegeleiders benoemen meewerken in de organisatie, recruitment van nieuwe werknemers en 
de frisse, innovatieve blik van studenten vaker als waardevol voor de organisatie dan studenten en 
docenten dat doen. Als enige groep geven zij bovendien aan dat afstudeerprojecten voor de organi-
satie een maatschappelijk toegevoegde waarde heeft. De organisatie toont met het ruimte bieden 
aan afstudeerprojecten, maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarnaast hebben afstudeer-
projecten een persoonlijke toegevoegde waarde voor de praktijkbegeleiders zelf, want de begelei-
ding geeft hun meer plezier en voldoening in hun werk én de studenten brengen nieuwe frisse 
ideeën in. Ten slotte geeft een docent aan dat organisaties door betrokkenheid bij afstuderen ge-
makkelijker netwerkrelaties kunnen opbouwen en onderhouden met opleidingen en andere organi-
saties.  

Tabel 10  Aantal uitspraken door studenten, praktijkbegeleiders en docenten over toegevoegde 
waarde voor organisaties en praktijkbegeleider 

Toegevoegde 
waarde 

Uitspraken over: Aantal uit-
spraken 
studenten 

Aantal uitspra-
ken praktijkbe-
geleiders 

Aantal  
uitspraken 
docenten 

Concreet resultaat 
voor organisatie 

De producten of resultaten die een 
student oplevert voor een organisa-
tie: concrete producten, creëren 
van draagvlak of geven van onder-
bouwing voor verandering of 
nieuwe oplossing.  

21 37 24 

Meewerken De mogelijkheid om mee te werken 
in de organisatie en daarmee werk 
te doen waar anderen niet aan toe-
komen of wat met minder kosten 
gedaan kan worden.  

4 14 3 

Recruitment Het beeld krijgen van de student als 
mogelijke toekomstige werknemer.  

4 14 2 

Frisse blik, innova-
tie, nieuwe kennis 

Het leveren van een frisse, onbe-
vangen blik, nieuwe kennis of ver-
jonging van het team.  

4 14 1 
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Toegevoegde 
waarde 

Uitspraken over: Aantal uit-
spraken 
studenten 

Aantal uitspra-
ken praktijkbe-
geleiders 

Aantal  
uitspraken 
docenten 

Maatschappelijke 
waarde 

Het ruimte geven aan jongeren, 
jong talent om zich te ontwikkelen, 
of werkervaring op te doen 

0 10 0 

Persoonlijke waarde 
voor begeleider 

Plezier, voldoening of nieuwe ken-
nis halen uit de begeleiding  

0 4 0 

Netwerkrelaties De mogelijkheid relaties aan te gaan 
met hbo’s of andere organisaties.  

0 0 1 

 

In tabel 11 zijn de toegevoegde waarden weergegeven die de diverse stakeholders zien voor oplei-
dingen en de docentbegeleiders. Ondanks doorvragen in de interviews doen met name studenten en 
praktijkbegeleiders hier weinig uitspraken over. Docentbegeleiders noemen vooral het krijgen van 
voldoening en plezier door het bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de student. Daar-
naast ervaren zij ook toegevoegde waarde doordat het begeleiden hen helpt om zichzelf te blijven 
ontwikkelen en connectie te houden met de praktijk waar ze niet altijd (meer) werkend in zijn. Do-
centbegeleiders noemen het opbouwen van een positief imago en het up to date houden van het op-
leidings- en beroepsprofiel waarden voor de opleiding.  

Tabel 11 Aantal uitspraken door studenten, praktijkbegeleiders en docenten over de toegevoegde 
waarde voor opleidingen en docentbegeleider 

Toegevoegde waarde Uitspraken over: Aantal uit-
spraken stu-
denten 

Aantal uitspraken 
praktijkbegeleiders 

Aantal uit-
spraken do-
centen 

Bijdrage aan profes-
sionele ontwikke-
ling student 

Het gevoel van voldoening en ple-
zier door het bijdragen aan de pro-
fessionele ontwikkeling van studen-
ten.  

0 0 17 

Eigen professionele 
ontwikkeling als do-
cent 

De eigen professionele ontwikkeling 
van de docent door vergaren van in-
houdelijke theoretische kennis van 
een onderwerp en/of met één been 
in de praktijk te staan.  

0 0 16 

Imago opleiding Bijdragen aan een positief imago 
van de opleiding bij organisaties 
met wie samengewerkt wordt.  

2 0 10 

Up to date houden 
van opleiding 

Het onderwijs up to date houden, 
zowel qua inhoud als beroepspro-
fiel.  

0 1 10 

Uit de aanvullende interviews met onderzoekers komen als toegevoegde waarden naar voren: het 
opbouwen van een ‘body of knowledge’ rondom een specifiek onderzoeksthema, de integratie van 
onderzoek in onderwijs, relaties met praktijkpartners, studenten als extra handen in onderzoekswerk 
en de frisse blik van studenten. De onderzoekers denken dat de belangrijkste toegevoegde waarden 
voor studenten zijn: zich kunnen verdiepen in of te kunnen excelleren op een specifiek thema, zich 
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daarmee profileren of door kunnen stromen naar een academische master. De toegevoegde waarde 
voor organisaties zit hem volgens onderzoekers in nieuwe, innovatieve kennis kunnen gebruiken om 
vraagstukken op te lossen.  

3.5.2 Discontinuïteit op de grenzen 

Om te kunnen bepalen wat ervaren wordt als de belangrijkste schuringen op de grenzen (disconti-
nuïteiten) tussen de verschillende werelden van onderwijs, onderzoek en praktijk is de verschillende 
stakeholders in de interviews gevraagd welke factoren de door hen genoemde waarden bevorderen 
of belemmeren. Op deze factoren is een analyse gedaan waarbij níet gekozen is voor een categorise-
ring op inhoud van de succes- en faalfactoren, maar gezocht is naar een duiding van de momenten in 
de samenwerking waarop schuringen zich voordoen. Deze blijken sterk samen te hangen met de ont-
werpelementen die gevonden werden binnen de template-analyse. De uiteindelijke momenten in de 
samenwerking waarop beelden en opvattingen tussen partners uiteen kunnen lopen zijn:  

a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt. 
b. De wijze van werken van een student binnen het bedrijf aan het project. 
c. Het op te leveren eindproduct. 
d. De rol van onderzoek en de functie van theorie in een afstudeerproject. 
e. Wijze waarop begeleiding vorm krijgt. 
f. Wijze waarop beoordeling vorm krijgt. 

Om te illustreren hoe deze discontinuïteiten zich voordoen tussen de werelden van onderzoek, on-
derwijs en praktijk geven we hieronder per discontinuïteit een aantal concrete voorbeelden vanuit 
de data. Dit is slechts een selectie om te schetsen wat er zoal speelt op het gebied van afstuderen 
tussen deze werelden, maar is niet bedoeld als gedetailleerd totaalbeeld.  

Ad a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt.  

Uit de analyse blijkt dat er tussen alle betrokkenen, maar ook binnen dezelfde categorie van sta-
keholders uiteenlopende opvattingen zijn over hoe een afstudeerproject succesvol tot stand zou kun-
nen komen. Er zijn verschillende beelden en meningen over de wijze waarop een student aan een 
idee voor een afstudeerproject kan komen, waarover een afstudeeropdracht zou kunnen gaan, hoe 
een goede matching tussen bedrijf en student tot stand kan komen en waar het eigenaarschap van 
het project zou moeten liggen. Zo pleiten veel praktijkbegeleiders voor een eerdere betrokkenheid 
van de student bij een organisatie zodat ze zich beter kunnen oriënteren op dat wat er speelt in een 
organisatie terwijl docentbegeleiders hier regelmatig aangeven een grotere rol te zien voor de oplei-
ding in de onderwerpkeuze en - uitwerking van studenten. 
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Ad b. De wijze van werken aan een afstudeerproject 

De wijze waarop studenten zelf vorm kunnen geven aan het afstudeerproject en de flexibiliteit waar-
mee ze kunnen inspelen op wat er in een organisatie gevraagd wordt of speelt, is een veel in de in-
terviews genoemd thema waarin verschillen van opvattingen naar voren komen. Zo benadrukken 
praktijkbegeleiders en studenten het belang van meewerken in de organisatie terwijl veel opleidin-
gen dit niet toestaan. In de groep van docenten zijn hiervoor dan ook zowel voor- als tegenstanders 
te vinden. Ook het afstudeerproject kunnen aanpassen aan de werkwijze van het bedrijf wordt door 
praktijkbegeleiders en studenten ervaren als discontinuïteit. Zij vinden het kunnen aansluiten op de 
werkwijze in de organisatie bepalende factor voor een praktijkrelevant resultaat. En hoewel uit de 
gesprekken het beeld naar voren komt dat opleidingen de werkwijze voorschrijven, pleiten ook do-
centbegeleiders voor meer flexibiliteit. Ten slotte, wordt er vanuit onderzoekers aangegeven dat stu-
denten persé alleen moeten werken binnen het afstuderen terwijl zij nou juist graag zouden willen 
laten samenwerken binnen dezelfde projecten.  

 

Praktijkbegeleider C2P2: ‘Als er sprake zou zijn van een voorbereidingstraject dat tijdig start 
en waarin in goede samenspraak met de opleiding/student de opdracht helder wordt, dan 
heeft dat uiteindelijk meer inhoudelijke waarde.’ 

Praktijkbegeleider C7P3: ‘Als je met onderwerpkeuze al begint voor stage en ook contacten 
legt, dan betere keuze wat je gaat doen.’ 

Docent C7P3: ‘Als je als school je meer bemoeit met onderwerpkeuze en ook mogelijkheden 
aandraagt dan leert bedrijf ook beter wat mogelijk is.’  

Docent C1P1: ‘Als je studenten voor de start van het afstudeertraject op de opleiding laat be-
ginnen met het afstudeerproject, dan kunnen ze met meer begeleiding het complexe vraag-
stuk uitwerken en tot een goed afgekaderde opdracht komen.’ 

Onderzoeker C5L: ‘Eén van de dingen bijvoorbeeld is dat heel veel opleidingen zeggen: er 
moet een opdrachtgever in het bedrijfsleven zijn. Dat is een eis aan een afstudeeropdracht, 
terwijl ik denk, waarom mag dat niet een maatschappelijke vraag zijn of waarom mag dat 
niet iets zijn wat je zelf bedenkt wat belangrijk is en wat je wil uitdokteren om daarna in je 
vak mee te nemen?’ 
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Ad c. Het op te leveren eindproduct 

Bij de diverse stakeholders bestaan verschillende beelden van het op te leveren eindproduct bij het 
afstuderen. Zo pleiten een aantal praktijkbegeleiders, docentbegeleiders en studenten voor andere 
meer gevarieerde vormen die minder gestuurd worden vanuit de opleidingen. 

Meewerken in de organisatie 
Praktijkbegeleider C1P2: ‘Als meewerken is toegestaan door opleiding (50/50) dan is een       
afstudeerstage voor een bedrijf de moeite waard.’ 

Praktijkbegeleider C1P4: ‘Als een student ook een deel mag meewerken, dan ontwikkel je 
ook andere professionele vaardigheden.’ 

Student C1P2: ‘Als je meewerkt, bouw je een band op met collega’s en zijn ze meer bereid in 
de opdracht te investeren’.  

Student C1P1: ‘Als je meewerkt dan worden onderzoeksresultaten betrouwbaarder en word 
je meer onderdeel van het bedrijf waarmee de mogelijkheid tot een baan ook weer toe-
neemt’. 

Docent C1P2: ‘Als studenten ook moeten meewerken, dan is dat niet heel erg want je doet 
contacten op die nuttig zijn voor je opdracht.’ 

Docent C2P2: ‘Als een student nee kan zeggen tegen bepaalde werkzaamheden, dan kan er 
voldoende focus op de opdracht blijven.’ 

Aansluiten bij werkwijze van de organisatie 
Praktijkbegeleider C5P2: ‘Als deadlines en gevraagde tussenproducten zouden moeten aan-
sluiten op de daadwerkelijke processen binnen een organisatie, dan krijgt het meer inhoude-
lijke waarde.’ 

Praktijkbegeleider C5P1: ‘Als er flexibiliteit is in de wijze waarop een student een opdracht 
kan aanpakken dan levert dat iets waardevols op.’ 

Student C3P1: ‘Als school minder strikte regels stelt dan kan student meer aansluiten bij wat 
bedrijf wil.’ 

Student C2P2: ‘Als ik echt deel kan nemen aan de praktijkprocessen dan zijn je aanbevelin-
gen veel nuttiger voor het bedrijf.’ 
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Ad d. De rol van onderzoek en de functie van theorie in het afstuderen 

Binnen de interviews komen veel verschillende beelden en opvattingen naar voren rondom de rol 
van onderzoek en de functie van theorie binnen het afstuderen. Ook in dezelfde groep stakeholders 
zijn de beelden hierover uiteenlopend. Praktijkbegeleiders lijken bijvoorbeeld wel de waarde van on-
derzoek te zien als het gaat om het onderbouwen van beslissingen maar zien weinig waarde in uitge-
breide onderzoeksrapportages. Bij studenten speelt heel duidelijk de wens om iets praktisch en 
bruikbaars op te leveren. De docentbegeleiders noemden vergelijkbare waarden als de praktijkbege-
leiders en studenten, maar noemden ook de waarde van dat anderen (studenten en praktijk) iets te 
leren. Hier geven ook de interviews met lectoren en onderzoekers een inkijkje als het gaat om dis-
continuïteiten op de grenzen. In de interviews wordt veel gesproken over de positie van onderzoek in 
het hbo, de relaties ten opzichte van onderwijs en het betrekken van studenten bij onderzoek. Wat 
daarin opvalt is dat hier benadrukt wordt dat er een goede relatie nodig is tussen onderzoek en on-
derwijs, verankert op beleidsniveau om te kunnen komen tot goede samenwerkingen omdat er an-
ders fricties ontstaan vanuit de verschillende belangen die er zijn. Dat kan hem bijvoorbeeld zitten in 
de verschillende eisen die vanuit verschillende werelden gesteld worden bij een opdracht. Daarnaast 
wordt regelmatig gesproken over de rol van docent-onderzoekers in het leggen van verbindingen 
tussen de werelden van onderwijs en onderzoek.  

Praktijkpartner C1P2: ‘Als student face-to-face en enthousiast iets presenteert in plaats van 
een rapport/mail dan heeft het resultaat meer impact en draagvlak.’ 

Praktijkpartner C6P2: ‘Als de focus kan liggen op het resultaat voor het bedrijf in plaats van 
de afstudeereisen dan is het relevanter voor het bedrijf.’ 

Praktijkpartner C1P3: ‘Als het opgeleverde beroepsproduct beknopter zou zijn, dan is het 
gemakkelijk communiceren naar anderen en daarmee een meer bruikbare oplossing.’ 

Student C1P3: ‘Als eisen met betrekking tot rapport vanuit de opleiding meer flexibel zijn, 
dan kan het relevanter zijn voor praktijk.’  

Student C5P1: ‘Als je andere producten zou mogen leveren dan een scriptie schrijven kun je 
echt van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf.’ 

Student C6P2: ‘Als je meer vrijheid krijgt dan krijg je ook leukere uitkomsten zoals een video 
over mijn persoonlijke ontwikkeling.’ 

Docent C6P2: ‘Als er meer mag dan alleen scriptie (bijv. product) dan meer impact voor stu-
dent en organisatie.’  

Docent C2P2: ‘Als we minder uitgebreide rapportages van de student vragen dan krijgt het 
meer inhoudelijke waarde.’ 
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Rol van onderzoek binnen afstudeerprojecten 

Praktijkbegeleider C6P3: ‘Als er minder gefocust zou worden op de theorie dan heeft het re-
sultaat meer waarde voor een bedrijf.’ 

Praktijkbegeleider C2P3: ‘Als het theoretische en methodologische stuk in de rapportage een                    
stuk korter zou zijn dan heeft het inhoudelijk meer waarde.’ 

Student C6P2: ‘Als je minder gericht bent op theorie en meer praktijkgericht dan veel meer 
waarde voor bedrijf; je kan dan veel meer doen.’  

Student C5P2: ‘Je zou bruikbaardere resultaten kunnen opleveren als je de onderzoeksvraag 
gedurende het proces zou mogen aanpassen.’ 

Docent C1P3: ‘Als de opleiding de focus op onderzoek vermindert, dan kunnen er opdrachten 
gedaan worden die meer representatief zijn voor de startfuncties van studenten na het afstu-
deren.’ 

Docent C6P2: ‘Als we minder onderzoeksgericht zouden zijn, dan kunnen we beter aansluiten 
bij de behoeften van een bedrijf.’  

Docent C2P2: ‘We moeten studenten én bedrijven een beetje opvoeden in eerst denken en 
dan pas doen.’  

Docent C6P2: ‘Als kennis vanuit de opleiding bij een bedrijf wordt ingebracht dan is dat goed 
voor zo’n bedrijf.’ 

Onderzoeker: ‘Het betreft KMPG. Die hebben het volgende letterlijk tegen mij gezegd: “On-
derzoek doen ze maar op school. Wij geven hun de tijd daarvoor en verder zoeken ze het 
maar uit. Zij kunnen iedereen benaderen, maar wij hebben er verder niks mee”.’ 

Rol van onderzoek op mesoniveau 

Onderzoeker C7DO: ‘Het lectoraat heeft er niet per se altijd 100 procent toegevoegde 
waarde van, omdat sommige onderwerpen niet binnen onze onderzoekslijnen passen.’ 

Onderzoeker LPI: Lectoraten worden niet beoordeeld op hun bijdrage aan het onderwijs. Het 
hangt aan poppetjes. Welk poppetje ziet kansen? Dit poppetje ziet altijd kansen. Wat ik je net 
uitlegde is een kans, ik wil. Het is afhankelijk van de docenten, en de docent zegt: "Ja, wat is 
dat nou voor een opdracht? Daar heb ik helemaal geen zin in. Waarom zou ik dat moeten 
doen? Alleen jij schiet er mee op". 

Onderzoeker C7SO1: ‘Qua organisatie is het nog steeds een beetje vaag voor heel veel lecto-
raten en opleidingen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wat ik ook wel mis is een col-
lega van bestuur, inclusief die van mij, die daar heldere richtlijnen over hebben. Dus vooral 
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Ad e. Wijze waarop begeleiding vorm krijgt 

In de interviews zijn veel verschillende ideeën en opvattingen naar voren gekomen over de beno-
digde competenties van praktijkbegeleiders en docentbegeleiders, welke rol ze beiden precies heb-
ben in het afstuderen en wat daarbij de verwachtingen van de ander zijn. Daarbij spelen ook verschil-
lende opvattingen over de mate van zelfstandigheid die studenten moeten laten zien een grote rol.  
 

 

Ad f. Wijze waarop de beoordeling vorm krijgt 

In de gesprekken met praktijkbegeleiders en studenten komt vaak ter sprake dat praktijkpartners 
slechts een beperkte, adviserende, rol hebben in de beoordeling van het afstudeerproject. Beide sta-
keholders zouden dat graag anders zien. Docentbegeleiders benoemen dit niet in de interviews 

 
 

3.5.3 Gebruik van leerpotentieel 

Naast de toegevoegde waarde en de discontinuïteiten op de grenzen is er gekeken naar de mate 
waarin de werelden van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk gebruik weten te maken van het 
leerpotentieel op de grenzen. Binnen de interviews wordt door zowel docenten, studenten als prak-
tijkbegeleiders veel gezegd over wat er gewenst wordt als het gaat om de afstemming tussen de drie 
werelden.  

Praktijkbegeleider C1P2: ‘Als ik als praktijkbegeleider van tevoren de leerdoelen en dergelijke 
weet, dan kan ik mijn begeleiding daar op aanpassen.’  

Praktijkbegeleider C6P1: ‘Als begeleiding vanuit school is afgestemd op type stage-organisa-
tie dan krijgt de bijdrage van de student meer inhoudelijke waarde.’ 

Docent C2P2: ‘Als het bedrijf een goede begeleiding biedt dan kan er cocreatie ontstaan.’ 

Docent C5P1: ‘Als bedrijfsbegeleider hbo-plus geschoold is dan heeft het meer waarde voor 
de student.’  

Student C2P2: ‘Als begeleiders uit een opleiding en de organisatie meer op één lijn zitten dan 
heb ik daar meer aan voor mijn professionele ontwikkeling.’  

Student C5P1: ‘Als de docentbegeleider inhoudelijk een sparringspartner kan zijn, dan krijg je 
een beter product voor de organisatie.’ 

Onderzoeker C5L: 'Eén van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, is dat ik – ik maak 
een Teams omgeving, waar iedereen die onderzoek doet bij mij alle artikelen inzet, dus de 
volgende die komt kan al die artikelen meteen vinden – echt kritiek kreeg van een afstudeer-
begeleider die zei: "Ja, maar het is toch fijner als ze allemaal zelf hun literatuur vinden". 

Praktijkpartner C5P2: ‘Als een bedrijfsbegeleider meer invloed heeft op het eindoordeel dan 
hebben we ook een grotere waarde als het gaat om onze bijdrage aan de professionele ont-
wikkeling van studenten.’  

Student C6P1: ‘Als de bedrijfsbegeleider een grotere inspraak heeft in je beoordeling dan de 
docent krijg je een beter oordeel over je beroepsbekwaamheid.’ 
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De praktijkbegeleiders geven in meerdere interviews aan behoefte te hebben aan een grotere fre-
quentie in het contact met opleidingen. Daarbij zijn ze ook op zoek naar meer afstemming met oplei-
dingen voor de start van een traject over zaken als kaders, onderwerpkeuze en eisen die een oplei-
ding stelt. Daarbij wordt regelmatig vanuit opleidingen de wens geuit om tot meer duurzame relaties 
met organisaties. Ten slotte geven lectoren en docent-onderzoekers in de interviews aan dat ze ener-
zijds wel veel duurzame relaties hebben met praktijkpartners, maar dat dit met opleidingen nog ver-
der versterkt kan worden.  

Ook studenten geven aan behoefte te hebben aan meer contact tussen de organisatie waar ze het 
afstudeerproject uitvoeren en de opleiding, om te komen tot een betere afstemming over het afstu-
deerproject. Ze ervaren daar nu nog veel ruis als het gaat om verwachtingen en eisen die over en 
weer gesteld worden. Ook zij geven aan dat het helpt als een opleiding vaker met dezelfde organisa-
tie heeft gewerkt en docentbegeleiders en praktijkbegeleiders elkaar beter kennen.  

In de interviews met de docenten komt dit op dezelfde manier aan de orde. Ook zij pleiten voor lang-
duriger relaties met meer contact tussen praktijkbegeleiders en docenten, zodat voor de start van 
een afstudeerproject meer duidelijkheid is bij iedereen over ieders verwachtingen en rollen.  

Het overall beeld dat uit de interviews naar voren komt is dat studenten het meest bezig zijn met het 
daadwerkelijk overbruggen van de ervaren grenzen tussen de wereld van het onderwijs en die van de 
beroepspraktijk en daarmee de voornaamste grenswerkers zijn. Docentbegeleiders en praktijkbege-
leiders steken soms wederzijds de grens over. Docenten richting praktijk door middel van bijvoor-
beeld een bedrijfsbezoek. Praktijkpartners door het hebben van een adviesrol in de beoordeling van 
het afstudeerproject door een praktijkbegeleider en bijvoorbeeld aanwezigheid bij de verdediging. 
Een andere grenswerker die naar voren komt in de interviews is de docent-onderzoeker die met één 
been in een opleiding staat en met het andere in een lectoraat. 

Vanuit het perspectief van de vier leermechanismen identificatie, coördinatie, reflectie en transfor-
matie valt op dat er in de interviews door de betrokkenen voornamelijk voorbeelden van identificatie 
en coördinatie worden gegeven. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich tot op zekere hoogte in-
spannen om inzicht te krijgen in hoe de eigen context zich verhoudt tot die van de ander (identifica-
tie) of proberen te komen tot een zekere afstemming tussen de verschillende contexten (coördina-
tie). Opleidingen lijken daarin meestal het doorslaggevende belang te hebben. Zij bepalen bijvoor-
beeld sterk de inhoud en vorm van de producten die studenten moeten leveren waarbij praktijkbege-
leiders regelmatig de neiging hebben om mee te bewegen in het belang van de student. 

 

 
In de interviews met onderzoekers komt naar voren dat de verbinding met onderwijs intensiever zou 
kunnen. Zij zien daarbij docent-onderzoekers als de belangrijkste boundary crossers om die verbin-
ding tot stand te brengen. In deze gesprekken kwamen weinig tot geen voorbeelden van leermecha-
nismen aan de orde.  

Praktijkbegeleider C7P3: ‘Ik dacht: ‘dit is gewoon wat jij moet doen.’ Ik wil daar ook 
niet een te groot verhaal van maken, want zij moet ook gewoon afstuderen. Daar 
steun   ik haar in. Dus doe gewoon het proces zoals het moet, want jij moet ook ge-
woon je voldoende krijgen.’ 
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3.6 Beantwoording deelvragen op basis van de resultaten van de casestudies 
De casestudies waren een eerste stap om een antwoord te vinden op de eerste twee deelvragen van 
dit onderzoeksproject:  

1. Welke vormen van afstuderen zijn er in de huidige bachelor programma’s van economische 
opleidingen en welke kenmerken hebben deze vormen van afstuderen?  

2. Hoe worden deze trajecten uitgevoerd en ervaren door de diverse stakeholders? Welke dis-
continuïteiten ervaren stakeholders op de grenzen van de diverse werelden bij afstuderen, 
wat is het mogelijke leerpotentieel en wat is voor iedere stakeholder de toegevoegde 
waarde van het afstuderen?  

In deze paragraaf beschrijven we wat de voorlopige beantwoording van deze deelvragen is op basis 
van de casestudies en welke implicaties dit heeft gehad op het survey-onderzoek en onze codesign 
activiteiten.  

3.6.1 Deelvraag 1: Vormen van afstuderen met hun kenmerken 

Uit de resultaten wordt duidelijk dat, op het moment dat de casestudie uitgevoerd werd, er meestal 
nog sprake was van afstuderen op één groot afstudeerproject waarbij de student een opdracht uit-
voert voor of binnen een organisatie met een duur van meestal 20 weken (1 semester). Zo’n project 
wordt afgerond met één of meerdere producten (adviesrapportage, beroepsproducten, verantwoor-
dingsverslag) op basis waarvan een student beoordeeld wordt met een door de opleiding vastgesteld 
beoordelingsformulier. De meeste opleidingen hanteren daarbij een vaste werkwijze en planning, die 
sterk gestuurd wordt door beoordelingscriteria. Dit houdt in de meeste gevallen in dat een student 
eerst een plan van aanpak inlevert dat formatief getoetst wordt met een go of no go waarna de stu-
dent het project verder mag uitvoeren. Vrijwel alle opleidingen geven in de interviews aan na te den-
ken over herontwerp van het afstuderen omdat ze op zoek zijn naar producten met meer impact 
voor de beroepspraktijk en graag meer vrijheid en flexibiliteit willen voor studenten wat betreft 
keuze in de prestaties die ze leveren om uiteindelijk beoordeeld te worden. In de casestudie waren 
hiervan al een aantal voorbeelden waarbij de student verschillende projecten kan uitvoeren met 
meerdere beroepsproducten of een meer iteratieve werkwijze kan volgen. 

Wat opvalt in de resultaten is dat opleidingen ten tijde van de casestudie nog niet alle ruimte gebrui-
ken die er is als het gaat om het vormgeven van afstuderen. Dat lijkt deels te komen door ontbre-
kende kennis over de mogelijkheden die er zijn en de ruimte die het Protocol Afstuderen 2.0 biedt 
om eindniveau te borgen. Zo valt op dat geen enkele opleiding in de interviews de authenticiteit van 
een afstudeerproject als een belangrijk aspect benoemt terwijl dit een essentieel aspect is in het Pro-
tocol Afstuderen 2.0. Zo zijn er bijvoorbeeld opleidingen die de complexiteit van een opdracht bepa-
len op basis van het ZelCom model (Bulthuis, 2013) zonder te checken of de opdracht daarmee au-
thentiek is voor het beroepsprofiel waarvoor opgeleid wordt. Dit leidt ertoe dat studenten regelma-
tig afstudeerprojecten uitvoeren die qua complexiteit boven de taken uitstijgen die ze als net star-
tende professionals zouden uitvoeren en daarnaast tot de veelgehoorde opvatting bij opleidingen 
dat ‘meewerken’ in de organisatie tijdens het afstudeerproject niet de bedoeling is omdat dit al in de 
stage gedaan wordt. Daarnaast blijkt in de interviews nog steeds veel onduidelijkheid te zijn over de 
rol die onderzoek in het afstuderen heeft. De meeste opleidingen hebben wel de visie dat onderzoek 
ten dienste zou moeten staan aan de beroepstaak, maar vinden het nog lastig om hieraan concreet 
handen en voeten te geven waardoor studenten toch nog regelmatig in de werkwijze van één 
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uitgebreide onderzoekscyclus terecht komen uitmondend in een rapportage met aanbevelingen (en 
zonder implementatie). Er lijkt hier nog kennis te missen over de mogelijkheden om onderzoek te in-
tegreren in meer iteratieve vormen van werken of over hoe het onderzoekend vermogen van profes-
sionals getoetst zou kunnen worden zonder het schrijven van een onderzoeksverslag. Dit is in lijn met 
wat Munneke et al. (2018) in eerder onderzoek constateerden. Ten slotte valt op dat veel opleidin-
gen de vorm van hun begeleiding laten bepalen door opvattingen over zelfstandigheid die onderwijs-
kundig gezien niet altijd kloppen. Zelfstandig wordt in de interviews regelmatig geframed als ‘met zo 
min mogelijk hulp’ of als dat een begeleider alleen nog maar zou mogen ‘coachen op het proces’ 
waarbij andere aspecten zoals zelfregulatie en zelfverantwoordelijkheid naar de achtergrond verdwij-
nen. Dat uit zich ook in de kaders en structuur die opleidingen bieden zoals bijvoorbeeld het volgen 
van een vaste werkwijze, door de opleiding vastgestelde inlevermomenten voor (tussen)producten 
en een uitgebreid beoordelingskader met hele specifieke, analytische beoordelingscriteria vanwege 
onderliggende opvattingen over de mate van vrijheid die studenten (niet) aan zouden kunnen. 

3.6.2 Deelvraag 2: Toegevoegde waarden, discontinuïteiten en het gebruik van leer-           
potentieel 

In de resultaten die gaan over de toegevoegde waarde die afstuderen heeft voor de diverse stakehol-
ders valt op dat studenten, praktijkbegeleiders en studenten alle drie de professionele groei en het 
concrete resultaat voor de organisatie het meeste noemen. Hierover lijkt een grote mate van consen-
sus te bestaan. Dit resultaat is opvallend omdat het stimuleren van professionele groei niet duidelijk 
terugkomt als belangrijk aspect binnen de vormgeving van afstudeeropdrachten. Daarnaast valt op 
dat onderzoekers met name het kennisaspect benadrukken. Dit kan verklaard worden vanuit het feit 
dat de onderzoekers apart geïnterviewd zijn waarbij er niet gesproken werd over één specifiek afstu-
deerproject terwijl dat wel het geval was bij de andere drie stakeholders. Een ander opvallend resul-
taat was dat het behalen van het diploma drie keer door praktijkbegeleiders werd genoemd als een 
toegevoegde waarde voor studenten maar dat studenten en docenten dit zelf nooit benoemden. Een 
mogelijke verklaring is dat de toetsfunctie van afstuderen als een dusdanig gegeven wordt gezien dat 
het daarmee niet genoemd wordt als er gevraagd wordt naar de toegevoegde waarde die het afstu-
deren gehad heeft.  

Het beeld dat uit de verdere grensanalyse naar voren komt, lijkt op wat Bouw, Zitter en de Bruijn 
(2019) beschrijven als een leeromgeving waarvan het ontwerp gebaseerd is op afstemming. Studen-
ten bewegen als grensgangers heen en weer tussen verschillende werelden waarbij de afstemming 
tussen deze contexten geregeld wordt door handleidingen en beoordelingskaders vanuit de oplei-
ding. Wanneer we kijken naar de genoemde discontinuïteiten lijken die met name te ontstaan door 
de nadruk op de ‘kwalificatie’ terwijl dat alleen door de beroepspraktijk als toegevoegde waarde be-
noemd werd in de interviews. Het gaat in de afstemming vooral over zaken als hoe het afstudeerpro-
ject vormgegeven moet worden om geschikt te zijn voor afstuderen en hoe de student moet werken 
om te voldoen aan de eisen van de opleiding. Het belang van organisaties (beroepspraktijk) wordt 
daarbij wel gezien (identificatie), en men wil ook wel afstemmen (coördinatie), maar altijd binnen de 
kaders van wat opleidingen van studenten vragen.  

Wat verder opvalt in de resultaten is dat er nog weinig sprake is van dialoog of cocreatie tussen alle 
stakeholders uit de kennisdriehoek bij het vormgeven van afstudeerprojecten. Dat blijkt onder an-
dere uit het feit dat we nauwelijks afstudeerprojecten konden vinden waar naast beroepspraktijk ook 
een lectoraat of docent-onderzoeker betrokken was. Als het gaat om afstuderen lijkt de stakeholder 
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onderzoek grotendeels nog te ontbreken. Daarnaast blijkt ook dat de beroepspraktijk wel zijdelings 
betrokken is bij zaken als een beroepsprofiel en adviseert bij de beoordeling van de student, maar 
zelden een partner is bij het herontwerp van afstudeertrajecten die gelijkwaardig meedenkt over hoe 
afstudeerprojecten vorm zouden kunnen krijgen. Ten slotte geven docenten, studenten en praktijk-
begeleiders regelmatig aan behoefte te hebben aan meer contact en overleg gedurende een speci-
fiek afstudeerproject om beter te kunnen afstemmen. Zowel op macro- (instelling/opleiding), meso- 
(afstudeertraject van een opleiding) als microniveau (afstudeerproject van een student) zou een gro-
tere cocreatie tussen alle stakeholders uit de kennisdriehoek (student, opleiding, onderzoek en be-
roepspraktijk) kunnen helpen om te komen tot meervoudige waardecreatie.  

3.6.3 Implicaties voor vervolg onderzoeksproject 

De resultaten van de casestudies zijn besproken in de begeleidingsgroep en gepresenteerd tijdens de 
tweede online werkconferentie (zie paragraaf 5.3.4). Tijdens de werkconferentie bleek dat de resul-
taten voor de aanwezigen herkenbaar zijn en daarmee en goed beeld lijken te geven. Wel werd aan-
gegeven dat mede door de coronacrisis vernieuwingstrajecten van opleidingen in een stroomversnel-
ling lijken te komen. Dat riep de vraag op in hoeverre onze conclusies langdurig geldend zouden zijn. 
Dat maakt het des te belangrijker om in het verdere verloop van het project de resultaten te valide-
ren door middel van een aantal surveys (zie hoofdstuk 4).  

Ook vroegen de stakeholders tijdens de tweede werkconferentie met name om concrete voorbeel-
den van mogelijke beroepsproducten, andere prestaties die studenten zouden kunnen leveren in het 
afstuderen. Hier is in de surveys apart aandacht aan besteed. Wel was dit gegeven voor ons een be-
vestiging van de (te?) sterke focus op het zoeken naar andere eindproducten als zijnde oplossing om 
meer impact binnen organisaties te bewerkstelligen terwijl de casestudies laten zien dat er meer no-
dig is dan het draaien aan de knop van één ontwerpelement om meer impact te kunnen krijgen.  
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HOOFDSTUK 4 SURVEY-ONDERZOEK 

4.1 Methoden van het survey-onderzoek 

In hoofdstuk 3 zijn de casestudies beschreven. Daarin gaven studenten, docenten en praktijkbegelei-
ders aan wat volgens hen de toegevoegde waarde van afstudeerprojecten is, en wat volgens hen de 
discontinuïteiten op de grenzen van de werelden van onderzoek, onderwijs en organisaties zijn. 
Daarnaast zijn ook onderzoekers hierover geïnterviewd. De resultaten uit de casestudies vormen de 
basis voor het survey-onderzoek. 

4.1.1 Doel van het survey-onderzoek 

Het surveyonderzoek had als doel om de resultaten uit de casestudies te valideren in een grotere 
groep van respondenten. Ook gaven de vragenlijsten input voor de toekomstige scenario’s voor af-
studeren. Kortom, de survey diende twee belangrijke doelen: 

1. Een antwoord krijgen op de vraag hoe in 2021 afstudeerprojecten vorm krijgen en ervaren 
worden door verschillende stakeholders.  
We willen met de survey de resultaten uit de casestudies valideren en op basis van grotere 
steekproeven kunnen vaststellen of ze algemeen geldend zijn voor afstudeertrajecten binnen 
het economische domein.  

2. Een antwoord krijgen op de vraag hoe het afstuderen er in de door stakeholders gewenste 
situatie uitziet.  
We willen met de survey een indicatie krijgen van het mogelijke draagvlak voor specifieke 
scenario’s bij de verschillende betrokkenen.  

4.1.2 Hoofdvraag en deelvragen binnen het survey-onderzoek 

De hoofdvraag van het survey-onderzoek luidt:  

Op welke wijze krijgen afstudeerprojecten in 2021 vorm binnen economische hbo-opleidingen en 
hoe wordt dit ervaren door de verschillende betrokkenen (studenten, docent-begeleiders, praktijkbe-
geleiders en onderzoekers)?  

Deelvragen hierbij zijn:  

1. Hoe krijgt anno 2021 de samenwerking en onderlinge relatie binnen de kennisdriehoek on-
derwijs-onderzoek-beroepspraktijk vorm in de context van het afstudeerproject?  

2. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de verschillende betrokkenen als het 
gaat om de toegevoegde waarden die iedere stakeholdergroep met name toekent aan afstu-
deerprojecten? 

3. Op welke wijze worden afstudeerprojecten in de huidige situatie vormgegeven volgens stu-
denten, docenten, onderzoekers en praktijkpartners?  

4. Wat vinden studenten, docenten, onderzoekers en praktijkpartners van de huidige vormge-
ving van afstudeerprojecten?  

5. Welke wensen leven er bij verschillende betrokkenen omtrent de toekomstige vormgeving 
van afstudeerprojecten? 
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4.1.3 Onderzoekseenheden 

Voor vijf onderzoeksgroepen is een eigen vragenlijst ontwikkeld waarvan er drie in het Engels zijn 
vertaald om ook de Engelstalige opleidingen te kunnen bereiken: 

 Studenten (NL en Engels) die in de afgelopen drie jaar afgestudeerd zijn binnen een economi-
sche hbo-opleiding. 

 Docenten (NL en Engels) die betrokken zijn bij begeleiding van studenten in afstudeerpro-
jecten binnen een economische hbo-opleiding. 

 Praktijkbegeleiders; zowel Nederlands als Engels) die de afgelopen drie jaar studenten de ge-
legenheid hebben geboden om binnen hun organisatie af te studeren. 

 Lectoren wiens lectoraat valt binnen het economisch domein. 
 Docent-/senior-onderzoekers die werkzaam zijn in een lectoraat binnen het economisch do-

mein. 

4.1.4 Ontwikkeling van het survey-onderzoek 

De verschillende vragenlijsten hebben een aantal inhoudelijke aspecten gemeen, wat de mogelijk-
heid biedt om de percepties en wensen van de verschillende doelgroepen met elkaar te vergelijken. 
Daarnaast bevatten de vragenlijsten onderwerpen die specifiek zijn voor de betreffende onderzoeks-
groep.  

Om de vragenlijsten vorm te geven, maakten we gebruik van een raamwerk dat op basis van de the-
matische analyses, zoals beschreven in hoofdstuk 3, tot stand is gekomen. Dat betekent dat er drie 
deelthema’s zijn die dezelfde backbone vormen voor de vier verschillende vragenlijsten:  

1. De wijze waarop het afstuderen nu vormgegeven wordt (IST), hoe men dit ervaart en wat 
daar de wensen zijn van de betreffende stakeholder die bevraagd wordt (SOLL). Dit thema 
heeft betrekking op deelvragen 1 tot en met 3. Hierbij wordt in de survey specifiek doorge-
vraagd op de thema’s waarvan in de casestudies bleek dat er grenzen aanwezig zijn tussen de 
verschillende systemen (onderwijs, onderzoek en praktijk) die nu regelmatig discontinuïteit 
geven waardoor leerpotentieel nog niet optimaal wordt benut. Deze thema’s zijn:  

a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt. 
b. De rol van onderzoek tijdens het afstuderen. 
c. Wijze waarop de begeleiding van de student vorm krijgt. 
d. De wijze van werken van een student binnen het bedrijf aan het afstudeerpro-

ject, inclusief op te leveren producten. 
e. De beoordeling van de student. 

 
In aanvulling hierop is een aantal algemene vragen gesteld om de belangrijkste kenmerken 
van het afstudeerproject in kaart te brengen. Daarnaast is aan lectoren en docent-/senior-
onderzoekers gevraagd waarom zij (niet) betrokken zijn bij het afstuderen. 

2. De toegevoegde waarde die iedere betrokkene het meeste voor ogen heeft bij het afstude-
ren. Dit thema heeft betrekking op deelvraag 4. De diverse toegevoegde waarden die in de 
casestudies gevonden zijn worden bij dit onderdeel als antwoordcategorieën gebruikt.  
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3. Hoe op dit moment de samenwerking en onderlinge relatie in de kennisdriehoek onderwijs, 
opleiding en praktijk ingevuld wordt volgens de verschillende stakeholders. Dit thema heeft 
betrekking op deelvraag 5. 
In aanvulling op deze thema’s worden respondentkenmerken in kaart gebracht die van in-
vloed kunnen zijn op de wijze van beantwoorden (controlerende/achtergrondvariabelen).  

De vragenlijsten zijn afgenomen via de online survey tool Crowdtech. 

4.1.5 Pilot survey-onderzoek 

De vragenlijsten voor studenten, docenten en praktijkbegeleiders zijn na ontwikkeling eerst getest op 
drie tot vijf personen uit de desbetreffende stakeholdergroep. Het uitgangspunt was om zoveel mo-
gelijk variatie te realiseren in termen van opleidingen (studenten en docenten) en branche (praktijk-
begeleiders). Respondenten in de pilot vulden de vragenlijst in terwijl een lid van het onderzoeks-
team fysiek of online meekeek. Respondenten werden aangemoedigd hardop te denken tijdens het 
lezen van en reageren op de vragen uit de survey. De onderzoeker maakte aantekeningen en hield bij 
hoelang het invullen duurde. Alle onduidelijkheden, vragen, suggesties, tekortkomingen en andere 
opmerkingen werden genoteerd en waar nodig besproken. Op basis van de pilots zijn de vragenlijs-
ten aangepast.  

Vanwege tijdsoverwegingen zijn de vragenlijsten voor lectoren en docent-/senior-onderzoekers op-
gesteld vanuit de opgedane ervaring met de vragenlijsten voor de andere stakeholders. Deze vragen-
lijsten zijn vervolgens kritisch beoordeeld door twee lectoren uit het onderzoekteam die niet direct 
bij de ontwikkeling van de vragenlijsten betrokken waren. 

4.1.6 Benadering van respondenten 

Er zijn lijsten gemaakt van relevante hbo-opleidingen en lectoraten in het economisch domein. Res-
pondenten uit de stakeholdergroepen zijn op verschillende manieren benaderd: 

 Via het netwerk van de onderzoeksgroep. Denk aan lectoraten, opleidingen (opleidingsmana-
gers, praktijkcoördinatoren of vergelijkbare rollen), alumniverenigingen, praktijkbegeleiders. 

 Via gerichte berichten op LinkedIn. 
 Via de website www.impactvolafstuderen.nl. 
 Via partners uit de werkconferentie. 
 Via SAC (sectorale adviescolleges). 

Lectoren van relevante lectoraten die geen deel uitmaken van het netwerk van de onderzoeksgroep 
zijn via email benaderd. Lectoren werden gevraagd om de survey voor lectoren in te vullen, en om de 
survey voor docent-/senioronderzoekers te laten invullen door hun kenniskringleden.  

4.2 Resultaten docentbegeleiders 

4.2.1 Respons 

Tussen 22 juni en 21 december 2021 hebben in totaal 151 docentbegeleiders (hierna: docenten) 
meegedaan aan het onderzoek, waarvan 8 docenten de Engelstalige vragenlijst beantwoord hebben. 
Er zijn 10 respondenten uit de dataset verwijderd omdat ze aangaven bij een opleiding te werken die 
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niet binnen het economisch domein valt (sociaal-juridische hulpverlening, vastgoed en makelaardij 
en optometrie). Ook is een medewerker van een praktijkbureau die geen afstudeerders begeleidt uit 
de dataset verwijderd. De uiteindelijke steekproef bevat daarom 140 respondenten. 

Opleidingsniveau 
Van de docenten heeft 17% hoger beroepsonderwijs (bachelor en/of master) gevolgd, 74% weten-
schappelijk onderwijs (bachelor en/of master) en 10% heeft een PhD.  

Welke hogeschool en opleiding 
De meeste respondenten (20,8%) zijn werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ge-
volgd door Hogeschool InHolland (18,1%) en Fontys Hogescholen (12,1). Van de respondenten heeft 
19,5% niet aangegeven bij welke hogeschool zij (de meeste) afstudeerders begeleiden.  

Ervaring als afstudeerbegeleider + gemiddeld aantal afstudeerders per jaar 
Het gemiddeld aantal jaar dat docent-respondenten ervaring hebben als afstudeerbegeleider is afge-
rond 12 jaar, met een minimum van 0 jaar en een maximum van 32 jaar. Het gemiddeld aantal afstu-
deerders dat ze jaarlijks begeleiden, is afgerond 9, met een minimum van twee afstudeerders per 
jaar en een maximum van 60 afstudeerders per jaar. Dat laatste lijkt erg veel. Het zou kunnen dat 
deze respondent de vraag heeft gelezen als: “hoeveel afstudeerders heb jij in totaal begeleid?” Dat 
zou ook kunnen gelden voor de respondent die aangeeft jaarlijks gemiddeld 50 afstudeerders te be-
geleiden. Omdat deze twee uitschieters invloed hebben op het gemiddelde, is ook de modus (het 
meest voorkomende aantal) berekend. De modus is 10 afstudeerders per jaar.  

Rol in het afstuderen 
Het merendeel van de docenten, namelijk 77%, geeft aan studenten te begeleiden bij het afstuderen, 
terwijl 3% aangeeft afstudeercoördinator te zijn (of een vergelijkbare rol te hebben). 17% geeft aan 
zowel afstudeerders te begeleiden als afstudeercoördinator te zijn. De resterende respondenten (N = 
5) kozen ‘anders.’ Zij gaven bijvoorbeeld aan “Ik begeleid als docent studenten bij het afstuderen en 
ik ben als lector opdrachtgever voor afstudeerders” of “Ik begeleid en beoordeel afstudeerders. Dat 
is bij ons gescheiden.” 

Dienstverband 
Van de respondenten geeft 85% aan een vast dienstverband te hebben, voor gemiddeld 0,85 fte. 
Daarnaast geeft 15% aan niet in vaste dienst te werken, voor gemiddeld 0,44 fte.  

Werkervaring in de praktijk (buiten de hogeschool)  
Van de respondenten geeft 73% aan in de praktijk gewerkt te hebben, 16% werkt op het moment 
van invullen nog steeds deels in de praktijk, en 8% geeft aan nooit in de praktijk gewerkt te hebben. 

4.2.2 Algemene kenmerken en evaluatie van het afstuderen 

De meeste respondenten (71%) gaven aan dat het afstuderen binnen hun opleiding een semester 
duurt, gevolgd door een heel studiejaar (18%).  

Respondenten gaven aan het afstuderen in het algemeen bij hun opleiding een rapportcijfer vari-
erend van 3 tot en met 10, met een gemiddelde van 7,2 en een standaarddeviatie van 1,04. Het 
meest voorkomende rapportcijfer (de modus) is een 8.  
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Via een open vraag gaven respondenten aan wat zij zelf graag anders zien in het afstuderen. De ant-
woorden zijn zeer divers en gaan van algemeen naar zeer specifiek. Overall bleek dat er behoefte is 
aan meer aansluiting bij de praktijk en meer afstemming met praktijkbegeleiders.  

De meeste respondenten (42%) gaven aan dat het afstuderen bij hun opleiding de afgelopen 3 jaar 
opnieuw ontworpen is, 32% gaf aan dat het afstuderen in de nabije toekomst opnieuw ontworpen 
gaat worden.  

Via een open vraag gaven docenten toelichting op de redenen om het afstuderen opnieuw te ont-
werpen. De vaakst genoemde reden was de wens om dichter aan te sluiten bij behoeften van de be-
roepspraktijk. Samenhangend hiermee werd als tweede hoofdreden gegeven de wens om met au-
thentieke beroepsproducten te werken in plaats van de traditionele scriptie. Daarvoor moet meer 
met stakeholders worden samengewerkt en meer focus worden gelegd op implementatie. Een derde 
veelgenoemde reden is dat de opleidingsvisie is veranderd en/of dat het curriculum werd herzien. 

4.2.3 De wijze waarop het afstuderen nu vormgegeven wordt en hoe docenten dit ervaren 
(IST), en wat hun wensen zijn (SOLL) (deelvraag 1 t/m 3) 

Het eerste inhoudelijke deel van de vragenlijst ging over de vorm van het afstuderen in de huidige 
situatie en hoe docenten dit ervaren (IST), en wat daarin hun wensen zijn (SOLL). Hierbij werd speci-
fiek doorgevraagd op de thema’s waarop volgens de casestudies (zie hoofdstuk 3) regelmatig discon-
tinuïteit bestaat en leerpotentieel nog niet optimaal wordt benut. Deze thema’s zijn:  

a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt. 
b. De rol van onderzoek tijdens het afstuderen. 
c. Wijze waarop de begeleiding van de student vorm krijgt.  
d. De wijze van werken van een student binnen een organisatie aan het afstudeerproject, inclu-

sief op te leveren producten.  
e. De beoordeling van het afstudeerproject. 

De bevindingen per thema worden hieronder besproken. We beginnen met een algemeen beeld van 
het afstuderen bij hbo-opleidingen in het economisch domein, zoals dat naar voren komt uit de sur-
vey.  

Ad a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt 
Uit de survey onder docenten komt naar voren dat: 

 Studenten tijdens het afstuderen doorgaans fysiek of digitaal bij de praktijkbegeleider ko-
men. 

 Er veel variatie voorkomt in het al dan niet meewerken met de organisatie van de praktijkbe-
geleider. 

 Studenten zelden afstuderen bij een lectoraat of onderzoeksgroep. 
 De opleiding zelden het vraagstuk/probleem binnen het afstudeerproject formuleert. 
 Veruit de meeste studenten afstuderen bij een externe organisatie. 

Studenten vinden volgens de docenten doorgaans zelfstandig een afstudeerproject, zonder tussen-
komst van de opleiding of lectoraat. 
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In tabel 12 is te zien dat de huidige en de ideale situatie niet erg ver uit elkaar liggen: de meeste do-
centen geven bij de meerkeuzevraag aan dat studenten het onderwerp samen met de praktijkbege-
leider invullen, en dat dit overeenkomt met hun ideaalbeeld. Wel valt op dat docenten idealiter zien 
dat studenten vaker dan nu het geval is zelf met een onderwerp komen dat past bij de opleiding en 
de praktijkbegeleider (21% vs. 36%). Ook zouden docenten graag zien dat praktijkbegeleiders minder 
vaak de inhoudelijke invulling bepalen dan nu het geval is (20% vs. 4%).  
 

Tabel 12 Inhoudelijke invulling van het afstudeerproject: IST en SOLL volgens docentbegeleiders 

Inhoudelijke invulling van afstudeerproject IST SOLL 

Studenten komen zelf met een onderwerp dat past bij 
de opleiding en de praktijkbegeleider 

21% 36% 

Studenten vullen het onderwerp samen met de prak-
tijkbegeleider in 

51% 44% 

De praktijkbegeleider komt met het onderwerp 20% 4% 

De opleiding biedt thema’s aan waar de student uit 
kiest en er een passende praktijkbegeleider bij zoekt 

3% 6% 

De opleiding bepaalt het thema, studenten vullen dat 
in overleg met de praktijkbegeleider verder in 

0% 1% 

Anders 5% 9% 

 
 
De meeste studenten gaan volgens de docenten aan de slag met een vraagstuk van een specifieke 
organisatie. De studenten doen dan onderzoek en brengen advies uit aan die organisatie. Er is rela-
tief veel variatie in het voorkomen van afstudeerprojecten waarin een concept, training of specifieke 
interventie ontworpen wordt, zonder dat implementatie daarvan plaatsvindt. 

Ad b. De rol van onderzoek tijdens het afstuderen  
Onderzoek staat op dit moment centraal in het afstuderen, meent het merendeel van de docenten, 
en resulteert in een beroepsproduct (zie tabel 13). 
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Tabel 13 Huidige rol van onderzoek in het afstuderen 

 
 

Ad c. De wijze waarop de begeleiding van de student vorm krijgt  
De begeleiding krijgt volgens de docenten doorgaans vorm via inhoudelijke begeleiding door de do-
cent en door coaching op professionele ontwikkeling door zowel de docent als de praktijkbegeleider. 
Docenten zien daar in de gewenste situatie het liefst workshops bij de opleiding en door de student 
te initiëren contacten met externe partijen (experts, beroepsverenigingen, organisaties, etc.) aan 
toegevoegd.  

Ad d. De wijze van werken van een student binnen het bedrijf aan het afstudeerproject, inclusief op te 
leveren producten 
We vroegen respondenten in hoeverre studenten de flexibiliteit hebben om hun werkwijze aan te 
passen aan dat wat de praktijkbegeleider of het vraagstuk vraagt. De meeste respondenten (42%) 
gaven aan dat studenten heel erg flexibel kunnen zijn: de student bepaalt in overleg met de begelei-
ders welke werkwijze gehanteerd wordt. Ook veel respondenten (38%) gaven aan dat studenten een 
beetje flexibel kunnen zijn: er is een vast stappenplan met een (week-)planning en deadlines, maar in 
overleg kan daarvan afgeweken worden. Meer of minder flexibel, een plan van aanpak of onder-
zoeksopzet hoort vaak tot de standaard op te leveren producten.  

Bijna de helft van de respondenten (47%) vindt dat deze mate van flexibiliteit gelijk moet blijven. Af-
gerond 45% van de respondenten vindt dat studenten een beetje tot en met veel meer flexibiliteit 
moeten krijgen. 

Ad e. De beoordeling van het afstudeerproject 
De meest voorkomende producten waarop het afstuderen wordt beoordeeld zijn een verdediging, 
een presentatie bij de opleiding, beroepsproducten, en een adviesrapport. 

Docenten beoordelen het afstuderen in de gewenste situatie het liefst op beroepsproducten en een 
verdediging. Daarnaast zouden docenten het afstuderen vaker dan nu het geval is, beoordelen op 
een prestatie bij de afstudeerorganisatie en een portfolio waarin studenten reflecteren op hun com-
petenties. 
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De praktijkbegeleider geeft volgens docenten doorgaans feedback over de student, en beoordeelt 
daarmee de student hooguit indirect. De praktijkbegeleider als examinator komt volgens de ant-
woorden van de docenten niet voor. Een deel van de respondenten zou praktijkbegeleiders die rol 
wel geven in de SOLL-situatie.  

4.2.4 De toegevoegde waarde van het afstuderen (deelvraag 4) 

We legden de respondenten in de vragenlijst de acht belangrijkste toegevoegde waarden van afstu-
deren) voor die uit de casestudies (hoofdstuk 3) naar voren zijn gekomen. De respondenten konden 
aan de lijst ook zelf een toegevoegde waarde toevoegen. Afstuderen heeft toegevoegde waarde als: 

 Studenten concrete werkervaring kunnen opdoen en zich professioneel kunnen ontwikkelen. 
 Studenten een goed beeld krijgen van een functie die ze na hun studie in de beroepspraktijk 

kunnen gaan uitvoeren.  
 De praktijkbegeleider een relevant resultaat krijgt.  
 De praktijkbegeleider zicht krijgt op de competenties van de student in het kader van bijvoor-

beeld een toekomstige baan.  
 Het onderwijs up to date blijft doordat het afstuderen een beeld geeft van wat er speelt in de 

praktijk.  
 Docenten persoonlijke voldoening halen uit het begeleiden van een student. 
 Het afstuderen een bijdrage levert aan kennis over algemene vraagstukken die spelen binnen 

de beroepspraktijk (bijvoorbeeld het gebruik van big data, duurzaamheid, artificial intelli-
gence).  

 Bestaande, recente theorie gebruikt wordt om de praktijk te helpen innoveren.  
 Anders, namelijk…. 

 
De respondenten werd gevraagd de toegevoegde waarden te rangschikken naar belangrijkheid, 
waarbij 1 het meest belangrijk en 9 het minst belangrijk is. De drie toegevoegde waarden van het af-
studeren die docenten het vaakst op de eerste plaats zetten zijn: 

 Studenten kunnen concrete werkervaring opdoen en zich professioneel kunnen ontwikkelen 
(door 43% van de docenten op nummer 1 gezet). 

 De praktijkbegeleider krijgt een relevant resultaat (door 18% van de docenten op nummer 1 
gezet). 

 Het afstuderen levert een bijdrage aan kennis over algemene vraagstukken die spelen binnen 
de beroepspraktijk (door 10% van de docenten op nummer 1 gezet). 

 
De toegevoegde waarde die het vaakst op de tweede, maar ook het vaakst op de derde plaats, werd 
gezet, is de praktijkbegeleider krijgt een relevant resultaat (door 24% op nummer 2 en door 21% van 
de docenten op nummer 3 gezet). 

4.2.5 De vormgeving van de samenwerking en van de onderlinge relatie in de kennisdrie-
hoek (deelvraag 5) 

We vroegen de docenten hoe de relatie tussen onderwijs, opleiding en praktijk vormgegeven wordt, 
en wat hierin hun wensen zijn. Het valt op dat de meeste docenten aangeven dat hun opleiding duur-
zame relaties binnen het afstuderen heeft met de beroepspraktijk. Overigens geeft ook een groot 



  
 

50 

deel aan geen duurzame relatie met de beroepspraktijk te hebben. Opvallend is ook dat een relatief 
groot deel van de respondenten (20%) aangeeft niet te weten of hun opleiding duurzame relaties 
heeft binnen het afstuderen. Relaties met brancheverenigingen en beroepsverenigingen komen rela-
tief weinig voor (10% en 14% respectievelijk).  

Via een slider op een balk tussen 0 en 100 gaven docenten aan hoe groot de rol van de verschillende 
partijen in het afstuderen volgens hen nu is (IST) en hoe groot die rol idealiter zou moeten zijn 
(SOLL). Docenten vinden dat studenten momenteel de grootste rol in het afstuderen hebben, ten op-
zichte van de andere drie partijen in het afstuderen. In de gewenste situatie (SOLL) maken docenten 
de rol van studenten zelfs nog iets groter. Ook de rol van de praktijkbegeleider mag volgens docen-
ten groter worden dan in de huidige situatie. Lectoraten hebben momenteel de kleinste rol in het af-
studeren volgens docenten en ook die rol mag van de docenten groter worden. Hun eigen rol zien 
docenten in de toekomst juist het liefst iets kleiner dan in de huidige situatie.  

Onderling overleg vindt volgens de docenten vooral plaats tussen de student en de praktijkbegelei-
der, op de voet gevolgd door overleg tussen de student en de docentbegeleider. Opvallend is dat er 
weinig overleg plaatsvindt tussen docentbegeleider en praktijkbegeleider. Overleg tussen de drie 
partijen komt nog wat minder vaak voor, al geven de docent-respondenten aan daar wél behoefte 
aan te hebben. 

4.3 Resultaten praktijkbegeleiders 

4.3.1 Respons 

Tussen 22 juni en 25 februari 2022 hebben in totaal 94 praktijkbegeleiders de online vragenlijst inge-
vuld. Er zijn 17 respondenten uit de dataset verwijderd omdat ze aangaven studenten te begeleiden 
van opleidingen die niet binnen het economisch domein vallen (sociaal-juridische dienstverlening, 
verpleegkunde, social work). Respondenten die zowel opleidingen noemden in het economisch do-
mein als daarbuiten, zijn wel meegenomen in de analyses. De uiteindelijke dataset telt 77 responden-
ten. 

Hogeschool en opleiding 
De praktijkbegeleiders werd gevraagd van welke hogeschool zij afstudeerders begeleiden. Fontys Ho-
gescholen (30%) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (30%) werden veruit het vaakst ge-
noemd. De meest genoemde opleidingen zijn Communicatie (16%), Bedrijfskunde (14%), Sportcom-
municatie (13%), Commerciële Economie (11%) en Food & Business (10%). 

Gemiddeld aantal afstudeerders per jaar 
Het gemiddeld aantal afstudeerders dat praktijkbegeleiders aangeven jaarlijks te begeleiden, is afge-
rond 4, met een minimum van 1 afstudeerder per twee jaar en een maximum van 50 afstudeerders 
per jaar. Dat laatste lijkt erg veel. Het zou kunnen dat deze respondent de vraag heeft gelezen als: 
“hoeveel afstudeerders heeft u in totaal begeleid?” Dat zou ook kunnen gelden voor de responden-
ten die aangeven jaarlijks 30-35 afstudeerders te begeleiden. Omdat deze uitschieters invloed heb-
ben op het gemiddelde, is ook de modus (het meest voorkomende aantal) berekend. De modus is 1 
afstudeerder per jaar.  
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Algemene kenmerken en evaluatie van het afstuderen  
De praktijkbegeleiders gaven aan de manier waarop het afstuderen is vormgegeven een rapportcijfer 
variërend van 6 tot en met 9, met een gemiddelde van 7,4 en een standaarddeviatie van 0,76. Het 
meest gegeven rapportcijfer (de modus) is een 7. 

Via een open vraag gaven praktijkbegeleiders aan wat zij graag anders zien in het afstuderen. Uit de 
antwoorden komt vooral de wens voor meer focus op de praktijk. Zowel qua type afstudeerproject 
als flexibiliteit van de werkwijze. Waarbij onderzoek doen minder centraal mag staan. Ook is er de 
wens dat implementatie een grotere rol krijgt. Enerzijds gaat dat over daadwerkelijke implementatie, 
anderzijds dat adviezen e.d. verder uitgewerkt zijn in concrete implementatie. 

De praktijkbegeleiders gaven aan de mate waarin de opleidingseisen vanuit de opleiding aansluiten 
bij de wensen van hun organisatie een rapportcijfer variërend van 3 tot en met 9, met een gemid-
delde van 7,1 en een standaarddeviatie van 1,1. Het meest gegeven rapportcijfer (de modus) was 
een 8.  

4.3.2 De wijze waarop het afstuderen nu vormgegeven wordt en hoe praktijkbegeleiders dit 
ervaren (IST), en wat hun wensen zijn (SOLL) (deelvraag 1 t/m 3) 

Het eerste inhoudelijke deel van de vragenlijst ging over de vorm van het afstuderen in de huidige 
situatie en hoe praktijkbegeleiders dit ervaren (IST), en wat daarin hun wensen zijn (SOLL). Hierbij 
werd specifiek doorgevraagd op de thema’s waarop volgens de casestudies (zie hoofdstuk 3) regel-
matig discontinuïteit bestaat en leerpotentieel nog niet optimaal wordt benut. Deze thema’s zijn:  

a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt. 
b. De rol van onderzoek tijdens het afstuderen. 
c. Wijze waarop de begeleiding van de student vorm krijgt.  
d. De wijze van werken van een student binnen een organisatie aan het afstudeerproject, inclu-

sief op te leveren producten.  
e. De beoordeling van het afstudeerproject. 

De bevindingen per thema worden hieronder besproken.  

Ad a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt 
In tabel 14 is te zien dat praktijkbegeleiders in de gewenste situatie het onderwerp minder vaak zelf 
willen inbrengen (27%) of vaker samen met studenten willen invullen (49%) dan in de huidige situatie 
(respectievelijk 40% en 33%). De overgrote meerderheid geeft aan dat het beste resultaat wordt be-
reikt als er samenspraak is tussen praktijkbegeleider en student. Meestal komt het vraagstuk initieel 
vanuit de organisatie, maar kan de student daar een eigen draai aan geven. Uiteindelijk moet het af-
studeerproject zowel bij het bedrijf als bij de student passen, vinden praktijkbegeleiders. Zo is een 
win-win situatie te realiseren. 

Tabel 14 Inhoudelijke invulling van het afstudeerproject: IST en SOLL volgens praktijkbegeleiders 

Inhoudelijke invulling van afstudeerproject IST SOLL 

Studenten komen zelf met een onderwerp dat 
past bij de opleiding en de praktijkbegeleider 

5% 12% 
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Inhoudelijke invulling van afstudeerproject IST SOLL 

Studenten vullen het onderwerp samen met de 
praktijkbegeleider in 

33% 49% 

De praktijkbegeleider komt met het onderwerp 40% 27% 

De opleiding biedt thema’s aan waar de student 
uit kiest en er een passende praktijkbegeleider bij 
zoekt 

1% 3% 

De opleiding bepaalt het thema, studenten vullen 
dat in overleg met de praktijkbegeleider verder in 

4% 1% 

Anders 17% 8% 

 
De meeste studenten doen volgens de praktijkbegeleiders onderzoek rondom een vraagstuk in/uit de 
organisatie van de praktijkbegeleider in kwestie. De studenten doen dan onderzoek en brengen ad-
vies uit aan die organisatie. 

Als gevraagd wordt naar hun ideaalbeeld van een afstudeerproject geven ze aan dat meer aandacht 
voor implementatie belangrijk is, en dat ze meer variatie willen qua beroepsproducten en een betere 
aansluiting bij de beroepspraktijk. 

Ad b. de rol van onderzoek tijdens het afstuderen  
Veruit de grootste groep ondervraagde praktijkbegeleiders is (69%) is een beetje tot heel erg tevre-
den over de eisen die de opleiding stelt aan onderzoek in het afstuderen, tegenover 12% die (een 
beetje) ontevreden is (zie tabel 15). De grootste groep is ‘gewoon’ tevreden (52%).  

Tabel 15 Mate van tevredenheid bij praktijkbegeleiders met de opleidingseisen t.a.v. onderzoek 

 
 
We stelden ook vragen over de hoeveelheid onderzoek en de diepgang van het onderzoek. De meer-
derheid van de ondervraagde praktijkbegeleiders vindt dat studenten precies genoeg onderzoek 
doen in het afstuderen (39%). Als we drie antwoordcategorieën bij elkaar optellen (‘studenten doen 
veel te weinig onderzoek’, ‘studenten doen te weinig onderzoek’ en ‘studenten doen net te weinig 
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onderzoek’), blijkt dat 18% van de ondervraagde praktijkbegeleiders vindt dat studenten te weinig 
onderzoek doen. Als we op dezelfde manier de drie andere antwoordcategorieën bij elkaar optellen 
(‘studenten doen veel te veel onderzoek’, ‘studenten doen te veel onderzoek’ en ‘studenten doen 
net te veel onderzoek’), dan blijkt dat 30% vindt dat studenten te veel onderzoek doen.  

Wat betreft de diepgang van het onderzoek is het percentage praktijkbegeleiders dat vindt dat het 
onderzoek net te weinig diepgang heeft (36%) bijna net zo groot is als het percentage dat aangeeft 
dat het onderzoek precies genoeg diepgang heeft (38%). Als we drie antwoordcategorieën bij elkaar 
optellen (‘het onderzoek heeft veel te weinig diepgang’, het onderzoek heeft te weinig diepgang’ en 
‘het onderzoek heeft net te weinig diepgang’), valt op dat opgeteld 49% van de respondenten vindt 
dat het onderzoek te weinig diepgang heeft, terwijl opgeteld 8% van mening is dat het onderzoek 
(net) te veel diepgang heeft (bij elkaar opgetelde antwoordcategorieën (‘het onderzoek heeft veel te 
veel diepgang’, het onderzoek heeft te veel diepgang’ en ‘het onderzoek heeft veel te weinig diep-
gang’). 

Ad c. de wijze waarop de begeleiding van de student vorm krijgt  
De mate waarin praktijkbegeleiders tevreden zijn met de vorm van afstudeerbegeleiding varieert: 
29% is een beetje tot heel erg ontevreden en 44% is een beetje tot heel erg tevreden (zie tabel 16). 
Een aantal praktijkbegeleiders wenst meer begeleiding, meer sturing en/of meer betrokkenheid van-
uit de opleiding, omdat dat invloed heeft op de kwaliteit en duur van het traject. Er is ook een groep 
die een onwenselijke variatie ziet tussen begeleiders en hogescholen. Dat wil zeggen: een groep 
praktijkbegeleiders vindt dat hogescholen verschillen in bijvoorbeeld de mate van betrokkenheid, de 
inspanning en de mate van expertise. 

Tabel 16 Mate van tevredenheid bij praktijkbegeleiders met de vorm van begeleiding 
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Ad d. De wijze van werken van een student binnen het bedrijf aan het afstudeerproject, inclusief op te 
leveren producten 

Van de praktijkbegeleiders vindt 58% dat studenten een beetje tot en met veel meer flexibiliteit 
moeten krijgen in het aanpassen van het afstudeerproject aan wat de organisatie vraagt. 34% vindt 
dat de flexibiliteit gelijk moet blijven. Slechts 6,5% vindt dat er een beetje minder tot en met veel 
minder flexibiliteit nodig is. De meeste respondenten wensen meer flexibiliteit vanuit opleidingen, 
zodat er dichter op de praktijk gewerkt kan worden. Zij willen minder vaste formats en wijzen van 
werken. Zij ervaren dat het nu te vaak volgens de opzet van school moet. Zoals te zien is in tabel 17, 
zijn veruit de meeste respondenten (53%) tevreden over het eindproduct dat studenten aan hun or-
ganisatie opleveren. Opgeteld slechts 9% is (een beetje) ontevreden. 

Tabel 17 Mate van tevredenheid bij praktijkbegeleiders met de kwaliteit van het eindproduct 

 
 
Ad e. De beoordeling van de student 
De meeste praktijkbegeleiders zijn een beetje tot heel erg tevreden met de prestaties waarop het 
afstuderen wordt beoordeeld (57%), waarvan 39% ‘gewoon’ tevreden is. 16% van de praktijkbegelei-
ders is er juist een beetje tot en met heel erg ontevreden over. Uit de toelichting blijkt dat praktijkbe-
geleiders in het algemeen vinden dat er te veel papierwerk komt kijken bij het beoordelen. Ook 
wordt genoemd dat de presentaties vaak te kort zijn om diepgang te krijgen. Bovendien bestaat de 
wens om te werken met beroepsproducten, portfolio’s en bredere competenties.  

De meeste praktijkbegeleiders (50%) geven aan dat zij feedback geven over de student, en daarmee 
de student indirect beoordelen. Minder vaak komt voor dat ze vragen stellen tijdens het eindgesprek 
(20%) of een rol als examinator hebben (17%). Praktijkbegeleiders willen in de gewenste situatie een 
grotere rol in het beoordelen. Ze denken die te kunnen invullen omdat zij door intensief samen te 
werken met de student een goed beeld hebben van diens totale prestatie. 

4.3.3 De toegevoegde waarde van het afstuderen (deelvraag 4) 

We legden ook de praktijkbegeleiders de acht belangrijkste toegevoegde waarden van afstuderen 
(buiten toetsing en beroepsbekwaamheid) voor die uit de casestudies (hoofdstuk 3) naar voren zijn 
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gekomen. En ook zij konden aan de lijst zelf een waarde toevoegen. Afstuderen heeft toegevoegde 
waarde als: 

 Studenten concrete werkervaring kunnen opdoen en zich professioneel kunnen ontwikkelen. 
 Studenten een goed beeld krijgen van een functie die ze na hun studie in de beroepspraktijk 

kunnen gaan uitvoeren.  
 De praktijkbegeleider een relevant resultaat krijgt.  
 De praktijkbegeleider zicht krijgt op de competenties van de student in het kader van bijvoor-

beeld een toekomstige baan.  
 Het onderwijs up to date blijft doordat het afstuderen een beeld geeft van wat er speelt in de 

praktijk.  
 Docenten persoonlijke voldoening halen uit het begeleiden van een student. 
 Het afstuderen een bijdrage levert aan kennis over algemene vraagstukken die spelen binnen 

de beroepspraktijk (bijvoorbeeld het gebruik van big data, duurzaamheid, artificial intelli-
gence).  

 Bestaande, recente theorie gebruikt wordt om de praktijk te helpen innoveren.  
 Anders, namelijk… 

 
De praktijkbegeleiders werd gevraagd de toegevoegde waarden te rangschikken naar belangrijkheid, 
waarbij 1 het meest belangrijk en 9 het minst belangrijk is. De drie toegevoegde waarden van het af-
studeren die praktijkbegeleiders het vaakst op de eerste plaats zetten zijn: 

 Studenten kunnen concrete werkervaring kunnen opdoen en zich professioneel ontwikkelen 
(door 39% van de praktijkbegeleiders op nummer 1 gezet). 

 Studenten krijgen een goed beeld van een functie die ze na hun studie in de beroepspraktijk 
kunnen gaan uitvoeren (door 30% op nummer 1 gezet.) 

 De opdrachtgever krijgt een relevant resultaat (door 8% op nummer 1 gezet, maar ook rela-
tief vaak op de tweede en derde plek gezet). 
 

De toegevoegde waarde die het vaakst op de tweede plaats werd gezet, is de praktijkbegeleider krijgt 
een relevant resultaat (door 28% op nummer 2 gezet). Dit is ook de waarde die het vaakst op de 
derde plaats werd gezet (21%). 

4.3.4 De vormgeving van de samenwerking en onderlinge relatie in de kennisdriehoek (deel-
vraag 5) 

Net als de docenten vinden praktijkbegeleiders dat studenten momenteel de grootste rol in het af-
studeren hebben (gemiddeld 85 van de 100), maar ze dichten zichzelf ook een behoorlijke rol toe (60 
punten van de 100). Ze lijken daarmee tevreden want geven aan weinig veranderingen te wensen in 
de grootte van de rollen van de betrokken partijen. 

De praktijkbegeleiders geven aan vooral overleg te hebben met de student. Ze hebben incidenteel 
overleg met docentbegeleiders. Toch geeft ook 58% duurzame relaties met hbo-opleidingen te heb-
ben. Ook overleg tussen alle drie de betrokken partijen vindt volgens hen incidenteel plaats. 

Praktijkbegeleiders wensen meer afstemming met de opleiding. Dit is om de verwachtingen weder-
zijds helder krijgen. Vooral het contact in de beginfase van het afstuderen vinden praktijkbegeleiders 
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belangrijk, maar ook afstemming halverwege en bij de eindbeoordeling worden gewenst. Overall 
wordt één keer per maand overleg tussen beroepspraktijk en opleiding afdoende gevonden.  

Afstudeerprojecten zijn volgens praktijkbegeleiders zelden vervolgprojecten op eerdere afstudeer-
projecten. Ze geven aan dat geen groot probleem te vinden. 

4.4 Resultaten studenten (alumni) 

4.4.1 Respons 

Tussen 10 juni en 27 december 2021 hebben in totaal 79 alumni meegedaan aan het onderzoek. Van 
deze 79 respondenten hebben er 11 (14%) de Engelse versie van de vragenlijst beantwoord.  

Welke hogeschool en opleiding 
De opleidingen Communicatie (32%) en Sportcommunicatie (16%) worden veruit het vaakst ge-
noemd. De helft van de respondenten (50%) is na het afstuderen gaan werken. Een kleiner deel 
(41%) ging verder studeren, waarvan 21% via een pre-master en 16% via een universitaire master. 

Algemene kenmerken en evaluatie van het afstuderen  
De alumni gaven aan de manier waarop het afstuderen is vormgegeven een rapportcijfer variërend 
van 4 tot en met 9, met een gemiddelde van 7 en een standaarddeviatie van 1,12. Het meest gege-
ven rapportcijfer (de modus) is een 8. 

Gevraagd naar wat alumni graag anders zien in het afstuderen, gaven ze net als de praktijkbegelei-
ders vooral aan dat de focus meer op de praktijk moet komen te liggen. Daarbij mag onderzoek min-
der centraal staan en mogen scripties afgeschaft. Daarentegen willen de alumni juist meer mogelijk-
heden om tijdens het afstuderen mee te werken in een organisatie. We moeten bij deze resultaten in 
ogenschouw nemen dat het gaat om respondenten die al een tijdje geleden zijn afgestudeerd, toen 
scripties met een grote rol voor onderzoek nog gemeengoed waren.  

We vroegen de alumni welk rapportcijfer zij geven aan de aansluiting tussen het afstuderen en de 
opleiding/baan die ze daarna deden. De rapportcijfers die ze gaven, liepen van 0 tot en met 10, met 
een gemiddelde van een 6,2 en een standaarddeviatie van 1,9. Het meest gegeven rapportcijfer (de 
modus) is een 6. Het is zinvol om hier onderscheid te maken tussen alumni die na hun hbo-bachelor 
verder zijn gaan studeren en zij die zijn gaan werken. Tabel 18 geeft de resultaten weer. De alumni 
die na hun hbo-bachelor verder zijn gaan studeren, evalueerden de aansluiting tussen het afstuderen 
en hun vervolgopleiding positiever dan zij die na hun hbo-bachelor zijn gaan werken. Maar de stan-
daarddeviaties en de range van de rapportcijfers laten zien dat de meningen bij beide groepen erg 
verdeeld zijn. 

  



  
 

57 

Tabel 18 Aansluiting tussen afstuderen en vervolgopleiding of baan volgens alumni 

Werk of stu-
die? 

Minimum Maximum Gemiddelde Standaarddeviatie Modus 

Werk 2 10 6,1 1,9 6 

Studie 0 8,5 6,4 2 8 

Opm. In de tabel is het oordeel over de aansluiting uitgesplitst naar alumni die na hun afstuderen zijn gaan 
werken en alumni die na het afstuderen een vervolgstudie zijn begonnen. 

 

4.4.2 De wijze waarop het afstuderen nu vormgegeven wordt en hoe studenten (alumni) dit 
ervaren (IST), en wat hun wensen zijn (SOLL; deelvragen 1 t/m 3) 

Ook in de vragenlijst voor studenten wordt eerst gevraagd naar het oordeel over de vorm van het af-
studeren in de huidige situatie, hoe zij dit ervaren (IST) en wensen (SOLL). Hierbij werd specifiek 
doorgevraagd op de thema’s waarop volgens de casestudies (zie hoofdstuk 3) regelmatig disconti-
nuïteit bestaat en leerpotentieel nog niet optimaal wordt benut. Deze thema’s zijn:  

a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt. 
b. De rol van onderzoek tijdens het afstuderen. 
c. Wijze waarop de begeleiding van de student vorm krijgt.  
d. De wijze van werken van een student binnen een organisatie aan het afstudeerproject, inclu-

sief op te leveren producten.  
e. De beoordeling van het afstudeerproject. 
f. De bevindingen per thema worden hieronder besproken.  

Ad a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt 
De meeste alumni studeerden af bij een organisatie waar ze zowel aan hun afstudeerproject werkten 
als in de organisatie meewerkten (49%). Een kwart van de ondervraagde alumni werkte bij de organi-
satie louter aan het afstudeerproject. De overgrote meerderheid van de alumni vond zelf een organi-
satie om bij af te studeren (78%). 

Tabel 19 laat zien dat de huidige invulling van de afstudeerprojecten niet substantieel verschilt van 
de situatie die studenten wensen. De meerderheid (67%) geeft aan dat zij het project samen met de 
praktijkbegeleider hebben ingevuld. Dit is ook de manier waarop de meeste alumni (56%) de invul-
ling idealiter zien. Uit de toelichting blijkt dat een grote groep vindt dat afstudeerproject in samen-
spraak tussen student en praktijkbegeleider tot stand moet komen. Zo kunnen de belangen en wen-
sen van de praktijkbegeleider en van de student volgens de alumni op elkaar afgestemd worden en 
hebben beide partijen er het meeste aan. 
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Tabel 19 Wijze waarop het afstudeerproject tot stand komt (IST en SOLL) 

Inhoudelijke invulling van afstudeerproject IST SOLL 

Studenten komen zelf met een onderwerp dat 
past bij de opleiding en de praktijkbegeleider 

5% 16% 

Studenten vullen het onderwerp samen met de 
praktijkbegeleider in 

67% 56% 

De praktijkbegeleider komt met het onderwerp 22% 15% 

De opleiding biedt thema’s aan waar de student 
uit kiest en er een passende praktijkbegeleider 
bij zoekt 

1% 8% 

De opleiding bepaalt het thema, studenten vullen 
dat in overleg met de praktijkbegeleider verder 
in 

3% 2% 

Weet ik niet 0% 1% 

Anders 3% 2% 

 

Ad b. De rol van onderzoek tijdens het afstuderen 
Veruit de grootste groep ondervraagde alumni is tevreden over de eisen die de opleiding stelt aan 
onderzoek in het afstuderen (43%). Van de respondenten is 57% een beetje tot en met heel erg te-
vreden. Daar tegenover staat dat 30% een beetje tot zelfs heel erg ontevreden is over de eisen die de 
opleiding stelt aan onderzoek in het afstuderen. Zij lichtten hun ontevredenheid toe met woorden en 
zinnen als: streng, academisch, formeel, veel eisen, vaste richtlijnen en procedures, onderzoek speelt 
geen rol meer in de huidige baan, vooral veel geleerd van de praktijk en het meewerken. Ook de te-
vreden respondenten lichtten hun antwoord toe en noemden daarin: onderzoek verhoogt de kwali-
teit van het werk, het brengt diepgang, eisen met betrekking tot onderzoek zijn realistisch, duidelijk 
en uitdagend, onderzoek doen is waardevol voor een masteropleiding. 

De grootste groep ondervraagde alumni vindt het doen van onderzoek tijdens het afstuderen een 
beetje tot heel erg waardevol (73%).  

Respondenten kregen ook de vraag voorgelegd: ‘Heb je in je huidige functie iets aan wat je geleerd 
hebt bij het doen van onderzoek tijdens je afstuderen?’ De resultaten zijn uitgesplitst voor alumni die 
na het voltooien van hun hbo-bachelor zijn gaan werken en zij die daarna een vervolgopleiding zijn 
gaan volgen. Van de alumni die na hun hbo-bachelor zijn gaan werken zegt een kleine meerderheid 
(57%) dat ze na hun studie weinig tot helemaal niets hebben gehad aan het onderzoek tijdens het 
afstuderen. Alumni die na hun hbo-bachelor een vervolgopleiding zijn gaan doen zegt een kleine 
meerderheid (27%) juist dat ze na hun studie een beetje tot heel veel gehad hebben aan het onder-
zoek tijdens het afstuderen. 
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Ad c. Wijze waarop de begeleiding van de student vorm krijgt  
Alumni geven aan dat ze vooral inhoudelijk begeleid werden door zowel hun docent als praktijkbege-
leider, en dat beide partijen ook coaching gaven op hun professionele ontwikkeling. Het ideaalbeeld 
van alumni m.b.t. de begeleiding komt sterk overeen met de huidige vormgeving van de begeleiding. 

Ad d. De wijze van werken van een student binnen het bedrijf aan het afstudeerproject 
De meeste alumni (58%) geven aan dat ze veel flexibiliteit hadden om hun werkwijze aan te passen 
aan de wensen van de praktijkbegeleider of wat bij de opdracht paste. De meerderheid van de 
alumni (65%) geeft aan dat de mate van flexibiliteit om hun werkwijze aan te passen precies goed 
was. 

Ad e. De beoordeling van de student 
De meeste alumni (53%) geven aan dat de praktijkbegeleider feedback gaf over de student, en daar-
mee de student indirect beoordeelde. Volgens alumni komt het minder vaak voor dat praktijkbegelei-
der vragen stelden tijdens het eindgesprek (13%) of dat ze een rol als examinator hadden (13%). Het 
valt op dat bijna de helft van de ondervraagde alumni (47%) het gewenst vindt als de praktijkbegelei-
der samen met docenten het eindcijfer van het afstuderen bepalen, omdat de praktijkbegeleider be-
ter zicht heeft op het proces en de ontwikkeling van de student als professional. 

4.4.3 De toegevoegde waarde van het afstuderen (deelvraag 4) 

We legden ook aan de alumni de acht belangrijkste toegevoegde waarden van afstuderen (buiten 
toetsing en beroepsbekwaamheid) voor die uit de casestudies (hoofdstuk 3) naar voren zijn geko-
men. En ook zij konden aan de lijst zelf een waarde toevoegen. Afstuderen heeft toegevoegde 
waarde als: 

 Studenten concrete werkervaring kunnen opdoen en zich professioneel kunnen ontwikkelen. 
 Studenten een goed beeld krijgen van een functie die ze na hun studie in de beroepspraktijk 

kunnen gaan uitvoeren.  
 De praktijkbegeleider een relevant resultaat krijgt.  
 De praktijkbegeleider zicht krijgt op de competenties van de student in het kader van bijvoor-

beeld een toekomstige baan.  
 Het onderwijs up to date blijft doordat het afstuderen een beeld geeft van wat er speelt in de 

praktijk.  
 Docenten persoonlijke voldoening halen uit het begeleiden van een student. 
 Het afstuderen een bijdrage levert aan kennis over algemene vraagstukken die spelen binnen 

de beroepspraktijk (bijvoorbeeld het gebruik van big data, duurzaamheid, artificial intelli-
gence).  

 Bestaande, recente theorie gebruikt wordt om de praktijk te helpen innoveren.  
 Anders, namelijk… 

Ook de alumni werd gevraagd de toegevoegde waarden te rangschikken naar belangrijkheid, waarbij 
1 het meest belangrijk en 9 het minst belangrijk is. De drie toegevoegde waarden van het afstuderen 
die alumni het vaakst op de eerste plaats zetten zijn: 

 Studenten kunnen concrete werkervaring opdoen en zich professioneel kunnen ontwikkelen 
(door 57% van de alumni op nummer 1 gezet). 
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 Studenten krijgen een goed beeld van een functie die ze na hun studie in de beroepspraktijk 
kunnen gaan uitvoeren (door 15% van de alumni op nummer 1 gezet). 

 Het afstuderen levert een bijdrage aan kennis over algemene vraagstukken die spelen binnen 
de beroepspraktijk (door 9% van de alumni op nummer 1 gezet) 
Bestaande, recente theorie wordt gebruikt om de praktijk te helpen innoveren (door 9% van 
de alumni op nummer 1 gezet). 
 

De waarde die het vaakst op de tweede plaats werd gezet, is Studenten krijgen een goed beeld van 
een functie die ze na hun studie in de beroepspraktijk kunnen gaan uitvoeren (door 35% van de sa-
lumni op nummer 2 gezet). De waarde die het vaakst op de derde plaats werd gezet, is De praktijkbe-
geleider krijgt zicht op de competenties van de student in het kader van bijvoorbeeld een toekomstige 
baan (door 24% van de alumni op nummer 3 gezet).  

4.4.4 De vormgeving van de samenwerking en onderlinge relatie in de kennisdriehoek (deel-
vraag 5) 

Alumni geven aan dat vooral overleg tussen hen en de praktijkbegeleider het vaakst plaatsvond, op 
de voet gevolgd door overleg tussen hen en de docentbegeleider. Opvallend is dat ook zij aangeven 
dat er weinig overleg plaatsvond tussen de docent- en praktijkbegeleider. Overleg tussen de drie par-
tijen komt nog wat minder vaak voor. Had het aan hen gelegen dan hadden de alumni graag vaker 
overleg met de docent gehad en iets vaker met de praktijkbegeleider. Ook hadden de docent en de 
praktijkbegeleider dan vaker overlegd dan in werkelijkheid het geval was. Ten slotte geven alumni 
aan dat ze liever vaker gelijktijdig overleg hadden gehad met alle betrokkenen tijdens het afstuderen. 
 

4.5 Resultaten lectoren 

4.5.1 Respons 

De lectoren in het projectteam hebben alle lectoren benaderd die binnen het economisch domein 
vallen. Lectoren die deel uitmaken van hun eigen netwerk hebben ze persoonlijk benaderd. De ove-
rige relevante lectoren ontvingen een algemene uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. 
Daarnaast vroegen we alle lectoren om hun kenniskringleden te vragen de vragenlijst voor onderzoe-
kers in te vullen (zie paragraaf 4.6). 

In eerste instantie vulden 29 lectoren de vragenlijst in. Door foutieve routing was een deel van de 
vragenlijst voor de respondenten niet zichtbaar. In een poging toch respons te krijgen op de niet-ge-
toonde vragen, hebben we een aanvullende vragenlijst ontwikkeld en verstuurd. Op deze vragenlijst 
hebben tussen 31 januari en 7 februari 2022 nog 8 lectoren gereageerd. Twee lectoren werden ver-
wijderd uit de dataset, omdat ze werkzaam zijn in domeinen die buiten de scope van dit onderzoek 
vallen. Dat leverde een respons op van in totaal 35 lectoren. 

Vanwege de relatief lage respons beperken we ons hieronder tot een weergave van de kwalitatieve 
resultaten. Bij de interpretatie van de kwalitatieve bevindingen is het belangrijk om in het achter-
hoofd te houden dat ze op een erg lage N gebaseerd zijn. Dat betekent dat ze niet moeten worden 
geïnterpreteerd als algemeen geldend voor alle lectoren binnen de relevante populatie. 
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De meest genoemde opleidingen waarbij lectoren betrokken zijn, zijn Bedrijfskunde (8 lectoren), Fi-
nance & Control (7 lectoren) en HRM (5 lectoren). Verder is er een grote diversiteit aan opleidingen, 
waaronder ORM, Commerciële Economie, Accountancy en International Business. 

4.5.2 De wijze waarop het afstuderen nu vormgegeven wordt en hoe lectoren dit ervaren 
(IST), en wat hun wensen zijn (SOLL; deelvragen 1 t/m 3) 

Op de vraag wat lectoren graag anders zouden zien in het afstuderen, hebben 27 lectoren gerea-
geerd. Zes keer wordt genoemd dat er een wens bestaat voor meer aandacht voor het verhogen van 
het niveau van onderzoekend vermogen bij studenten (inclusief schrijfvaardigheid). Vijf keer wordt 
genoemd dat er behoefte is aan meer verbinding en samenwerking met het afstuderen. Ook vijf lec-
toren noemen dat ze behoefte hebben aan minder strenge beoordelingskaders.  

We vroegen lectoren ook wat onderzoek van afstudeerders doorgaans oplevert voor hun lectoraat. 
Ongeveer de helft van de zeven reacties is positief (bijvoorbeeld “Wij gebruiken het onderzoek van de 
studenten voor het stapelen van casestudies en analyse”). De andere helft is negatiever (bijvoorbeeld 
“Op dit moment zijn we meer operationeel aan het begeleiden dan dat het aan onze agenda bij-
draagt”).  

Lectoren die aangaven geen betrokkenheid te hebben bij het afstuderen, vroegen we via een open 
vraag wat de belangrijkste redenen daarvoor zijn. Uit de vier antwoorden komt vooral de mismatch 
tussen het afstuderen en lectoraatsprojecten naar voren, en dat het niet makkelijk is om studenten 
te vinden die willen afstuderen op een lectoraatsproject. 

De rol van onderzoek tijdens het afstuderen 
We vroegen lectoren ook naar de rol die de opleiding geeft aan onderzoek in het afstuderen. De re-
acties zijn overwegend kritisch. Er wordt genoemd dat er te weinig aandacht wordt besteed in oplei-
dingen aan (innovatieve) onderzoeksmethoden en dat docenten zelf ook onvoldoende kennis heb-
ben van en bekwaam zijn in het doen van onderzoek. Een andere lector noemt dat er vanuit de oplei-
ding interesse in en betrokkenheid bij onderzoek is, en dat docent-onderzoekers daar een essentiële 
rol in spelen. Weer een andere lector noemt dat hij/zij alleen in de masteropleiding tevreden is over 
de rol van onderzoek. 

4.5.3 De vormgeving van de samenwerking en onderlinge relatie in de kennisdriehoek (deel-
vraag 5) 

We vroegen lectoren hoe tevreden zij binnen afstudeerprojecten zijn met de afstemming tussen on-
derwijs, praktijk en hun lectoraat. In positieve reacties worden genoemd: goede relaties met begrip-
volle en relevante praktijkpartners, docent-onderzoekers zorgen voor korte lijnen, studenten leren 
dingen die ze in het onderwijs niet leren, docenten raken geïnspireerd. Minder positieve kanten die 
genoemd worden, zijn dat samenwerkingen nog te veel afhankelijk zijn van individuen, verbetermo-
gelijkheden in afstemming en verwachtingsmanagement.  

We vroegen lectoren ook wat zij graag anders zien in de afstemming. Er wordt tweemaal een wens 
genoemd voor meer gezamenlijkheid in het invullen van de opdracht en het onderzoek.  
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4.6 Resultaten onderzoekers (kenniskringleden) 

4.6.1 Respons 

Zoals in paragraaf 4.5 aangegeven werden de kenniskringleden (hierna: onderzoekers) benaderd om 
deel te nemen aan het onderzoek door hun lector.  

Tussen 13 oktober en 8 december 2021 hebben 41 onderzoekers meegedaan aan het onderzoek. Net 
als bij de lectoren had ook de vragenlijst voor de onderzoekers last van een foutieve routing. En ook 
hier hebben we een aanvullende vragenlijst ontwikkeld en verstuurd. Op deze vragenlijst hebben tus-
sen 2 en 4 februari 2022 nog 4 respondenten gereageerd. Eén daarvan gaf aan associate lector te 
zijn. Omdat associate lectoren in dit onderzoek in de categorie lectoren vallen, is deze respondent 
verwijderd uit de data. 

In tabel 20 is te zien dat veruit de meeste onderzoekers (68%) aangeven als docent-onderzoeker be-
trokken te zijn bij een lectoraat: zij geven onderwijs en doen onderzoek bij één lectoraat.  

Tabel 20 Rol die onderzoekers bij een lectoraat vervullen 

  

Tabel 21 laat zien hoe onderzoekers betrokken zijn bij één of meer hbo-opleidingen. De overgrote 
meerderheid van hen (84%) geeft aan betrokken te zijn bij afstuderen. Een vergelijkbaar percentage 
(80%) geeft aan bij één of meerdere opleidingen betrokken te zijn via onderzoekers. Tweederde 
geeft aan betrokken te zijn bij het reguliere onderwijs. 

68%

9%

9%

7%

7%
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Als docent-onderzoeker: ik geef onderwijs
en doe onderzoek bij een lectoraat

Als docent-onderzoeker: ik geef onderwijs
en doe onderzoek bij meerdere lectoraten

Als (senior-)onderzoeker: ik doe onderzoek
bij een lectoraat

Als (senior-)onderzoeker: ik doe onderzoek
bij meerdere lectoraten

Anders
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Tabel 21 Vorm van betrokkenheid van onderzoekers bij (een) hbo-opleiding 

 

Aan de onderzoekers die aangaven betrokken te zijn bij afstuderen, vroegen we via een meerkeuze-
vraag wat de belangrijkste redenen daarvoor zijn. In tabel 22 is te zien dat het bijdragen aan het on-
derzoekend vermogen van studenten het vaakst wordt genoemd (71%), gevolgd door de bijdrage die 
afstudeerders leveren aan lectoraatsprojecten (60%) en het via afstudeerders behouden/versterken 
van de banden met een opleiding (43%).  

Tabel 22 Redenen voor betrokkenheid van onderzoekers bij afstuderen 

 

Het gemiddeld aantal afstudeerders dat volgens de onderzoekers jaarlijks betrokken is bij lectoraats-
project(en) loopt van 0 tot en met 15. Het gemiddelde was 3, met een standaarddeviatie van 3. De 
relatief hoge standaarddeviatie geeft aan dat de variatie vrij groot is. De meest genoemde aantallen 
(de modi, het zijn er dus 2) is een betrokkenheid van 1 of 2 afstudeerders per jaar bij een lectoraats-
project. 
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Principiële reden: ik vind dat ik als (docent-)onderzoeker
betrokken moet zijn bij het afstuderen

Weet ik niet
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4.6.2 De wijze waarop het afstuderen nu vormgegeven wordt en hoe onderzoekers dit erva-
ren (IST), en wat hun wensen zijn (SOLL; deelvragen 1 t/m 3) 

Net als bij de andere stakeholdergroepen start de vragenlijst voor onderzoekers met het oordeel 
over de vorm van het afstuderen in de huidige situatie en hoe zij dit ervaren (IST) en wensen (SOLL). 
Hierbij werd specifiek doorgevraagd op de thema’s waarop volgens de casestudies (zie hoofdstuk 3) 
regelmatig discontinuïteit bestaat en leerpotentieel nog niet optimaal wordt benut. Deze thema’s 
zijn:  

a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt. 
b. De rol van onderzoek tijdens het afstuderen. 
c. Wijze waarop de begeleiding van de student vorm krijgt.  
d. De wijze van werken van een student binnen een organisatie aan het afstudeerproject, inclu-

sief op te leveren producten.  
e. De beoordeling van het afstudeerproject. 

De bevindingen per thema worden hieronder besproken.  

Ad a. De wijze waarop een afstudeerproject tot stand komt 
De rapportcijfers die onderzoekers gaven aan de manier waarop het afstuderen is vormgegeven bij 
de opleiding waar zij het meest bij betrokken zijn, liepen van 3 tot en met 9, met een gemiddelde van 
een 7 en een standaarddeviatie van 1,3. Het meest gegeven rapportcijfer (de modus) is een 7. 

Middels een open vraag gaven onderzoekers aan of zij iets zouden willen veranderen aan het type 
afstudeerproject dat studenten uitvoeren met/binnen hun (associate) lectoraat. Rode draden in de 
antwoorden zijn de wens om als lectoraat sterk betrokken te zijn bij het afstuderen (en niet alleen op 
de achtergrond), en wat meer structuur en expertise opbouwen in onderzoeksprojecten en in de 
contacten met het werkveld. 

Ad b. De rol van onderzoek tijdens het afstuderen 
Veruit de meeste ondervraagde onderzoekers geeft aan een beetje tevreden of tevreden te zijn 
(beide 34%) over de eisen die de opleiding stelt aan onderzoek in het afstuderen. Uit de toelichting 
die ze bij hun antwoord geven, blijkt dat een groep onderzoekers vindt dat het onderzoekend ver-
mogen van studenten verbeterd moet worden en beter binnen de opleidingen ingebed moet wor-
den. Ook wordt genoemd dat er steeds meer aandacht is voor onderzoek en onderzoeksmethoden 
en dat de rol van onderzoek anders ingestoken kan worden door middel van actieonderzoek of ont-
werpgericht onderzoek. 

De grootste groep ondervraagde onderzoekers (51%) staat neutraal tegenover de hoeveelheid on-
derzoek tijdens het afstuderen. Van de onderzoekers staat 40% neutraal tegenover de diepgang van 
het onderzoek tijdens het afstuderen. Een ander deel vindt dat het onderzoek een beetje te weinig 
diepgang heeft (29%) en een even groot deel vindt dat het onderzoek te weinig diepgang heeft 
(29%). 

Ad c. De begeleiding van de student 
Tabel 23 toont de rol van onderzoekers in de begeleiding van studenten die afstuderen op lectoraats-
projecten. Er bestaat hierin veel variatie: 20% geeft aan zowel begeleider vanuit de opleiding als het 
lectoraat te zijn, 15% geeft aan praktijkbegeleider vanuit het lectoraat te zijn, zonder dat er een 
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externe organisatie betrokken is, en nog eens 15% geeft aan dat zij praktijkbegeleider zijn vanuit het 
lectoraat samen met een externe praktijkbegeleider.  

Tabel 23 De rol van onderzoekers in de begeleiding van afstuderen bij een lectoraat 

 

De antwoorden op de vraag wat onderzoekers graag anders zien in hun rol in de begeleiding van stu-
denten die afstuderen op lectoraatsprojecten, liepen sterk uiteen. 

Ad d. De wijze van werken 
We vroegen respondenten “Hoe ziet uw persoonlijke ideaalbeeld eruit als het gaat om de flexibiliteit 
die studenten hebben om de werkwijze aan te passen aan dat wat de opdrachtgever of de opdracht 
vraagt?” Bijna de helft van de ondervraagde onderzoekers (46%) gaf aan dat de flexibiliteit gelijk 
moet blijven. Een grote groep (37%) geeft aan dat studenten een beetje meer flexibiliteit moeten 
krijgen. Geen enkele ondervraagde onderzoeker vindt dat de flexibiliteit moet afnemen. In de toe-
lichting geven onderzoekers aan dat flexibiliteit (in opdracht, begeleiding, tijd en plaats) en multidis-
ciplinariteit van belang zijn. 

Ad e. De beoordeling van het afstuderen 
We vroegen onderzoekers “Hoe (on)tevreden bent u over het algemeen over de prestaties waarop 
het afstuderen wordt beoordeeld?” Antwoorden werden gegeven op een schaal van 1 (heel erg on-
tevreden) tot 7 (heel erg tevreden). Ook was het mogelijk om ‘weet ik niet’ te antwoorden. De groot-
ste groep ondervraagde onderzoekers (40%) is tevreden over de prestaties waarop het afstuderen 
wordt beoordeeld. De op één na grootste groep onderzoekers (26%) is een beetje tevreden. Opge-
teld 20% is een beetje tot heel erg ontevreden. In de toelichting geven onderzoekers vooral aan dat 
ze meer focus wensen op het toetsen van beroepsproducten. 

4.6.3 De toegevoegde waarde van het afstuderen (deelvraag 4) 

Net als de andere stakeholdergroepen kregen de onderzoekers de acht belangrijkste toegevoegde 
waarden van afstuderen (buiten toetsing en beroepsbekwaamheid) voorgelegd, die uit de casestu-
dies (hoofdstuk 3) naar voren zijn gekomen, met de vraag deze te rangschikken. Afstuderen heeft 
toegevoegde waarde als: 

20%

15%

15%

6%

11%

12%

5%

5%

12%

0% 10% 20% 30%

Ik ben tijdens het afstudeertraject zowel begeleider vanuit het lectoraat
als de begeleidende docent vanuit de opleiding

Ik ben de opdrachtgever vanuit het lectoraat, zonder dat er ook een
praktijkpartner betrokken is

Ik ben de opdrachtgever vanuit het lectoraat, samen met een
praktijkpartner

Ik ben voornamelijk betrokken bij het uitzetten van de grote lijnen van
het project

Ik ben voornamelijk betrokken bij het inhoudelijke thema

Ik ben voornamelijk betrokken bij de onderzoeksmethode(n)

Ik ben voornamelijk betrokken als de afstudeerder aangeeft daar
behoefte aan te hebben

Mijn rol is per afstudeertraject zodanig verschillend dat ik daar weinig
algemeens over kan zeggen

Anders
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 Studenten concrete werkervaring kunnen opdoen en zich professioneel kunnen ontwikkelen. 
 Studenten een goed beeld krijgen van een functie die ze na hun studie in de beroepspraktijk 

kunnen gaan uitvoeren.  
 De praktijkbegeleider een relevant resultaat krijgt.  
 De praktijkbegeleider zicht krijgt op de competenties van de student in het kader van bijvoor-

beeld een toekomstige baan.  
 Het onderwijs up to date blijft doordat het afstuderen een beeld geeft van wat er speelt in de 

praktijk.  
 Docenten persoonlijke voldoening halen uit het begeleiden van een student. 
 Het afstuderen een bijdrage levert aan kennis over algemene vraagstukken die spelen binnen 

de beroepspraktijk (bijvoorbeeld het gebruik van big data, duurzaamheid, artificial intelli-
gence).  

 Bestaande, recente theorie gebruikt wordt om de praktijk te helpen innoveren.  
 Anders, namelijk… 

 
De drie toegevoegde waarden van het afstuderen die onderzoekers het vaakst op de eerste plaats 
zetten zijn: 

 Studenten kunnen concrete werkervaring opdoen en zich professioneel ontwikkelen (door 
30% van de onderzoekers op nummer 1 gezet). 

 Bestaande, recente theorie wordt gebruikt om de praktijk te helpen innoveren (door 19% 
van de onderzoekers op nummer 1 gezet). 

 De praktijkbegeleider krijgt een relevant resultaat (door 14% van de onderzoekers op num-
mer 1 gezet). 

De waarde die het vaakst op de tweede plaats werd gezet, is De praktijkbegeleider krijgt een relevant 
resultaat (door 30% van de onderzoekers op nummer 2 gezet). De twee waarden die het vaakst op 
de derde plaats werden gezet, zijn Bestaande, recente theorie wordt gebruikt om de praktijk te hel-
pen innoveren en Het onderwijs blijft up to date doordat het afstuderen een beeld geeft van wat er 
speelt in de praktijk (allebei door 16 % van de onderzoekers op nummer 3 gezet).  

De vragen naar de grootte van de verschillende rollen in het afstuderen (deelvraag 5) waren door de 
foutieve routing weggevallen.  

4.7 Beantwoording deelvragen op basis van de resultaten van het survey-on-
derzoek 

De hoofdvraag die ten grondslag lag aan het survey-onderzoek luidde:  

Op welke wijze krijgen afstudeerprojecten op dit moment vorm binnen economische hbo-opleidin-
gen en hoe wordt dit ervaren door de verschillende betrokkenen (studenten, docent-begeleiders, 
praktijkpartners en betrokken onderzoekers)?  

De hoofdvraag viel uiteen in de deelvragen: 

1. Op welke wijze worden afstudeerprojecten nu vormgegeven volgens studenten, docenten, 
onderzoekers en praktijkpartners?  
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2. Wat vinden studenten, docenten, onderzoekers en praktijkpartners van de huidige vormge-
ving van afstudeerprojecten?  

3. Welke wensen leven er bij verschillende betrokkenen omtrent de toekomstige vormgeving 
van afstudeerprojecten? 

4. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de verschillende betrokkenen als het 
gaat om de toegevoegde waarden die iedere stakeholdergroep met name toekent aan afstu-
deerprojecten?  

5. Hoe krijgt op dit moment de samenwerking en onderlinge relatie vorm binnen de kennisdrie-
hoek onderwijs-onderzoek-praktijk in de context van het afstudeerproject?  

Hieronder geven we per deelvraag weer welk antwoord naar voren is gekomen in het survey-onder-
zoek. 

4.7.1 Deelvraag 1: op welke wijze worden afstudeerprojecten nu vormgegeven? 

We hebben vooral de docenten in detail bevraagd over de huidige vormgeving van het afstuderen. 
Daaruit ontstaat een beeld van een traject dat in principe een semester duurt en waarin studenten 
doorgaans zelfstandig een afstudeerproject vinden bij een externe organisatie. De inhoudelijke invul-
ling vindt meestal plaats in overleg tussen student en praktijkbegeleider. De studenten gaan dan aan 
de slag gaan met een vraagstuk van/in organisatie en brengen daarover op basis van onderzoek ad-
vies uit aan de organisatie.  

Er wordt relatief veel flexibiliteit ervaren in de werkwijze. Studenten worden doorgaans inhoudelijk 
begeleid door de docent en op professionele ontwikkeling begeleid door zowel de docent als de 
praktijkbegeleider.  

De meest voorkomende producten waarop het afstuderen wordt beoordeeld zijn verdedigingen, pre-
sentaties bij de opleiding, beroepsproducten, en adviesrapporten. Studenten worden doorgaans be-
oordeeld door docenten; praktijkbegeleiders hebben doorgaans een indirecte rol in de beoordeling.  

4.7.2 Deelvraag 2: wat vinden stakeholders van de huidige vormgeving van afstudeerpro-
jecten? 

De verschillende onderzoeksgroepen beoordelen de huidige vormgeving van afstudeerprojecten over 
het algemeen met een ruime voldoende, een 7. Dat is een indicatie dat er veel goed gaat in het afstu-
deren. 

Docenten, praktijkbegeleiders en alumni zijn doorgaans tevreden met de vorm van de begeleiding. 
Praktijkbegeleiders zijn doorgaans tevreden met het eindproduct dat studenten opleveren. De rol 
van onderzoek in het afstuderen wordt over het algemeen redelijk positief ervaren door docenten, 
stakeholders en alumni (vooral door alumni die na hun hbo-bachelor een vervolgopleiding zijn ge-
start). Onderzoekers zijn wat kritischer en vinden dat het onderzoek wat meer diepgang mag krijgen.  

En tegelijkertijd hebben de verschillende partijen ook duidelijk de wens om het afstuderen te verbe-
teren. Ruim 40% van de docenten geeft aan dat het afstuderen in hun opleiding de afgelopen drie 
jaar herzien is. De reden voor het herzien die het vaakst genoemd wordt, is de wens om dichter aan 
te willen sluiten bij behoeften van het werkveld, zodat het afstuderen authentieker wordt.  
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4.7.3 Deelvraag 3: welke wensen leven er onder stakeholders over de toekomstige vormge-
ving van afstudeerprojecten? 

Het survey-onderzoek schijnt ook licht op de vraag wat er verbeterd kan worden om het afstuderen 
impactvoller te maken. Aspecten die door de verschillende stakeholders zijn aangedragen zijn: het 
dichter aansluiten van het afstuderen op de praktijk, geen scripties of adviezen die in een la terecht 
komen, maar authentieke beroepsproducten, meer samenwerking tussen de verschillende stakehol-
ders en meer focus op daadwerkelijke implementatie van adviezen. Ook bestaat er een brede wens 
om het afstuderen meer te verbinden met kennisontwikkeling (lectoraten).  

4.7.4 Deelvraag 4: welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de verschillende sta-
keholders als het gaat om de toegevoegde waarden van afstudeerprojecten? 

Het opdoen van concrete werkervaring door en de professionele ontwikkeling van studenten blijkt 
voor alle stakeholders de belangrijkste toegevoegde waarde van afstuderen te zijn. Op zich is het lo-
gisch dat het afstuderen van de individuele student voor eenieder voorop staat. Maar een nadeel kan 
zijn dat het zicht op de waarden voor andere stakeholders beperkt kan zijn. Het kan een belemme-
ring vormen voor impactvolle afstudeerprojecten, waarin alle stakeholders toegevoegde waarde ha-
len uit het afstuderen. 

4.7.5 Deelvraag 5: hoe krijgt de samenwerking en onderlinge relatie vorm binnen de kennis-
driehoek onderwijs-onderzoek-praktijk in de context van het afstudeerproject? 

Duurzame relaties tussen opleidingen en externe organisaties komen zeker voor, maar zijn niet de 
standaard. Ook zijn lectoraten lang niet altijd betrokken bij het afstuderen.  

Een belangrijk en hoopvol teken in de weg naar impactvollere afstudeerprojecten is dat de stakehol-
ders aangeven dat ze graag meer onderling contact willen. Op dit moment staan studenten ook in de 
overlegstructuur centraal: het contact tussen student en docent enerzijds en student en praktijkbe-
geleider anderzijds is het meest frequent. Vaker contact tussen de verschillende partijen kan een ma-
nier zijn om meer op de hoogte te raken van elkaars wensen en belangen, wat de kans kan vergroten 
dat er vaker win-win-win situaties ontstaan binnen afstudeerprojecten. 

4.7.6 Implicaties voor het verdere onderzoek 

De respons binnen het surveyonderzoek viel met name als het gaat om praktijkbegeleiders en stu-
denten tegen. Des te belangrijker was het om de resultaten te valideren in de derde en laatste werk-
conferentie. De deelnemers herkenden het geschetste beeld en onderkenden het belang van meer 
interactie en cocreatie. Wel vroeg men aandacht voor de haalbaarheid van meer interactie en cocre-
atie tussen opleiding, praktijk en onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld nu al veel tijdsdruk ervaren. Ver-
der kwamen er met name praktische tips rondom verder onderzoek (uitbreiden naar andere domei-
nen), over het presenteren van de resultaten en eventueel verdere analyse van de data. Omdat de 
derde werkconferentie aan het einde van het onderzoeksproject is gehouden, konden we die tips 
niet meer toepassen binnen de loop van dit project.  
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HOOFDSTUK 5 CODESIGN MET STAKEHOLDERS 

5.1 Principes van codesign met het hele systeem van stakeholders 

Voor de uitvoering van het codesign-spoor hebben we de principes van ontwerpgericht actieonder-
zoek gevolgd (Van der Zouwen, 2022). De stakeholders zijn alle personen uit de kennisdriehoek rond 
impactvol afstuderen in de economische sector van het hbo. We hebben gekozen voor een invulling 
waarbij ook grote groepen stakeholders betrokken kunnen worden, volgens de Large Scale Interven-
tion (LSI) aanpak (Van der Zouwen, 2022). LSI is een ontwikkelaanpak die zich in de praktijk heeft be-
wezen door het combineren van de volgende principes:  

1. Systeemdenken: het vraagstuk wordt in zijn context van tijd en omgeving bekeken.  
2. Actieve participatie: alle belanghebbenden (of een vertegenwoordiging daarvan) worden uit-

genodigd om hun bijdrage te leveren, waardoor bewustwording van de huidige en gewenste 
situatie ontstaat; zelfmanagement draagt daarin bij aan betrokkenheid en eigenaarschap. 

3. Action learning: zoveel mogelijk in het hier en nu werken, waarbij denken en doen niet ge-
scheiden worden; de rapportage wordt zoveel mogelijk real-time gemaakt, alle resultaten 
worden real-time vastgelegd in overzichten aan de muur. 

4. Sensemaking: de setting en de werkvormen bevorderen dat er een gedeeld beeld ontstaat 
van de situatie en dat de betekenis daarvan voor de deelnemers zo goed mogelijk tot hun 
recht komt; deelnemers worden als compleet mens gezien, niet alleen praten maar ook den-
ken, voelen en doen met hoofd, hart en handen.  

Het gezamenlijk in beeld brengen van resultaten in grote overzichten speelt een belangrijke rol. Co-
creatie van die overzichten doet veel meer dan alleen resultaten bundelen en zichtbaar maken. Men-
sen veranderen hun focus van bespreken naar samen iets creëren, van praten over cocreatie naar be-
ginnen met cocreatie (Van der Zouwen, in druk).  

Deze principes hebben in dit onderzoek vorm gekregen in: 

1. Het werken met een begeleidingsgroep. 
2. Het uitnodigingsproces en het houden van drie werkconferenties. 
3. Een codesign-sessie voor het ontwikkelen van tools. 
4. Diverse try-outs en ontwikkelsessies voor specifieke tools.  
5. Een communicatiestrategie die stakeholders niet alleen informeert, maar ook uitnodigt om 

mee te doen. 

Door het systematisch betrekken van stakeholders in zowel de vormgeving van het onderzoekspro-
ces als in de keuze van producten die nodig zijn, gaan kennisontwikkeling, -disseminatie en - imple-
mentatie gelijk op, wat uiteindelijk kan leiden tot meer impact (Greven & Andriessen, 2019). Van het 
begin af aan zijn alle informatie en resultaten gedeeld op de website www.impactvolafstuderen.nl, 
ondersteund door berichten via sociale media als LinkedIn via de accounts van het onderzoeksteam 
en een projectaccount @impactvol op Twitter. De website en de sociale media zijn een effectief 
hulpmiddel gebleken voor het delen van informatie en het uitnodigen om mee te doen, met name 
voor het surveyonderzoek en de werkconferenties.  

 



  
 

71 

5.2 Codesign van het onderzoeksproject met een begeleidingsgroep 

5.2.1 Samenstellen van de begeleidingsgroep 

Voor codesign met een heel systeem van belanghebbenden zijn mensen nodig die meedenken over 
hoe een vertegenwoordiging van het hele systeem eruitziet, hoe je de stappen in het proces zo kunt 
organiseren dat de diverse belanghebbenden zich uitgenodigd en betrokken voelen bij het onder-
zoek, en hoe we gezamenlijk de scenario’s en tools op een productieve wijze kunnen ontwikkelen en 
delen. Daarvoor hebben we als een van de eerste stappen in het onderzoek een begeleidingsgroep 
gevormd, een microkosmos van het systeem.  

Leden van de begeleidingsgroep hebben een goed netwerk in hun stakeholdergroep en kunnen hel-
pen om te bepalen wat belangrijk is om de uitkomsten van het onderzoek te implementeren.  
De bemensing van de begeleidingsgroep is in de loop van de drie jaar enigszins gewisseld, maar heeft 
steeds bestaan uit: 

 Twee of drie studenten/recente alumni. 
 Eén of twee opleidingscoördinatoren/docentbegeleiders. 
 Twee leidinggevenden/bestuurders uit de hbo-wereld/ vertegenwoordigers NVAO 
 Twee of drie experts uit beroepspraktijk/bedrijfsbegeleiders van afstudeerders. 

De drie projectleiders als vertegenwoordiging vanuit onderzoek. De samenstelling van de begelei-
dingsgroep in de loop van het project is gegeven in bijlage 1. De samenstelling in het laatste jaar van 
het onderzoek staat hier op de website. 

5.2.2 Rol en bijdrage van de begeleidingsgroep 

De begeleidingsgroep heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontwerp en de planning van het on-
derzoek. De leden van de begeleidingsgroep hebben bijgedragen als volgt bijgedragen aan het onder-
zoek: 

Spoor 1:  
 Benoemen van selectiecriteria voor cases binnen de casestudies, meedenken om een goede 

voortgang te bevorderen, kritische reflectie op de conclusies. 
 Breed verspreiden van de vragenlijsten in het survey-onderzoek en het vergroten van de res-

pons in het eigen netwerk. 

Spoor 2:  
 Benoemen van de stakeholdergroepen bij de start van het onderzoek: Wie moeten we in elk 

geval betrekken?  
 Plannen van de werkconferenties en de vormgeving van het uitnodigingsproces daarvoor 

(wie moeten erbij zijn, wat is handig in de organisatie en wat niet, hoe kunnen we uitkom-
sten delen, checken van taalgebruik in de uitnodiging etc.). 

 Meedenken over op te leveren producten (wat gaat helpen in het realiseren van impactvol-
lere afstudeerprojecten?). 

 Input leveren voor en testen van tools. 
 
 

https://impactvolafstuderen.nl/partners/begeleidingsgroep/
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In het algemeen:  
 Kritisch meedenken over de stand van zaken en vervolgstappen gedurende het hele project. 
 Bekendheid geven aan het onderzoek en de uitkomsten in het eigen netwerk. 

 
De begeleidingsgroep is in totaal twaalf keer bij elkaar gekomen, waarvan de helft online in MS 
Teams vanwege Covid19-maatregelen. Zowel in de fysieke als in de onlinebijeenkomsten is zoveel 
mogelijk cocreatief gewerkt en zijn alle resultaten verzameld in overzichten. In de onlinebijeenkom-
sten hebben we daarvoor gebruik gemaakt van een digitale muur in Stormboard of later Miro. Zowel 
werkwijze als uitkomsten zijn vastgelegd op foto. Zo hebben we voor de planning van het project een 
grote papieren tijdlijn gebruikt (zie figuur 8), die in opeenvolgende bijeenkomsten steeds verder 
werd bijgewerkt. 

Figuur 8 Tijdlijn op papier zoals gebruikt in de begeleidingsgroep 

 

 

In de onlineperiode is deze tijdlijn overgenomen op een digitaal bord in Miro (zie figuur 9). 
 

Figuur 9 Tijdlijn in Miro zoals gebruikt in de online meetings van de begeleidingsgroep 

 

Van elke bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt met foto’s van stappen en resultaten, als ver-
antwoording en ook om leden die een bijeenkomst moesten missen zo goed mogelijk mee te nemen 
in het proces. In bijlage 2 staat een overzicht van de belangrijkste bijdragen aan het onderzoek per 
bijeenkomst. Figuur 10 laat een voorbeeld zien waarin een begeleidingsgroep actief betrokken wordt 
bij het ontwerp van het onderzoeksproces. Daarmee gaat de betrokkenheid van een begeleidings-
groep veel verder dan van een klankbordgroep of focusgroep.  
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Figuur 10 Analyses van criteria voor codesign van producten in de begeleidingsgroep (11-10-2021) 

 
 

5.3 Codesign in werkconferenties 

5.3.1 Werkconferenties als onderzoeksmethode 

Spoor 2 van het onderzoek is gericht op codesign van scenario’s voor afstudeertrajecten die toege-
voegde waarde hebben voor alle belanghebbenden en van tools die helpen om stappen te zetten 
richting die scenario’s. De grote lijn van spoor 2 bestaat uit drie werkconferenties, die mede voorbe-
reid zijn in de begeleidingsgroep. In deze paragraaf beschrijven we de werkwijze en uitkomsten van 
de drie werkconferenties, achtereenvolgens:  

 Werkconferentie 1: Wat zijn aandachtspunten voor het onderzoeksproces en voor impactvol 
afstuderen?  

 Werkconferentie 2: Hoe ziet je ideale afstudeertraject eruit?  
 Werkconferentie 3: Op weg naar impactvol afstuderen. 

Elke werkconferentie is opgebouwd uit enkele werkronden. Zo’n werkronde is op zich een kleine on-
derzoekscyclus met interactieve methoden die passen bij de LSI-aanpak voor grote groepen. In elke 
ronde verzamelen deelnemers zelf gegevens, analyseren en interpreteren die in kleine groepen en 
delen daarna plenair de belangrijkste conclusies. Tijdens de werkconferenties komen alle resultaten 
in overzichten aan de muur, voor iedereen op elk moment toegankelijk. Het verslag wordt zoveel 
mogelijk real-time gezamenlijk gemaakt. Waar nodig heeft het onderzoeksteam na afloop de gege-
vens nog nader geanalyseerd.  

5.3.2 Uitnodigingsproces 

Hoe mensen binnenkomen in een werkconferentie, hun verwachtingen en commitment, wordt voor 
een belangrijk deel bepaald in het uitnodigingsproces (Van der Zouwen, 2022). We hebben veel aan-
dacht besteed aan de kunst van het uitnodigen. Deelnemers zijn zoveel mogelijk persoonlijk uitgeno-
digd via contacten uit de netwerken van het onderzoeksteam en de begeleidingsgroep, en daarnaast 
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via de project-website en berichten op LinkedIn en Twitter. Steeds zijn vertegenwoordigers van alle 
stakeholdergroepen uitgenodigd: 

 Studenten, alumni. 
 Praktijkbegeleiders, werkgevers. 
 Docentbegeleiders, opleidingscoördinatoren, curriculumvernieuwers. 
 Docent-onderzoekers, onderzoekers, lectoren. 
 Leidinggevenden, directeuren, bestuurders.  

We streefden naar een spreiding over hogescholen, opleidingen en rollen. In alle drie de werkconfe-
renties hebben studenten en praktijkpartners meegedaan, maar ze waren ondervertegenwoordigd in 
aantal.  

5.3.3 Werkconferentie 1: Aandachtspunten verzamelen 

De eerste werkconferentie was op 4 oktober 2019, van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht, met zo’n tach-
tig deelnemers. Daarin hebben we aandachtspunten verzameld voor zowel het onderzoeksproces als 
voor de gewenste ‘producties’ die daaruit voortkomen, zoals de te ontwikkelen scenario’s. We heb-
ben de methode Open Space Technology (Weisbord, 1997) gebruikt, met twee werkronden. Met 
deze methode bepalen deelnemers zelf waar de bijeenkomst over moet gaan, binnen het thema en 
doel waarvoor ze gekomen zijn. Iedereen die wil kan één of twee onderwerpen op de agenda zetten 
en daarna dit verder bespreken en uitwerken in aandachtspunten in subgroepen met deelnemers die 
ook voor dit onderwerp kiezen. 

In ronde 1 ontstonden tien subgroepen, in de tweede ronde negen. Elke subgroep heeft een verslag 
gemaakt op een poster in A1-formaat, met aandachtspunten voor impactvol afstuderen en voor het 
onderzoeksproject. De verslagposters zijn verzameld op een groot overzicht, de Muurkrant. Na af-
loop van ronde 2 hebben alle deelnemers een set van zes stickers gekregen waarmee ze de aan-
dachtspunten hebben geprioriteerd.  

Aan het eind van de bijeenkomst keken we plenair terug op de bijeenkomst en deelden we conclu-
sies. Dit zijn de reflecties en inzichten uit de slotronde:  

 Wat als je de verantwoording voor het opleiden teruggeeft aan het bedrijfsleven?  
 Je kunt ook afstuderen in jaar 3 plus 4.  
 Een inventarisatie maken van alle vormen van afstuderen. Dat komt ook in de casestudies 

aan bod.  
 Een prachtige middag. Goed dat ook het studentperspectief meegenomen is. Blijven doen in 

het vervolgproces.  
 Ook praktijkpartners uitnodigen, dan wel goed uitleggen waarom ze erbij moeten zijn. Hoe-

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

vervolg?  
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Na afloop zijn alle verslagposters geanalyseerd. De posters zijn ‘opgeknipt’ in betekenisvolle bouw-
stenen. Elke bouwsteen is overgenomen op een Trello-bord, met het aantal stickers dat de bouw-
steen eventueel heeft gekregen en voorzien van een code van de subgroep. Met twee onderzoekers 
zijn door continu vergelijken clusters ontstaan van categorieën en subcategorieën. Deze categorieën 
kwamen bovendrijven:  

 Waarom impactvol afstuderen, wat is de toegevoegde waarde? 
 Organiseren van cocreatie met de kennisdriehoek. 
 Beoordelen van afstuderen:  
 Waarop? Met als subcategorie de rol van beroepsproducten 
 Hoe?  
 Door wie?  
 Functie van onderzoek in relatie tot beroeps-/afstudeerproducten, met als subcategorie de 

rol van theorie. 

IMPRESSIE VAN DE 1e WERKCONFERENTIE 

Inbrengen onderwerpen De agenda, een marktplaats voor het 
kiezen van onderwerpen 

Prioritering van aandachtspunten Plenair delen van conclusies 

Figuur 11 Impressie van werkconferentie 1 
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 Organisatie van het afstuderen in de school, de context in de school. 
 Vorm van het afstudeertraject. Met als subcategorie de rol van eindgesprek. 
 Specifieke vormen van afstuderen, voorbeelden van scenario’s: Flexibel afstuderen, afstude-

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

De conclusies per categorie leveren nog veel verschillende aandachtspunten op. We hebben ze ver-
werkt in de rapportage van de werkconferentie. De rapportage heeft de vorm van een PowerPoint-
presentatie en bevat een weergave van doel, werkwijze, resultaten en conclusies.  

De rapportage is via e-mail gedeeld met alle deelnemers en via een blogbericht op de website en be-
richten op LinkedIn en Twitter verder verspreid. Van de bijeenkomst is ook een fotoverslag gemaakt, 
ook om iedereen die dat wil een plaatsvervangende ervaring te geven van de bijeenkomst, en om 
kennis te maken met de Open Space methode.  

Deze werkconferentie heeft variabelen opgeleverd om scenario’s mee te bouwen. Genoemd zijn:  

1. Flexibiliteit in opbouw  
2. Doorlooptijd  
3. Omvang  
4. Plaats  
5. Tijd in de praktijk  
6. Aard werkzaamheden  
7. Wat er opgeleverd wordt (scriptie, portfolio, beroepsproduct(en), handelingen)  
8. Lineaire of cyclische planning  
9. Met wie samen (alleen, duo’s, multidisciplinaire teams)  
10. Rol van onderzoek 

 
Er zijn ook al mogelijke scenario’s genoemd, zoals flexibel afstuderen, opleiden voor een master, af-
studeren in eigen bedrijf, en afstuderen in een internationale context.  

 

 

 

5.3.4 Werkconferentie 2: Hoe ziet je ideale afstudeertraject eruit in 2025? 

Deze bijeenkomst was eerst gepland op 15 mei 2020 maar kon door de Covid19 maatregelen niet 
doorgaan op die datum. We hadden tijd nodig om de principes van LSI te vertalen naar een online 
omgeving waarin ook met een grote groep stakeholders in cocreatie gewerkt kan worden. Bovendien 
hadden veel potentiële deelnemers zelf ook de handen vol met het overschakelen naar en wennen 
aan het werken op afstand. Uiteindelijk is de werkconferentie online gehouden op 2 oktober 2020, 
van 13.00 tot 16.30 uur. We hebben een ontwerp gemaakt met een plenaire ruimte en break-out 
rooms in MS Teams, met daarnaast een digitale muur in Stormboard. Voorafgaand aan de bijeen-
komst is veel aandacht besteed aan het bij de hand nemen van deelnemers in het makkelijk kunnen 
werken in Teams en met het Stormboard. 92 personen hadden zich aangemeld, uiteindelijk hebben 
52 personen deelgenomen. 

Klik hier voor: Beeldrapportage werkconferentie 1 

https://www.flickr.com/photos/125828019@N05/sets/72157711242698106/
https://impactvolafstuderen.nl/wp-content/uploads/2019/11/Rapportage-werkconferentie-impactvol-afstuderen-4-oktober-2019.pdf
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Het doel van deze werkconferentie was tweeledig: 

1. Uitkomsten van de casestudies over wat studenten, docenten en praktijkpartners nu als van 
waarde ervaren in het afstuderen, delen met de verschillende stakeholders. 

2. Input verzamelen voor scenario’s van impactvol afstuderen: Hoe ziet je ideale afstudeertra-
ject eruit in 2025?  

Voor elk doel is een aparte werkronde voorzien.  

Werkronde 1: Uitkomsten casestudies bespreken 
Werkronde 1 begint met de video ‘Wat is nu de waarde in afstudeerprojecten’, waarin de uitkomsten 
van de casestudies worden gepresenteerd. Daarna gaan deelnemers uiteen in tien subgroepen om 
de video te bespreken. Hulpvragen daarbij zijn: Wat hebben we gehoord? Wat betekent dit voor 
ons? Welke vragen roept het op? Elke subgroep maakt een statement over het hoogtepunt van hun 
gesprek. De subgroepen verdelen de rollen voor zelfmanagement: De gespreksleider zorgt dat ieder-
een die dat wil ruimte krijgt om iets te zeggen en zorgt voor focus op de waarde in afstudeerpro-
jecten, de tijdbewaker bewaakt de resterende tijd, de rapporteur maakt aantekeningen, de presenta-
tor presenteert plenair de uitkomst van de subgroep. Op deze wijze faciliteert de subgroep zichzelf, 
wat bijdraagt aan eigenaarschap. 

In een plenaire terugkoppeling deelt de presentator van elke groep het statement. Dit zijn de conclu-
sies uit alle statements:  

 De resultaten in de video zijn herkenbaar, de casestudies geven een goed beeld van hoe 
het nog meestal gaat. Tegelijkertijd lopen er veel vernieuwingstrajecten, die bovendien 
door de coronacrisis in een stroomversnelling lijken te komen.  

 De statements gaan veel over beroepsproducten die opgeleverd worden; over de aard, 
vorm, en verantwoording.  

 Er is behoefte aan meer zicht op een scala aan beroepsproducten die relevant zijn voor 
alle stakeholders. 

 De statements gaan vooral over de toegevoegde waarde voor de beroepspraktijk en voor 
studenten. Twee groepen noemen hoe cocreatie in afstudeertrajecten bijdraagt aan ver-
nieuwing/update/professionalisering van het onderwijs zelf als toegevoegde waarde.  

 Voor impactvolle scenario’s is het belangrijk om de perspectieven van alle stakeholders 
mee te nemen en daarbij te zoeken naar balans tussen leren, verantwoorden en iets ma-
ken wat waarde toevoegt aan de praktijk.  
 

Werkronde 2: Hoe ziet je ideale afstudeertraject eruit in 2025 
In werkronde 2 zijn deelnemers uitgenodigd om zich te verplaatsen naar de toekomst. Het is 2025 en 
je ideale afstudeertraject is gerealiseerd of staat in de steigers. In dezelfde subgroepen als in ronde 1 
maken deelnemers een creatieve verbeelding en bereiden een presentatie voor van maximaal 2 mi-
nuten. Het Stormboard dient als digitale werkmuur, elke groep heeft een eigen stuk muur. Daarop 
komt een weergave van het toekomstbeeld en de drie belangrijkste kenmerken van hun scenario. 
Alle presentaties zijn in verband met navolgbaarheid van het proces opgenomen op video.  

 

https://youtu.be/ZbD0xdeKl2E
https://youtu.be/cRGCObLHW2c
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Figuur 12 Presentatie via schermdelen van het scenario De Duiventil 

 
 

Als de presentaties geweest zijn volgt een prioriteringsronde. Elke deelnemer mag op het Miro bord 
vijf stemmen verdelen over de kenmerkend die men het belangrijkst vindt. Dit nodigt deelnemers uit 
om alle toekomstbeelden en kenmerken nog eens te bekijken en na te gaan wat ze daarin belangrijk 
vinden.  

Figuur 13 Het Stormboard met de toekomstbeelden en de kenmerken 

 

Opmerking: Het Miro-bord met leesbare resultaten is hier te bekijken. 

https://stormboard.com/invite/1224297/imply426
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In tabel 24 staan de meest gekozen kenmerken voor een ideaal afstudeertraject.  

Tabel 24 Meest gekozen kenmerken van ideale afstudeertrajecten 

Ideaal is het afstudeertraject als: Aantal 

Student opties heeft hoe zij/hij wil afstuderen. Bijv. meer acade-
misch voor de één, in groepsverband voor de ander, etc.  

14 

Urgentie de intrinsieke motivatie van partijen vormt 14 

Alle partijen ‘lerend’ zijn en gelijkwaardig met elkaar optrekken 

Beoordelen op een andere wijze wordt ingevuld, namelijk die recht 
doet aan de cocreatie 

10 

 
10 

Meer focus is op creatieve (onderzoeks)technieken i.p.v. op de stan-
daard interview/survey/literatuur 

9 

Het beroepsproduct evidence informed en context gebonden is, met 
onderzoek als middel 

8 

De vorm van beroepsproducten vrije keuze is 

Beroepsidentiteit ontwikkeld wordt, waar onderzoekend vermogen 
een onderdeel van is 

Over grenzen heen gekeken wordt 

8 

7 
 

7 

Er beroepspraktijk-relevantie is; het belang van de belanghebben-
den in het werkveld telt 

6 

 

Werkronde 3: Rode draad in de toekomstbeelden ophalen 
In werkronde 3 ten slotte, halen we plenair de rode draad op. Deelnemers die dat willen kunnen hun 
hand opsteken en krijgen om beurten het woord. Alle reacties worden genoteerd. Het onderzoeks-
team heeft na de werkconferentie alle resultaten van ronde 2 en 3 geanalyseerd met de vragen in 
het achterhoofd ‘Waar gaat het deelnemers in wezen om als je kijkt naar het ideale afstuderen? 
Welke waarden staan centraal? Wat komt naar voren?’. Als hulpmiddel bij de kwalitatieve analyse 
hebben we post-its gebruikt op het Stormboard.  

De conclusies uit de 2e werkconferentie zijn:  

1. We zien drie hoofdstromingen in de toekomstbeelden, die elkaar deels kunnen overlappen: 

a. Learning community/broedplaats: flexibele invulling van het afstuderen in een gelijk-
waardig samenspel met beroepspraktijk, opleiding en student. Alle partijen leren ook 
van elkaar. Als een duiventil waar betrokkenen af en aanvliegen. Afstuderen met een 
eigen onderneming hoort hier ook tot de mogelijkheden. 

b. De jonge professional: beroepsidentiteit ontwikkelen en leren om het verschil te ma-
ken staan centraal. 

https://stormboard.com/invite/1283183/needle90
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c. Beroepsproducten maken: praktijk centraal, leveren van beroepsproducten met toe-
gevoegde waarde voor de praktijk als leidraad voor ontwikkeling. 

2. Flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor studenten komen in bijna alle toekomstbeelden te-
rug. 

3. Docenten krijgen een meer coachende rol. 
4. Onderzoek dient als ondersteuning voor praktijkopdrachten. De nadruk ligt daarbij sterk op 

het ontwikkelen van onderzoekend vermogen.  
5. De wijze van beoordelen moet recht doen aan de kenmerken van het scenario. Meer forma-

tief, wat is er geleerd, praktijk beoordeelt mee.  

Ondanks de onwennigheid van de online omgeving is de bijeenkomst in het algemeen als positief er-
varen. Deelnemers maakten in de chat de zin af ‘Ik vond deze bijeenkomst ….. ‘. 

Figuur 14 Word Cloud van de reacties in de chat op de stelling: "Ik vond deze bijeenkomst...." 

 

 

 
 

5.3.5 Werkconferentie 3: Op weg naar impactvol afstuderen 

De derde werkconferentie is gehouden op 10 mei 2022, van 13.00 tot 17.00 uur, in Utrecht met 65 
deelnemers. Daaronder waren drie praktijkpartners en drie studenten. In het onderzoek speelt deze 
bijeenkomst een belangrijke rol als membercheck voor validering. Dat betekent concreet dat de tot 
nu toe opgedane kennis over de huidige stand van zaken in het afstuderen en de ontwikkelde scena-
rio’s en tools met een grote groep stakeholders wordt gecheckt op herkenbaarheid, volledigheid en 
bruikbaarheid (Van der Zouwen, 2010). De werkconferentie speelt ook een belangrijke rol in het de-
len en verspreiden van de resultaten en het bewust worden van mogelijkheden voor impactvoller af-
studeren.  

Na de opening delen we eerst een concept van de Praatplaat (zie hoofdstuk 8) met een overzicht van 
alle inzichten, resultaten en tools die we hebben ontwikkeld. Daarna volgen drie werkronden. Elke 
ronde bestaat uit werk in twaalf tafelgroepen en daarna plenair delen van uitkomsten en/of inzich-
ten.  

Klik hier voor: Beeldrapportage werkconferentie 2 

https://impactvolafstuderen.nl/wp-content/uploads/2020/11/Rapportage-werkconferentie-impactvol-afstuderen-2-oktober-2020.pdf
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Werkronde 1: Wat weten we? Uitkomsten survey-onderzoek  
De uitkomsten van het survey-onderzoek worden gepresenteerd, met de opvallende bevindingen. 
Daarna bespreken deelnemers in hun tafelgroep 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 onder-
zoeksteam op een formulier. De formulieren verzamelen we aan de muur in een overzicht.  

Figuur 15 Betekenis geven aan de uitkomsten van het survey-onderzoek 

 

Vervolgens delen we plenair de belangrijkste vragen en inzichten over het survey-onderzoek en wat 
deelnemers willen meegeven aan het onderzoeksteam. Dit is een samenvatting van de vragen en re-
acties:  

1. Segmenteer resultaten naar sector/opleiding, indien mogelijk. En ook verbreden naar andere 
sectoren. Denk aan verbreden naar bijvoorbeeld journalistiek of 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:  

a. Aan cijfers, zoals een gemiddelde waardering van een 7, en bereken ook anders, bij-
voorbeeld gemiddelden van stakeholdergroepen 

b. Aan waarden en begrippen (zoals ‘student centraal’). Wat bedoelen we daar precies 
mee?  

c. Waarom wil men meer afstemming?  
d. Hoe ziet men de rol van werkervaring bij afstuderen?  

5. Maak verschil tussen ‘traditioneel’ en ‘nieuw’ afstuderen helder in de rapportage, ook door 
het taalgebruik in het verslag. 

6. Student moet in de ‘lead’ zijn in de verbinding tussen onderwijs & praktijk & student. 
7. Besteed aandacht aan haalbaarheid van interactie/cocreatie tussen opleiding en praktijk 

(tijdsdruk) en manieren om de haalbaarheid te verhogen (bijv. online). 
 

Werkronde 2: Member check Scenario Matrix, een tool op mesoniveau  
In ronde 2 maken deelnemers kennis met de Scenario Matrix (zie hoofdstuk 7). We hebben op basis 
van de vorige werkconferenties en de uitkomsten van de casestudie zes scenario’s ontwikkeld (zie 
hoofdstuk 6). Elk scenario biedt een vereenvoudigd en nogal overdreven model voor hoe een ideaal 
impactvol afstudeertraject eruit kan zien. Het zijn archetypen. Na een toelichting op de totstandko-
ming en instructie voor het gebruik is de opdracht ‘Als je NU een opleiding zou mogen vormgeven, 
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welke opties zou je dan kiezen in de matrix? Dat doet men eerst individueel. Daarna bespreekt men 
de keuzes in hun tafelgroep. Feedback op inhoud en gebruik van de tool noteert men op post-its. 
Vervolgens nemen ze met acht stickers in hun eigen stakeholderkleur hun voorkeur over op een 
grote Scenario Matrix aan de muur en plakt men de post-its met feedback op een relevante plaats. 
De stickers worden in de pauze geteld en daarna delen we plenair de conclusies.  

Figuur 16 Deelnemers bepalen eerst individueel hun voorkeur in de Scenario Matrix en nemen die 
daarna over op een gezamenlijk overzicht 

 

Na de werkconferentie heeft het onderzoeksteam alle opmerkingen van de post-its zijn in een Excel 
tabel gezet. De Scenario Matrix zelf blijft vooralsnog gelijk, de toelichting op de begrippen moet aan-
gescherpt worden. Alle conclusies zijn opgenomen in de beeldrapportage. Enkele conclusies:  

 De Challenges en de Regiobroedplaats krijgen de meeste stemmen. 
 Sommigen vragen zich af of een scenario zoals de Regiobroedplaats wel haalbaar is als je 

grote aantallen studenten hebt. 
 De keuze voor scenario’s heeft gevolgen voor hoe je opleidt. 
 Je kunt als opleiding ook voor meerdere scenario’s kiezen en men ziet ook overlap; de Eigen 

Onderneming kan bijvoorbeeld ook onderdeel zijn van Challenges.  
 

Werkronde 3a: Member check Impact Canvas, een tool op mesoniveau  
We leggen het Impact Canvas 3.0 (zie hoofdstuk 7) voor in een geprinte vorm met bouwstenen 
kaartjes. Deze tool is gericht op het mesoniveau, een concrete opleiding. Elke tafelgroep kiest een 
opleiding en schuift voor elk van de 8 aspecten de kaartjes die passen bij de huidige situatie in afstu-
deren op het Canvas. Daarbij kiest men de cirkel van het impactniveau dat daarbij hoort. Het levert 
levendige gesprekken op en actieve situaties aan tafel, zoals figuur 17 laat zien. 
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Figuur 17 Aan de slag met het Impact Canvas 

 

 

Vervolgens gaat het gesprek over ‘waar zouden we stappen willen en kunnen zetten naar meer im-
pact’. Beide situaties worden voor elke groep (tafel) vastgelegd op foto, zie figuur 18. 

Figuur 18 De huidige situatie (A) en de gewenste situatie (B) van tafel 12 

 

 

Plenair halen we de belangrijkste conclusie op over het Impact Canvas 3.0. De reacties zijn heel posi-
tief. Dit zijn de conclusies: 

 De tool zorgt ervoor dat er een inhoudelijke discussie ontstaat waarin alle onderwerpen op 
tafel komen. Het structureert het gesprek. 

 Het is leuk dat je vanuit meerdere dimensies kijkt, waarbij je veel informatie in een bredere 
context kunt plaatsen.  

 Goed om met je eigen docententeam te gaan doen, samen met praktijkcoördinatoren en stu-
denten. Soms is er onduidelijkheid over definitie van begrippen.  

 Meer impact gaat uit van wederkerigheid tussen meerdere partijen, dat geeft houvast in 
stappen zetten richting impactvol afstuderen. 
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Werkronde 3b: Member check Startgesprekstool, een tool op microniveau 
De Startgesprekstool (zie hoofdstuk 7) is gericht op het microniveau, een concreet afstudeerproject. 
Doel is om verwachtingen, wensen, mogelijkheden, en rolverdeling af te stemmen tussen partijen en 
zo de impact te vergroten. De tool heeft de vorm van een PowerPointpresentatie, waar gebruikers 
naar behoefte dia’s uit kunnen kiezen en eventueel aanpassen. Na een toelichting op de totstandko-
ming en werkwijze krijgt iedere deelnemer een hand-out van de tool. Aan tafel bespreekt men hoe 
de tool ingezet kan worden en wat men nodig zou hebben om de tool te gebruiken. Figuur 19 geeft 
een impressie van deze kennismaking.  

Figuur 19 Kennismaken met de Startgesprekstool 

 

Daarna halen we plenair reacties op. Ook deze tool wordt enthousiast ontvangen. Men vindt de tool 
goed te gebruiken voor afstuderen, en ook voor stages buiten het afstuderen. De tool faciliteert het 
gesprek, je krijgt afstemming over het afstudeerproject. Mooi dat je de tool zelf kunt invullen/aan-
passen, bijvoorbeeld het aantal en aard van de competenties in het spinnenweb, of ervoor kiezen om 
bepaalde dia’s weg te laten. Zou goed zijn om bij het eerste bedrijfsbezoek in week 2 of 3 te gebrui-
ken, en dan een tussen en eindgesprek om de voortgang te schetsen. Zo ontstaat een ‘film’ over de 
voortgang; dat kan in de planning opgenomen worden. De tool is ook online goed te gebruiken.  

Evaluatie van de bijeenkomst 
Tot slot blikken we terug op de bijeenkomst aan de hand van de vragen ‘Wat neem je zelf mee van 
de middag? Wat zou je anderen mee willen geven?’. Ieder noteert dat individueel op post-its. Die 
hebben we na de werkconferentie geanalyseerd, door het overnemen van de post-its op een Miro 
bord en naar onderwerp te sorteren, zie figuur 20. 
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Figuur 20 Reacties en conclusies uit de evaluatie van de bijeenkomst 

 

Opmerking: Alle post-its zijn te lezen op dit bord in Miro. 

De middag is ervaren als inspirerend, leerzaam, nuttig en plezierig. Men vond de middag goed geor-
ganiseerd, afwisselend, rijk, goed voorbereid. Men neemt nieuwe inzichten en inspiratie mee naar 
huis en de tools worden als nuttig ervaren. Diverse deelnemers zeggen concrete stappen voor verbe-
tering te zien. Deelnemers die al bezig zijn (geweest) met vernieuwing vinden bevestiging dat ze op 
de goede weg zijn. Het Impact Canvas is goed te gebruiken, er zijn nog een paar tips voor verbete-
ring. De Startgesprekstool is enthousiast ontvangen, werkt goed en is breder toepasbaar. Men uit de 
wens dat de tools en resultaten snel online beschikbaar komen en ook dat de reikwijdte van het on-
derzoek wordt uitgebreid naar andere sectoren en naar andere niveaus van afstuderen zoals associ-
ate degree niveau en masterniveau.  

 

 

 

 

  

Klik hier voor de beeldrapportage van werkconferentie 3 

https://miro.com/app/board/uXjVOt4DyII=/?share_link_id=126806261219
https://impactvolafstuderen.nl/wp-content/uploads/2022/06/Rapportage-werkconferentie-impactvol-afstuderen-10-mei-2022-webversie.pdf3
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HOOFDSTUK 6 ONTWIKKELING SCENARIO’S 

We hebben zes scenario’s ontwikkeld voor impactvolle afstudeertrajecten, met toegevoegde waarde 
voor alle betrokken partijen. Die zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 1e en 2e werkconferentie, 
op de inspirerende voorbeelden die we hebben opgehaald, op de aspecten die in de casestudies naar 
voren zijn gekomen en op de onderliggende boundary crossings- theorie. Elk scenario biedt een ver-
eenvoudigd 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 aspec-
ten 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 oplei-
ding ook met meerdere scenario’s werken. De methodiek van het werken met scenario’s is ontleend 
aan het werk van De Geus (1997).  

Om duidelijk te maken hoe de scenario’s van elkaar verschillen zijn we al vrij snel met een over-
zichtstabel gaan werken, die we na de tweede werkconferentie de Scenario Matrix zijn gaan noemen, 
zie tabel 27 in paragraaf 7.3. De Scenario Matrix is getest in de begeleidingsgroep, in een kenniskring-
bijeenkomst, in de onderzoeksgroep en in de derde werkconferentie. 

6.4 Uitgangspunten voor de scenario’s 

De scenario's zijn gebaseerd op de navolgende uitgangspunten over impactvol afstuderen. Daarvan is 
sprake als: 

 Meervoudige waardecreatie plaatsvindt; d.w.z. toegevoegde waarde voor zowel student, op-
leiding, beroepspraktijk, als kennisvermeerdering. 

 De leeromgeving gebaseerd is op hybridisering, waarin de grenzen tussen onderwijs, onder-
zoek en praktijk vervagen, doorlaatbaarder, of flexibeler worden. 

 Opleiding, beroepspraktijk en onderzoekseenheden samenwerken en van elkaar leren. 
 De focus van afstudeertrajecten verschuift van individuen naar gehele leeromgevingen. 

De zes scenario’s onderscheiden zich van elkaar door op één van de waarden meer accent te leggen 
dan op de andere waarden. In elk scenario is sprake van toegevoegde waarde voor alle partijen, zo-
wel voor student, de praktijk, de opleiding, en er is sprake van kennisstapeling en kennisdeling door 
betrokkenheid van onderzoekseenheden. Alle partijen leren van elkaar Tabel 28 (zie paragraaf 7.3) 
toont de scenario’s en hoe de acht aspecten dan ingevuld worden. In de paragrafen hierna volgt de 
typering, met de verbeelding zoals op de Praatplaat weergegeven. 
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6.5 De scenario’s  

Challenges: Ontwikkeling in de praktijk centraal  

Studenten studeren af met vier jaar werkervaring. 
Ontwikkeling in en met de praktijk staat centraal. 
Vanaf het eerste jaar werken studenten aan echte 
praktijkopdrachten, alleen of in multidisciplinaire 
teams. Richting het vierde jaar worden de Challen-
ges steeds complexer en de verantwoordelijkheid 
van de studenten groter.  

 

Duiventil: Flexibilisering leerproces centraal  

Een volledig flexibel afstudeertraject, zonder vaste vorm 
of duur. Flexibiliteit staat centraal. Opleidingen, bedrijfs-
leven en onderzoekers vliegen af en aan om te halen en 
te brengen en van elkaar te leren. Het diploma wordt be-
haald met deelcertificaten. 

 

 

 

 

Eigen onderneming: Ondernemerschap en innovatiever-
mogen centraal 

Afstuderen in eigen bedrijf, ondernemerschap en innovatie-
vermogen staan centraal. De student levert aan het eind een 
werkende onderneming op en producten die de ontwikkeling 
daarvan laten zien. Onderzoek doen staat in dienst van de 
ontwikkeling van het eigen bedrijf.  

 

 

Traineeship: Innovatie van een organisatie 
centraal 

De student gaat in dienst bij een organisatie 
voor minstens 1 jaar. Onderzoek doen is ten 
dienste van innovatie van die organisatie. 
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Graduation studio: Onderzoeken centraal 

Onderzoeken staat centraal, en krijgt vorm in een 
sterke samenwerking met onderzoekseenheden van 
hogescholen en universiteiten. De onderzoeken heb-
ben duidelijk toegevoegde waarde voor zowel oplei-
ding als beroepspraktijk. Zal vooral gekozen worden 
als voorbereiding op een masterstudie.  

 

 

Regiobroedplaats: Interdisciplinair werken centraal 

Een learning community met intensieve samenwerking tussen 
studenten en stakeholders zoals onderzoekers, overheidspart-
ners, ondernemers, maatschappelijke instanties. Studenten wer-
ken in interdisciplinaire teams vanuit verschillende opleidingspro-
gramma’s.  
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DEEL 4 
HET EILAND VAN DE WERKPLAATS 
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HOOFDSTUK 7 ONTWIKKELING VAN DE TOOLS 

7.1 Codesign sessie met experts in toolontwikkeling 

Na de zomer van 2021 ontstond de behoefte om meer zicht te krij-
gen op wat voor type tools helpend zijn om afstuderen in cocreatie 
te ontwikkelen. Op 8 november 2021 hielden we daarom een co-
design-sessie onder leiding van twee experts2 vanuit het lectoraat 
Co-Design van de Hogeschool Utrecht. Bedoeling was om van een 
aantal afstudeerprojecten alle betrokkenen uit de kennisdriehoek 
(student met praktijkbegeleider, docentbegeleider en eventueel 
onderzoeker), aan tafel te krijgen. Dat lukte voor twee driehoeken, 
maar van andere driehoeken was slechts een deel aanwezig. De 
sessie werd bijgewoond door vier praktijkbegeleiders, drie studen-
ten, vier docentbegeleiders en drie onderzoekers.  

In de sessie gingen de deelnemers in verschillende ronden in gesprek met elkaar met behulp van ver-
schillende codesign tools. Daarbij leverde een casus van een afstudeerproject de inhoudelijke input. 
Aan elke gesprekstafel zaten voltallige driehoeken of in ieder geval verschillende stakeholders van 
afstuderen bij elkaar. Na elke ronde evalueerde elke deelnemer op een formulier de gehanteerde 
tool.  

7.1.1 Ronde 1: Waardentools 

In de eerste gespreksronde werden tools uitgeprobeerd die gericht zijn op het helder krijgen en de-
len van ieders waarden. Codesign tools hiervoor zijn: Waardencirkel, Waardenspin, Waardenpira-
mide, Waardenuitwisseling in stromingen. Figuur 21 geeft een voorbeeld van twee Waardentools. 
Beide tools hebben een set kaartjes met op elk kaartje een waarde van afstuderen. Wat vindt iedere 
deelnemer belangrijk in afstuderen? De deelnemers kunnen extra waarden toevoegen op blanco 
kaartjes. 

Figuur 21 Voorbeelden van waardentools 

 

 
2 Remko van der Lugt en Lenny van Onselen 

 

Waardencirkel Waardenpiramide 
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7.1.2 Ronde 2: Bouwstenen tools 

In de tweede gespreksronde worden zogenoemde bouwstenen-tools getest. Deze codesign tools 
zouden kunnen helpen bij het met elkaar spreken over en afstemmen van: 

1. Wijze van cocreatie met gehele kennisdriehoek van onderwijs, ondernemen, onderzoek. 
2. Plek van het afstudeertraject in de gehele opleiding. 
3. De wijze waarop het afstudeerproject tot stand komt. 
4. Wijze van begeleiden. 
5. Wijze van beoordelen. 
6. Mate van integratie van onderzoekend vermogen in het afstudeertraject/ rol van onderzoek. 

Codesign tools hiervoor zijn: Regelpaneel, Bouwstenen Dashbord, Bouwstenen 3D tool en het Afstu-
deer Landschap. Een docentbegeleider voegt hier ter plekke nog een vijfde aan toe: Afstudeer-Im-
pact Canvas. 

7.1.3 Plenaire wrap-up 

In een gezamenlijke reflectie komen we tot een wrap-up van de sessie, aan de hand van de vraag: 
‘Welke inzichten heb je opgedaan? De antwoorden werden in een grote mindmap op de muur gezet, 
besproken en tot conclusies herleid (zie figuur 22). 

Figuur 22 Mindmap met inzichten en conclusies 

 

Men vond het een leuke sessie, waardevol om met alle partijen aan tafel te zitten. We hebben meer 
zicht gekregen op waar een tool aan moet voldoen, wat er werkt en wat niet. Een tool moet simpel 
zijn, met voldoende context en instructie, zodat het weinig tijd kost om je te oriënteren. Alle details 
van het verloop van de sessie, de tools, observatiebladen en conclusies en tips over de tools zijn ver-
werkt in het beeldverslag. De reacties op de observatiebladen zijn door het onderzoeksteam geanaly-
seerd en verwerkt in criteria voor de selectie van tools. In de volgende paragraaf is beschreven met 
welke tools we verder zijn gegaan.  

7.2 Selectie van tools en verdere ontwikkeling in try-out sessies 

De ervaringen in de codesign sessie van 8 november 2021 en de try-outs van tools in de begeleidings-
groep op 8 februari (try-out Scenario Matrix) en 29 november 2021 (try-out Waardenpiramide en 
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Impact Canvas 1.0) hebben geleid tot criteria voor de selectie van tools. Bijlage 3 bevat het overzicht 
met algemene eisen voor tools voor impactvol afstuderen de details voor de specifieke tools. Op 
grond van deze criteria zijn we uiteindelijk verdergegaan met het ontwikkelen van de volgende tools, 
voor verschillende doeleinden:  

 Macroniveau (onderwijsvisie, beleid): Scenario Matrix om de algemene voorkeur te bepalen 
voor scenario’s en de Praatplaat als overzicht van alle resultaten van het project Impactvol 
Afstuderen. 

 Mesoniveau (specifieke opleidingen): Impact Canvas en een set Inspirerende Voorbeelden. 
 Microniveau (specifiek afstudeerproject): Startgesprekstool 

De gekozen tools zijn verder ontwikkeld in diverse iteraties van try-out sessies van een versie, be-
spreken in het onderzoeksteam, en ontwerpen van de volgende versie. Tot we het idee hadden de 
tools rijp genoeg waren om in een laatste member check voor te leggen aan een grote groep sta-
keholders in de derde werkconferentie. Bijlage 4 geeft een overzicht van alle try-outs met stakehol-
ders. In de volgende paragrafen wordt elke tool beschreven, met een toelichting op de totstandko-
ming.  

 

 

7.3 Stappen zetten op macroniveau: Scenario Matrix 

7.3.1 Uitgangspunten voor de Scenario Matrix 

Om kennis te maken met de scenario’s en je voorkeur te bepalen voor afstuderen hebben we de tool 
‘Scenario matrix’ ontwikkeld. Voor de matrix is een selectie gemaakt van de aspecten die zich onder-
scheiden per scenario; de aspecten die voor alle scenario’s gelden vind je dus niet in terug in de ma-
trix. 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 (Andriessen et al., 2017). 
 Professionele ontwikkeling van de student, afstuderen als start-bekwame 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. 

 
De matrix geeft eerst een algemene typering van de scenario’s, en geeft vervolgens voor acht hoofd-
aspecten aan hoe die in een bepaald scenario’s eruitzien. Dit zijn de hoofdaspecten: 

1. Totstandkoming van de match tussen student(en) en afstudeerproject(en) 
2. Innovatie van de praktijk  
3. Innovatie van de opleiding 
4. Kennisontwikkeling 
5. Begeleiding 
6. Wat wordt opgeleverd 

Klik hier voor het beeldverslag van de codesign sessie 

https://impactvolafstuderen.nl/wp-content/uploads/2022/06/Rapportage-design-sessie-tools-impactvol-afstuderen-op-8-november-2021-versie-22-november.pdf
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7. Beoordeling 
8. Mate van flexibiliteit 

 
Deze aspecten zijn voortgekomen uit de casestudie, het surveyonderzoek en de eerste twee werk-
conferenties.  

7.3.2 De Scenario Matrix en de gebruiksaanwijzing 

Tabel 25 op de volgende pagina laat zien hoe de acht aspecten per scenario uitgewerkt zijn.  

 

 

 

Klik hier voor een pdf-versie van de Scenario Matrix 

https://impactvolafstuderen.nl/wp-content/uploads/2022/06/Scenario-Matrix-versie-21-juni-2022.pdf


  
 

94 

Tabel 25 De Scenario Matrix 
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7.3.3 Toepassingsmogelijkheden van de Scenario Matrix 

De scenariomatrix helpt ontwikkelteams met diverse stakeholders om op 
macro- of mesoniveau het gesprek aan te gaan over hoe men het ideale af-
studeertraject percipieert. Er is een werkwijze bij ontwikkeld waarbij alle 
stakeholders individueel hun opties voor afstuderen per hoofdaspect (dus 
per rij in de matrix) mogen aangeven, bijvoorbeeld met behulp stickers in 
een kleur per stakeholdergroep. Daarbij zijn gebruikers niet gebonden aan 
een specifiek scenario, maar het is wel belangrijk om op de logische samen-

hang te blijven letten. Na het individueel stickeren bespreek je als ontwikkelteam de gemaakte keu-
zes. De matrix kan zowel online als fysiek worden gebruikt. De Scenario Matrix met de gebruiksaan-
wijzing kan gedownload worden op de website.  

7.3.4 Reflectie 

De Scenario Matrix werkt goed op voorwaarde van een duidelijke instructie. We hebben gemerkt dat 
met name docenten geneigd zijn om te discussiëren over wat een begrip betekent. Een definitielijst 
zou dit misschien op kunnen lossen. Daar hebben we tot nu toe niet voor gekozen, omdat juist ook 
het gesprek over ‘wat bedoel je precies met dit begrip’ betekenisvol is in het gesprek over hoe je kijkt 
naar impactvol afstuderen in de kennisdriehoek. Voor individuele keuzes geven we aan: Het betekent 
wat jij vindt dat het betekent en bespreek dat met de andere stakeholders.  

7.4 Stappen zetten op macroniveau: de praatplaat 

In dit rapport speelt onze praatplaat ‘Op weg naar impactvol afstuderen’ een grote rol. We hebben 
deze plaat, in verschillende ontwikkelronden, in samenwerking met de Praatplaters3gemaakt om alle 
resultaten van dit project in één overzicht te kunnen presenteren.  

De praatplaat is interactief op de website te vinden en als pdf te downloaden, of op een bord in Miro 
te bekijken en kan gebruikt worden door ontwikkelteams om hun weg te zoeken bij het 
herontwerpen van afstuderen. Hierbij ontwikkelen we nog een gebruiksaanwijzing. 

7.5 Stappen zetten op mesoniveau: inspirerende voorbeelden 

In de tweede werkconferentie kwam naar voren dat veel opleidingen al 
met vernieuwingen bezig zijn, maar dat veel deelnemers scenario’s met 
impact voor alle stakeholders als ‘ver van hun bed’ ervaren. Men heeft 
behoefte aan voorbeelden hoe andere opleidingen hiermee bezig zijn. Zo 
is het idee ontstaan om inspirerende voorbeelden te verzamelen bij op-
leidingen die op één of meer aspecten al stappen hebben gezet richting 
impactvoller afstuderen. We hebben mensen uitgenodigd om te vertel-
len hoe ze met vernieuwing bezig zijn (geweest) en wat hun ervaringen 
daarmee zijn. Hierbij was het voornaamste criterium dat het ging om een 

voorbeeld waarbij er op één of meerdere aspecten uit een scenario stappen waren gezet en er ge-
streefd is naar andere impact dan alleen de professionele groei van een student.  

3 www.plaatpraters.nl 

https://impactvolafstuderen.nl/praatplaat/
https://impactvolafstuderen.nl/wp-content/uploads/2022/06/Impactvol-Afstuderen-2.3.pdf
https://miro.com/app/board/uXjVOrQfVqs=/?share_link_id=233789936909
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Op 7 december 2020 is het eerste voorbeeld gepubliceerd, de laatste op 29 juni 2022. In totaal heb-
ben we twaalf voorbeelden verzameld. Doel van de voorbeelden is om stakeholders te inspireren bij 
het vormgeven van een concreet afstudeertraject (mesoniveau). Een inspirerend voorbeeld heeft de 
vorm van een artikel van ca. 1000 woorden, waarin contactpersonen van een opleiding vertellen 
welke stappen ze gezet hebben om het afstuderen impactvoller te maken. Het artikel is in samen-
spraak met de contactpersonen vormgegeven op basis van een interview en de door hen aangele-
verde informatie en illustraties. Elk artikel is, na voorleggen van het concept aan de contactpersonen, 
direct gepubliceerd in de vorm van een blogbericht op de website www.impactvolafstuderen.nl. Elk 
blogbericht is gedeeld op LinkedIn en Twitter.  

Tabel 26 Overzicht van twaalf inspirerende voorbeelden van impactvol afstuderen 

Nr. Titel Aspecten, trefwoorden  

Fasering en keuze wat wordt opgeleverd  

1 Talentgericht afstuderen: Student kan kiezen voor acade-
misch onderzoek of een beroepsproduct 

Flexibiliteit, rol onderzoek, meerder 
go/no-go momenten 

2 Het nieuwe afstuderen bij HRM: Van onderzoek tot en met 
implementatie in een heel jaar 

Innovatie praktijk, duur, rol onderzoek 

Begeleiden  

3 Onderzoeker en vakexpert begeleiden samen studenten in 
afstudeerkringen 

Begeleiden, beoordelen, afstudeer-
kringen, actieonderzoek 

4 Verbetering van afstudeerbegeleiding door actieonderzoek 
van afstudeerders 

Innovatie opleiding, begeleiden, coa-
chende rol docenten, rol onderzoek 

Cocreatie onderzoek en implementeren verandering  

5 Actieonderzoek naar professionaliseren van de coachende 
rol van docenten 

Innovatie opleiding, coachende rol do-
centen, actieonderzoek 

6 Cocreatie met bedrijven zorgt voor vliegende start van stu-
denten 

Match afstudeerprojecten  

7 Focus op duurzame waardecreatie voor de beroepspraktijk, 
niet op scripties 

Innovatie praktijk, producten 

8 Opbouw in drie semesters met verschillende accenten Kennisontwikkeling, rol onderzoek, in-
novatie praktijk, internationalisering 

Voorbeelden van scenario’s  

9 Hbo-diploma met vier jaar werkervaring Scenario Challenges, portfolio 

10 Beoordelen zonder toetsen en cijfers Scenario Challenges, begeleiden, be-
oordelen 

11 Friendly Stalking in cross-sectoraal afstudeeratelier Scenario Regiobroedplaats, afstu-
deerateliers, interdisciplinair 

12 Afstuderen doe je in elke module Scenario Duiventil, flexibilisering, deel-
tijd 

Opm.: De voorbeelden zijn ingedeeld naar hoofdonderwerp, met de aspecten waarop door de oplei-
ding stappen zijn gezet 
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We willen de voorbeelden gaan bundelen, met een overkoepelende reflectie op de aard en omvang 
van de stappen die zijn gezet richting impactvol afstuderen. Stappen zetten op mesoniveau: Het Im-
pact Canvas, met zoekpaden naar impactvoller afstuderen voor een concrete opleiding. 

7.6 Stappen zetten op mesoniveau: Het Impact Canvas 

7.6.1 Doel van het Impact Canvas 

Het Impact Canvas heeft als doel om zicht te krijgen op hoe impactvol het 
huidige afstuderen is van een concrete opleiding (mesoniveau) in het hbo 
economisch domein, en om met stakeholders te bepalen op welke aspec-
ten men stappen zou willen en kunnen zetten om meer impact te krijgen 
bij vernieuwing van de opleiding. Figuur 23 geeft een impressie van hoe 
het Impact Canvas eruitziet, zonder de gebruiksaanwijzing. In de volgende 
paragrafen wordt deze tool nader toegelicht. 
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Figuur 23 Impressie van het Impact Canvas 

 

 

7.6.2 De vier cirkels van het Impact Canvas: vier niveaus van impact 

Het canvas bestaat uit een schijf met vier cirkels. Elke cirkel staat voor een impactniveau in de ken-
nisdriehoek van onderwijs, ondernemen en onderzoek. Hoe groter de cirkel, hoe impactvoller. Het 
niveau wordt enerzijds bepaald door het aantal ‘werelden’ uit de kennisdriehoek waarvoor waarde 
toegevoegd wordt, en anderzijds door de mate waarin er over de grenzen van die werelden wordt 
samengewerkt en wordt geleerd van elkaar. De niveaus corresponderen met de leermechanismen 
volgens de boundary crossing theorie (zie hoofdstuk 1).  
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Figuur 24 De vier impactniveaus 

 

 

Figuur 24 geeft een verbeelding van de vier impact niveaus. Hierna volgt een korte toelichting hoe 
deze vier niveaus terugkomen in het Impact Canvas: 

 Niveau 1, identificatie: Opleiding is een gescheiden wereld, toegevoegde waarde vooral voor 
1 partij, de student. 

 Niveau 2, coördinatie: Coördinatie van opleiding met praktijkbegeleiders, toegevoegde 
waarde voor student en 1 andere partij (onderwijs, ondernemen of onderzoek); samenwer-
king is vaak ad hoc en opleiding heeft een dominante rol. 

 Niveau 3, reflecteren: Wederkerigheid tussen opleiding en 1 of 2 andere werelden; samen-
werken en van elkaar leren; toegevoegde waarde voor student, onderwijs, en ondernemen 
of onderzoek. 

 Niveau 4, transformeren: De partijen werken grensoverschrijdend samen aan toegevoegde 
waarde van het afstuderen, de werelden in de kennisdriehoek raken verbonden of deels ver-
mengd (hybridisering); toegevoegde waarde voor student, onderwijs, ondernemen en onder-
zoek. 

7.6.3 De acht taartpunten: aspecten van het afstuderen 

De cirkels van het Canvas zijn opgedeeld in een soort ‘schijf van 8’. Het is verdeeld in acht ‘taartpun-
ten’, die elk een aspect van het afstuderen weergeven, dezelfde aspecten als in de Scenario matrix. 
In elke taartpunt is per impactniveau een algemene typering gegeven. 
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Figuur 25 Voorbeeld uit het Impact Canvas (in wording) 

 

Opm.: Dia met uitleg van de cirkels, gebruikt in een try-out sessie.  
Hoe meer partijen kunnen leren of hoe minder grenzen er zijn, hoe hoger de impact.  

In deze uitsnede weergegeven voor het aspect Beoordelen. 

7.6.4 De bouwstenen: mogelijke invulling voor een aspect 

Buiten de cirkels van het canvas staat voor elk aspect een set bouwstenen. Elke bouwsteen geeft een 
variant voor invulling van het aspect. Sommige bouwstenen zijn inherent verbonden met een be-
paald impactniveau, andere niet. Er zijn voor elk aspect ook enkele blanco stenen, zodat deelnemers 
aan een gesprek ook eigen varianten van het aspect kunnen toevoegen.  

7.6.5 De opdracht, instructie voor gebruik online en offline 

Dit is de instructie voor het gebruik van het Canvas: 

 De huidige situatie van een concrete opleiding in beeld brengen: 
Kies voor elk aspect de bouwstenenkaartjes die NU van toepassing zijn en leg deze op de 
meest relevante plaats op het canvas. Als je bepaalde bouwstenen mist, maak ze dan zelf bij 
met behulp van de blanco kaartjes. 

 Zoekpaden naar meer impact: Op welke aspecten zou je willen opschuiven naar een hoger 
impactniveau? Welke bouwstenen horen daarbij? Kies de bouwstenen die daarbij horen en 
leg ze op de meest relevante plaats op het canvas. 

Je kunt de tool alleen gebruiken, maar het werkt beter naarmate je dat met meer partijen uit de 
kennisdriehoek doet: studenten, onderwijs, ondernemen, onderzoek. Het Impact Canvas is het ge-
makkelijkst te gebruiken met de onlineversie op dit Miro Bord. De papieren versie vraagt wat meer 
voorbereiding maar heeft als voordeel dat je de bouwstenen letterlijk ‘in handen’ hebt en het is ook 
leuk om te doen. 

https://miro.com/app/board/uXjVO552kRk=/?share_link_id=666994712835
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Figuur 26 In gesprek over de impact van afstuderen met het Impact Canvas 

 

Opm.: Een van de groepen aan het werk met de Impact Canvas  
tijdens de 3e werkconferentie op 10 mei 2022 

7.6.6 Totstandkoming van het Impact Canvas 

Zoals in paragraaf 7.1 aangegeven vindt het Impact Canvas zijn oorsprong in de codesign-sessie met 
experts. Dat begon met het idee van een ‘schijf met impact aspecten’ waar voor elk aspect bouwste-
nen op geschoven kunnen worden met mogelijke varianten. Later is daar het idee van de impactni-
veaus aan toegevoegd met de cirkels. Aanvankelijk was het idee om die cirkels een soort 'stoplicht’ 
kleuren mee te geven, rood (beperkte impact) in het midden en dan via oranje en geel naar groen in 
de buitencirkel (veel impact). Bij de uitwerking bleek die vorm juist de associatie te wekken met een 
schietschijf waarbij je op het midden moet mikken. Daarna hebben we gekozen voor cirkels in groen-
tinten. Hoe verder naar buiten hoe donkerder groen, hoe meer impact. Figuur 27 geeft een impressie 
van de verschillende ontwikkelstadia. 
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Opm. : Linksboven de allereerste schets tijdens de werkconferentie. Daarnaast prototype 1.0. Links-
onder prototype 2.0 en daarnaast 3.0 

 

7.7 Stappen zetten op microniveau: De Startgesprekstool 
In dit project definiëren we impact als iedere waardevolle verande-
ring voor een individu, organisatie of maatschappij op het gebied van 
bijvoorbeeld kennis, producten, kwaliteit van leven, economie, ge-
zondheid, milieu of beleid (Greven & Andriessen, 2019). We streven 
hierbij naar meervoudige waardecreatie wat wil zeggen dat alle be-
trokken stakeholders binnen het afstuderen iets van impact ervaren 
binnen of voor hun eigen context.  

 

Figuur 27 Ontwikkeling Impact Canvas 
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Vaak heeft de toetsfunctie en daarmee de onderwijsfunctie een prominente plek binnen het afstude-
ren, waardoor knelpunten kunnen ontstaan tussen de organisatie waar de student afstudeert en de 
eisen die vanuit de opleiding worden gesteld. Dit is bijvoorbeeld als de verschillende partijen verschil-
lende waarde hechten aan de rol van onderzoek, de theoretische onderbouwing of de op te leveren 
beroepsproducten.  

Om toch tot meer impact te komen voor alle betrokkenen bij een afstudeerproject is heldere com-
municatie vereist door diezelfde betrokkenen (Faber-de Lange & Van der Pool, 2015). Dat gaat ver-
der dan begrijpelijkheid en inclusiviteit. Het komt erop aan de te verwachten knelpunten, de als hin-
derlijk ervaren verschillen, op voorhand te herkennen, erkennen, en hanteren (Van der Pool & Rijnja, 
2016). Zowel in de casestudies (hoofdstuk 3) als in het survey-onderzoek (hoofdstuk4) werd dit be-
vestigd. De actoren binnen het afstuderen willen graag meer en beter onderling afstemmen. Door 
het uitspreken en afstemmen van de waarde die het afstudeerproject kan hebben voor iedere sta-
keholder is realisatie daarvan immers beter te waarborgen. Hoe eerder er in het project in dialoog 
wordt uitgewisseld wat de verwachtingen en verschillen zijn, hoe beter dat is voor het verdere ver-
loop.  

Het belang van goede afstemming en heldere communicatie tussen de drie stakeholders wordt on-
dersteund door de resultaten van een verkenningsonderzoek onder ruim 80 praktijkbegeleiders, ver-
richt door de studenten van de HAN opleiding Communicatie in 2020, onder leiding van de project-
groep (Olde, 2020). Uit dit onderzoek komt naar voren dat praktijkbegeleiders juist graag bij de start 
al meer informatie of overleg zouden willen over de eisen die de opleiding stelt aan het afstudeer-
project en over de verdeling van de verantwoordelijkheden en de rol die zij hebben in het afstude-
ren.  

Het eerste startgesprek, waarbij praktijkbegeleider, docent en student voor het eerst samen komen 
is een belangrijk moment om mogelijke knelpunten te adresseren en ieders waarde te benoemen. 
Wanneer de afstemming op dat moment effectief is, zal dit doorwerken in de rest van het afstudeer-
project en is er minder kans op miscommunicatie. 

We ontwikkelden daarom een gesprekstool, waarmee mogelijke knelpunten, maar juist ook kansen 
op waardevermeerdering, vroegtijdig op tafel komen. Voorbeelden hiervan zijn de waarde die de sta-
keholders verbinden aan het afstuderen, de rollen en verantwoordelijkheden die er zijn en de op te 
leveren producten en werkzaamheden.  

7.7.1 De opzet van de Startgesprekstool 

De Startgesprekstool is een interactieve tool. De tool bestaat uit een PowerPoint document van ze-
ven dia’s. De Startgesprekstool is tijdens het startgesprek online zichtbaar en staat open, zodat op-
merkingen, aanpassingen direct genoteerd kunnen worden. De student bereidt de Startgesprekstool 
voor door de dia’s te personaliseren. Daarvoor is een studentinstructie ontwikkeld, die de student 
alle stappen laat zien die nodig zijn ter voorbereiding.  

De student leidt vervolgens het gesprek en neemt de gesprekspartners mee door de presentatie. 
Vanwege het interactieve karakter leent de Startgespreksstool zich voor zowel een fysieke bijeen-
komst als een onlinebijeenkomst. 
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Iedere dia is voorzien van gespreksvragen die het gesprek over de inhoud van de onderdelen op gang 
kan helpen en kan verdiepen. 

De student kan de gesprekstool na afloop opslaan, vastleggen en delen met de praktijkbegeleider en 
docentbegeleider, waardoor de tool ook kan dienen als ‘notulen’ en ‘vaststellingsdocument’. Bij tus-
sentijdse evaluatie of bij reflectie op het afstuderen kan op deze vastlegging worden teruggekomen. 

1: Voorstellen en agenda 
Deze dia vult de student in met namen van deelne-
mers aan het gesprek en de agenda van het ge-
sprek. De student nodigt iedereen uit om zich voor 
te stellen. 

 

 

 

2. Inhoud afstudeerstage 
Deze dia bereidt de student voor door de inhoud 
van het afstuderen in hoofdlijnen te presenteren. 
Hierover kan het gesprek worden aangegaan en 
eventuele toevoegingen of aanpassingen kunnen 
tijdens het gesprek genoteerd worden. 

Denk hierbij aan de inhoud van werkzaamheden, 
context van het vraagstuk, hoofdvraag van het on-
derzoek, op te leveren beroepsproducten, etc. 

Dit is een belangrijk onderdeel van de afstemming die nodig is om te komen tot meervoudige waar-
decreatie. Uit de casestudies (hoofdstuk 3) komt naar voren dat het verschil van verwachtingen ten 
aanzien van de inhoud van de afstudeerstage kan zorgen voor teleurstelling bij de praktijkbegeleiders 
en frustratie bij de student. Door de inhoud van de afstudeerstage expliciet aan de orde te stellen 
worden mogelijke verschillen in verwachtingen helder en knelpunten op dit vlak vroegtijdig be-
spreekbaar gemaakt. 

3. De impact van het afstuderen voor alle betrokkenen  
Bij deze dia wordt de gespreksdeelnemers gevraagd 
om even de tijd te nemen om uit de waarden die 
afgebeeld staan een top drie te kiezen. Dit zijn de 
waarden die uit het kwalitatieve onderzoek van dit 
project naar voren zijn gekomen. De gespreksdeel-
nemers delen vervolgens hun top 3. De student 
maakt de keuzes zichtbaar op de dia.  

Dit onderdeel zorgt voor een ontmoeting op het ni-
veau van reflectie, volgens de theorie van boundary 
crossing (Akkerman & Bakker, 2011). Het 
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perspectief van de ander wordt geëxpliciteerd en de stakeholders worden zo uitgenodigd tot een 
perspectiefwisseling, waarbij er gezamenlijke nieuwe inzichten kunnen ontstaan.  

4. Spinnenweb van competenties 
Op deze dia vult de student van tevoren in hoe 
goed hij of zij scoort op de verschillende compe-
tenties. Competenties zijn per opleiding verschil-
lend en zijn daarom op de dia aanpasbaar aan de 
specifieke opleiding. De student formuleert hier-
bij ook persoonlijke leerdoelen. Een gesprek 
hierover leidt ook tot begrip van beide begelei-
ders voor wat de student nodig heeft tijdens het 
afstuderen.  

5. Rollen: wie doet wat?  
De student verdeelt uit een rijtje taken en activi-
teiten vooraf wat bij de student hoort, wat de 
praktijkbegeleider doet en wat bij de docentbe-
geleider hoort. Tijdens het gesprek toetst hij bij 
de gesprekspartners of zijn verwachtingen over-
eenkomen met wat zij denken dat hun taken en 
activiteiten zijn. Een gesprek hierover voorkomt 
verwarring en maakt duidelijk wie wat te doen 
heeft.  

Het onderzoek onder praktijkbegeleiders (Olde, 2020) bevestigt de behoefte aan helderheid over ta-
ken en verantwoordelijkheden. Door dit onderdeel expliciet te behandelen in de Startgesprekstool 
wordt op mogelijke knelpunten en onduidelijkheden geanticipeerd.  

6. Planning 
Deze dia bereidt de student van tevoren voor 
door deadlines, tussentijdse oplevering, een glo-
baal tijdspad te laten zien. Bespreking hiervan 
helpt de kaders helder te krijgen en draagt bij 
aan een eerste check op haalbaarheid van het 
project en het opleveren van (tussen)producten. 

7. Afsluiting 
De student rondt het gesprek af en plaatst in de 
laatste dia een meme, afbeelding of quote wat 
voor hem of haar de komende tijd typeert, hoe 
hij of zij erin staat, of wat hij of zij verwacht. Dit 
geeft de student de mogelijkheid tot het geven 
van een persoonlijk inkijkje en beoogt een posi-
tieve afsluiting. 
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7.7.2 De validatie van de Startgesprekstool 

Een prototype van de Startgesprekstool is door twee 
opleidingen gebruikt en getoetst. De Startgesprekstool 
is voor gebruik door beide opleidingen bewerkt om 
aan te sluiten bij de huisstijl en de competenties van 
de betreffende opleiding. In semester II van 21-22 heb-
ben afstudeerders van de opleiding Communicatie van 
de HAN en die van de deeltijdopleiding Communicatie 
van Avans Hogeschool de Startgesprekstool gebruikt 
en alle deelnemers een evaluatie in laten vullen.  

In totaal hebben 156 respondenten de evaluatie ingevuld. De verdeling van de respondenten was ge-
lijkelijk verdeeld over studenten, docenten en praktijkbegeleiders (wat te verwachten was), zie Tabel 
27. De Startgesprekstool werd door de respondenten gewaardeerd met een 3,8 uit vijf. Ook zou 88% 
van de respondenten de Startgesprekstool aanraden om te gebruiken, hoewel misschien niet alle on-
derdelen. De tevredenheid over drie specifieke dia’s (spinnenweb, top 3 waarden, rolverdeling) is ge-
meten. Hieronder is te zien hoe deze onderdelen gewaardeerd worden, door de verschillende deel-
nemers. 

7.7.3 Waardering spinnenweb 

Het gebruik van het spinnenweb werd door alle 
actoren waardevol gevonden. Vooral docenten 
en praktijkbegeleiders vonden het gebruik van 
het spinnenweb waardevol. Als feedback werd 
gegeven dat de competenties niet te breed en 
algemeen moeten zijn. Hoe specifieker, hoe 
meer het spinnenweb wat zegt. 

Een praktijkbegeleider verwoordde het als volgt 
in de evaluatie: ‘Een student wordt zo gedwon-
gen al in dit stadium een inkijkje te geven; dat is 
waardevol voor zowel docent als praktijkbegeleider om te horen.’ 

7.7.4 Waardering top 3 toegevoegde waarden 

Hiernaast is de waardering van de top 3 in waarden 
te zien. Vooral praktijkbegeleiders waarderen de be-
spreking van de toegevoegde waarden: ‘Erg fijn om 
te weten wat ieders motivatie is’ en ‘Dit onderdeel 
leverde een interessant gesprek op’.  

De functie van deze dia is, zoals eerder uitgelegd, te 
komen tot een hoger niveau van boundary crossing, 
namelijk die van reflectie en perspectiefuitwisseling. 
Dat dit ook gebeurt wordt duidelijk in een citaat van 
een student: ‘De praktijkbegeleider had als waarde 

Tabel 27 Respons evaluatie Startge-
sprekstool 

Tabel 28 Waardering spinnenweb 

Tabel 29 Waardering top 3 toegevoegde waarden 
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aangegeven dat hij het belangrijk vindt dat studenten een frisse, nieuwe blik bieden. Dit maakt dat ik 
eerder mijn mening durf te geven, want die willen ze kennelijk graag horen’. 

De na te streven reflectie en perspectiefwisseling wordt met name bereikt door gebruik te maken 
van de verdiepende gespreksvragen, die aan de Startgesprekstool zijn toegevoegd. 

7.7.5 Waardering rollen: wie doet wat? 

Dit onderdeel wordt door de praktijkbegeleider het hoogst gewaardeerd. Een verklaring is dat de stu-
dent en de docentbegeleider vertrouwder zijn 
met de context van onderwijs, toetsing en 
begeleiding. Dit is niet verwonderlijk. Zoals 
eerder gezegd heeft vaak de toetsfunctie en 
daarmee de onderwijsfunctie een promi-
nente plek binnen het afstuderen. Bespreking 
van de taken en verantwoordelijkheden tij-
dens het afstuderen is dus van eminente 
waarde voor de praktijkbegeleider. Dat blijkt 
ook wel uit de ontvangen feedback. Waar de 
docent en student vaak opmerkingen neer-
zetten als: ‘Niet verrassend, redelijk vanzelf-
sprekend’, merken praktijkbegeleiders op blij 
te zijn met de helderheid over wat van hen verwacht wordt. Zo merkt een van hen op: ‘Gaf goed in-
zicht in de verwachtingen die horen bij mijn rol’.  

7.7.6 De bruikbaarheid van de Startgesprekstool 

De Startgesprekstool werd door 88% van de respondenten aanbevolen voor gebruik. Vervolgens is de 
Startgesprekstool op de laatste werkconferentie geïntroduceerd en werd daar positief ontvangen. De 
werkgroep Impactvol Afstuderen heeft de Startgesprekstool inmiddels neutraal vormgegeven en 
aangeboden op hun website zodat het voor iedere geïnteresseerde opleiding binnen het economisch 
domein gedownload en gebruikt kan worden. De gedownloade Startgesprekstool kan dan op maat 
gemaakt worden: 

 De opleiding kan kiezen welke dia’s worden gebruikt. 
 De opleiding kan de Startgesprekstool aanpassen aan de huisstijl van de opleiding. 
 De opleiding kan de eigen competenties van de opleiding in de spinnenweb plaatsen.  

Op deze manier kan iedere opleiding de Startgesprekstool aanpassen aan eigen behoefte.  

Een te gebruiken download van de Startgesprekstool is te vinden op de site van Impactvol Afstude-
ren.  

 

 

 

 

Tabel 30 Waardering rollen: wie doet wat? 
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DEEL 5 

OP WEG NAAR IMPACTVOL AFSTUDEREN 
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HOOFDSTUK 8 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN REFLECTIE 

8.1 Inleiding 

In 2019 startte het project Impactvol Afstuderen in een situatie 
waarbij opleidingen in het hele hbo volop bezig waren met het her-
ontwerp van hun afstuderen. Veel opleidingen gingen in de jaren 
daarna aan de slag met het vervangen van de onderzoeksscriptie 
door andere eindproducten zoals bijvoorbeeld beroepsproducten. 
Gedurende de loop van het project hadden we daarmee steeds het 
gevoel van ‘het moeten schieten op een bewegend doel’, de wer-

kelijkheid veranderde terwijl wij probeerden er onderzoek naar te doen. Des te belangrijker was 
daarmee onze onderzoeksaanpak waarin we een onderzoekspoor met meer beschrijvende metho-
den combineerde met een onderzoekspoor waarin codesign de centrale onderzoeksaanpak was. 
Door de directe betrokkenheid van alle groepen stakeholders hadden onze resultaten meteen door-
werking in een sterk veranderende praktijk en de praktijk weer directe invloed op ons onderzoek. In 
termen van de boundary crossings-theorie hebben we zoveel mogelijk gezocht naar interacties met 
onze stakeholders van reflectieve (leren van elkaars inzichten) en transformatieve (samen aan de slag 
in een nieuwe context) aard. De werkconferenties speelden hierin een sleutelrol. Onze onderzoeks-
aanpak maakt het daarmee mogelijk om mee te bewegen in de complexiteit van een voortdurend 
veranderende realiteit.  

Die veranderende realiteit zorgde er ook voor dat gaandeweg ons project de focus van onze hoofd-
vraag enigszins verschoof. We startten in 2019 met de vraag: Op welke manier kunnen afstudeerpro-
jecten binnen economische hbo-opleidingen worden ontworpen en georganiseerd zodat ze leiden tot 
meervoudige waardecreatie binnen organisaties, onderzoek en onderwijs? Aanvankelijk waren we 
van plan om aan de slag te gaan met het ontwerpen van nieuwe scenario’s voor afstuderen door 
middel van ontwikkelgroepen waarin concrete opleidingen met een ontwerpopgave zouden partici-
peren. Dat bleek vanwege organisatorische redenen in combinatie met de coronacrisis niet haalbaar. 
De doorlooptijd voor het aanpassen en uitproberen van een curriculumvernieuwing was daarvoor te 
groot. Gaandeweg werd duidelijk dat het belangrijk was om te ondersteunen in ‘werkwijzen’ en ‘het 
zoeken naar’ te faciliteren. Na overleg met de begeleidingsgroep waarin een brede vertegenwoordi-
ging met kennis van zaken aanwezig was, is gekozen om te komen tot zoekpaden zoals verbeeld in de 
vaarroutes op de praatplaat en meer hoog-over scenario’s die kunnen inspireren en daarmee ont-
werpteams kunnen helpen om ideeën te krijgen over wat ze wel en niet willen (het eiland van het 
willen). De insteek van ons project was niet alleen informatie genereren die gebruikt kon worden in 
het ontwikkelen van nieuwe afstudeertrajecten. We beoogden ook handvatten aan te reiken om 
mee aan de slag te kunnen gaan. Om daarin te ondersteunen bleek het belangrijk om tools te ont-
wikkelen waarmee de samenwerking, en daarmee boundary crossing, tussen de werelden van onder-
wijs, onderzoek en beroepspraktijk gestimuleerd zou kunnen worden (het eiland van de werkplaats).  

De praatplaat verbeeldt de belangrijkste boodschap uit ons project: om te komen tot meervoudige 
waardecreatie in het afstuderen is er meer cocreatie en daarmee afstemming tussen alle betrokken 
stakeholders nodig over enerzijds ontwerpelementen in afstudeerscenario’s (boven de waterlinie) en 
anderzijds motieven, opvattingen en belangen (onder de waterlinie). Nu is er nog een situatie zoals 
verbeeld in het linker plaatje van figuur 28 waarbij er nog geen optimale afstemming is tussen de ver-
schillende werelden van onderwijs, onderzoek en organisaties, waardoor de student vaak ergens 
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tussenin dobbert en hard aan het werk is om de verschillende eisen en belangen met elkaar te ver-
enigen. Wat er nodig is, is meer gesprek in de vorm van dialoog over enerzijds bijvoorbeeld onderlig-
gende belangen en waarden en samenwerking, zoals uitgebeeld in het middelste plaatje, zodat er op 
den duur wellicht ruimte komt voor een echte transformatie van werelden (hybridisering) zoals uit-
gebeeld in de metafoor van de catamaran waarbij alle betrokkenen letterlijk ‘in hetzelfde schuitje’ 
zitten en allemaal iets van toegevoegde waarde uit afstudeertrajecten kunnen halen. Wellicht zelfs in 
cocreatie kunnen komen tot nieuwe gezamenlijke toegevoegde waarden zoals McAdam et al. (2021) 
beschrijven of nieuwe innovatieve bouwstenen binnen het ontwerp van het afstuderen (nieuwe vor-
men van opdrachten, begeleiden en beoordelen).  

Figuur 28 Drie niveaus in afstemming tussen de werelden van onderwijs, onderzoek en beroeps-
praktijk 

 

              

 

In dit laatste hoofdstuk willen we de lezer meenemen langs de belangrijkste conclusies van dit onder-
zoek op basis van onze deelvragen. Daarna werken we onze hoofdboodschap zoals verbeeld in de 
praatplaat verder uit in een aantal aanbevelingen. Vervolgens reflecteren we op de opbrengsten van 
het project, waarbij we ook kijken naar de impact die het project door onder andere de aanpak met 
codesign tot nu toe heeft gehad.  

8.2 Conclusies op basis van de deelvragen 

8.2.1 Deelvraag 1: vormen en kenmerken van het huidige afstuderen 

De eerste deelvraag van het project was welke vormen van afstuderen er zijn in de huidige bachelor 
programma’s van economische opleidingen en welke kenmerken afstudeertrajecten ‘op dit moment’ 
hebben. Uit zowel de casestudies, die we in het begin van het project deden, als de latere survey 
blijkt dat het afstudeertraject van de meeste opleidingen bestaat uit een aantal modules, een stage 
en één, soms meerdere grotere afstudeerprojecten van in principe een semester (20 weken). In de 
meeste gevallen vinden studenten zelfstandig hun eigen afstudeerproject binnen een specifieke ex-
terne organisatie. Regelmatig vinden ze daarbij eerst de organisatie en bepalen daarna op welk on-
derwerp ze willen afstuderen in samenwerking met de praktijkbegeleider. Studenten gaan vervol-
gens met een vraagstuk aan de slag en moeten meestal op basis van onderzoek een advies uitbren-
gen aan de organisatie. Veel opleidingen zijn daarbij op dit moment op zoek naar andere concrete 
(beroeps)producten die van toegevoegde waarde zijn voor de beroepspraktijk. De meeste opleidin-
gen hebben een adviesrapportage of een beroepsproduct met verantwoordingsverslag als 

Hybridisering Weinig afstemming Samenwerken 
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uiteindelijke producten die studenten als prestaties moeten leveren. Qua begeleiding hanteren de 
meeste opleidingen het model van de opleidingsdocent die inhoudelijk of op het proces coacht en 
daarbij de opleidingscriteria bewaakt en de praktijkbegeleider die de professionele groei op de werk-
vloer begeleid. De beoordeling wordt binnen de meeste opleidingen gedaan door twee beoordelaars, 
soms twee onafhankelijke examinatoren, soms de begeleider en één onafhankelijke examinator. We 
zien in de resultaten dat de vormgeving en uitvoering van het afstuderen op dit moment nog sterk 
gestuurd wordt vanuit de opleidingen door middel van de eisen en criteria die zij stellen. Daarbij valt 
op dat lang nog niet alle ruimte benut wordt in dat wat mogelijk is binnen de kaders van het Protocol 
Afstuderen 2.0. Binnen de inspirerende voorbeelden zien we de eerste, soms wat grotere verande-
ringen, bij opleidingen vanuit andere visies op beroepsonderwijs zoals high impact leren van Dochy 
en Segers (2018) of toetsing zoals programmatisch toetsen (Van der Vleuten et al., 2018). In die ver-
anderingen herkennen we stappen op de elementen van een afstudeertraject die uit de casestudies 
naar voren kwamen en verwerkt zijn in onder andere de Scenario Matrix. Dit sluit ook aan bij andere 
ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn binnen het hbo in de vorm van zogenaamde challen-
ges, hubs en fieldlabs.  

De casestudies, surveys en werkconferenties hebben duidelijk naar voren gebracht welke thema’s of 
ontwerpelementen van belang zijn in het ontwikkelen van afstudeertrajecten. Deze elementen zijn:  

 Mate van cocreatie op macro-, meso- en microniveau tussen de diverse stakeholders/werel-
den. 

 De toegevoegde waarde die diverse stakeholders zien. 
 Opleidingsprofiel.  
 Opbouw van het afstudeertraject. 
 Matching en totstandkoming van opdrachten binnen afstudeerprojecten. 
 Mate van flexibiliteit in de werkwijze die een student kan volgen. 
 Rol van onderzoek. 
 Vormgeving van begeleiding student, met daarbij de rollen van diverse betrokkenen. 
 Vormgeving van de beoordeling.  

Deze ontwerpelementen zijn grotendeels te duiden binnen de vier ontwerpperspectieven uit het 
werk van Bouw et al. (2019): het ruimtelijk, instrumentele, temporele en sociale perspectief op het 
ontwikkelen van hybride leeromgevingen. Echter, een belangrijk thema dat in ons onderzoek duide-
lijk naar voren komt en in het werk van Bouw meer impliciet blijft, is de wijze waarop stakeholders 
hun verschillende belangen, motieven en toegevoegde waarden op elkaar afstemmen en de wijze 
waarop zij cocreatie op zowel meer strategisch niveau (macro/meso) als op het niveau van afstudeer-
projecten (micro) weten vorm te geven. 

8.2.2 Deelvraag 2: het huidige afstuderen door de bril van boundary crossing 

De tweede deelvraag die centraal stond in het project draaide om de uitvoering van en ervaringen 
met afstudeertrajecten door de diverse stakeholders. Deze vraag is beantwoord met als bril de boun-
dary crossings-theorie. We hebben bekeken wat voor iedere stakeholder idealiter de toegevoegde 
waarde van afstuderen is en op welke manier op dit moment het leerpotentieel op de grenzen van 
de verschillende werelden van opleiding, beroepspraktijk en onderzoek benut wordt. De survey laat 
zien dat stakeholders over het algemeen tevreden zijn met hoe het huidige afstuderen verloopt, 
maar dat ze nog wel verbeterpunten zien op een aantal van de eerdergenoemde ontwerpelementen. 
Uit de survey komt naar voren dat men vooral veranderingen wenst als het gaat om het beter 
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aansluiten op de beroepspraktijk en het leveren van zinvolle producten voor die praktijk. In dezelfde 
lijn klinkt er vaak de wens om meer focus op het daadwerkelijk implementeren van adviezen. Ook 
wenst men meer flexibiliteit voor studenten in de wijze waarop ze kunnen werken en uiteindelijk be-
oordeeld worden. Daarnaast is er breed de wens bij alle stakeholders (organisaties, opleidingen en 
onderzoek) om op zowel meso- als microniveau meer samen te werken. Op mesoniveau is men op 
zoek naar duurzamere, meer structurele relaties in de vorm van strategische partnerschappen. Op 
microniveau wordt regelmatig aangegeven dat er behoefte is aan frequenter contact tussen student, 
begeleidende docent en praktijkbegeleider. Dit komt ook duidelijk naar voren in de interviews op het 
niveau van de afstudeerprojecten binnen de casestudies. Ten slotte uiten met name lectoraten en 
onderzoekers de behoefte aan meer aandacht voor kennisontwikkeling binnen het afstuderen van 
studenten.  

Wanneer we als onderzoekers met de bril van de boun-
dary crossings-theorie naar de huidige situatie kijken, dan 
lijkt er op het eerste gezicht geen discontinuïteit te zijn 
tussen de werelden van onderzoek, onderwijs en be-
roepspraktijk als het gaat om de toegevoegde waarde die 
men centraal zet. Uit de resultaten van zowel de casestu-
dies en survey blijkt dat alle betrokkenen de professionele 
groei van studenten op één hebben staan. Dit is in over-
eenstemming met onderzoek van Bos et al. (submitted) 
waarin onderzoek gedaan werd naar motieven voor sa-
menwerking tussen de stakeholders onderwijs en be-
roepspraktijk. Ook in dit onderzoek bleek de ontwikkeling 
van de student voor iedereen centraal te staan. Echter, 

onze resultaten laten daarbij zien dat het centraal zetten van deze toegevoegde waarde ervoor kan 
zorgen dat andere mogelijke waarden minder in het zicht zijn bij betrokken stakeholders of al snel 
over boord gezet worden. In de interviews binnen de casestudies, surveyresultaten en gesprekken 
tijdens werkconferenties blijkt ook dat het combineren van verschillende toegevoegde waarden en 
daarmee belangen erg lastig gevonden wordt. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat een mogelijke partner 
zoals onderzoek snel buiten boord valt omdat de waarde ‘kennisstapeling’ gezien en ervaren wordt 
als lastig verenigbaar met een waarde als professionele groei of concreet resultaat voor een organi-
satie. En omdat ‘het nou eenmaal gaat’ om de professionele groei van een student wordt zo’n toege-
voegde waarde al snel gezien als zijnde ‘onhaalbaar’. Uit de resultaten wordt helder dat hier zelden 
tot nooit expliciete afwegingen in gemaakt worden en dat deze daarmee onder de waterlinie blijven 
terwijl stakeholders wel allerlei beelden over en weer hebben van elkaars belangen.  

Ook op andere vlakken maken de resultaten van het onderzoek duidelijk dat er nog lang niet opti-
maal gebruik gemaakt wordt van het leerpotentieel op de grenzen tussen de werelden van onder-
zoek, onderwijs en organisaties. De casestudies en survey laten zien dat er sprake is van diverse dis-
continuïteiten op de grenzen tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk die gedacht vanuit de 
boundary crossings-theorie leerpotentieel hebben. Deze bevinden zich op het vlak van het tot stand 
komen van de opdracht, de werkwijze van de student, de producten die uiteindelijk opgeleverd moe-
ten worden, de rol van onderzoek, de wijze van begeleiden en de wijze van beoordelen. Zoals be-
schreven bij de conclusies van de casestudies is het beeld dat naar voren komt dat van een samen-
werking tussen opleiding en praktijk die zich kenmerkt door afstemming en eventueel incorporatie 
(Bouw et al., 2019). Dat betekent in dit geval dat de student een deel van zijn opleiding wel binnen 
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een externe organisatie doet, maar opleidingen voor het grootste gedeelte het afstudeertraject be-
palen. In de eerste plaats staan de toetsfunctie en daarmee de onderwijsfunctie centraal binnen het 
afstuderen en daarmee zijn opleidingen sterk ‘in the lead’ als het gaat om het vormgeven van een 
afstudeertraject en het bepalen van de producten die studenten moeten opleveren en de wijze 
waarop ze begeleid en beoordeeld worden. Dat maakt de samenwerking met enerzijds beroepsprak-
tijk maar anderzijds ook het onderzoek binnen de hogescholen tot een complexe opgave die uitein-
delijk resulteert in weinig interactie tussen betrokken stakeholders over deze zaken. Als er wel ge-
sprekken zijn dan vinden die grotendeels plaats op het microniveau van concrete afstudeerprojecten. 
Gesprekken die plaatsvinden tussen diverse stakeholders gaan daarmee ook grotendeels over de ei-
sen waaraan een student moet voldoen om uiteindelijk af te studeren.  

Wat op meerdere punten in het project helder wordt, is dat er bij het vormgeven van afstudeertra-
jecten nog weinig gedacht wordt vanuit samenwerking in de kennisdriehoek. Dat blijkt onder andere 
uit het feit dat we nauwelijks afstudeerprojecten konden vinden waar naast beroepspraktijk ook een 
lectoraat of docent-onderzoeker betrokken was. Als het gaat om afstuderen lijkt de stakeholder ‘on-
derzoek’ grotendeels nog te ontbreken. Dit beeld kwam ook in de werkconferenties maar voren. 
Men ziet de toegevoegde waarde van de betrokkenheid van onderzoekers wel als het gaat om het 
begeleiden en beoordelen in afstudeertrajecten met een grotere onderzoeksfocus, maar de menin-
gen zijn verdeeld over het belang van kennisstapeling en kennisdeling binnen afstuderen. Dit uitte 
zich met name bij de toepassing van het Impact Canvas, waarin sommigen tijdens de laatste werk-
conferentie duidelijk op dat vlak geen stappen te willen en/of te kunnen zetten. Daarnaast blijkt ook 
dat de beroepspraktijk wel zijdelings betrokken is bij zaken als een beroepsprofiel en regelmatig advi-
seert bij de beoordeling van de student, maar zelden een gelijkwaardige cocreatie-partner is bij het 
herontwerp van afstudeertrajecten. De resultaten laten daarmee duidelijk zien dat wanneer er 
sprake zou zijn van grotere cocreatie met alle stakeholders uit de kennisdriehoek er nog veel winst te 
behalen is op het gebied van meervoudige waardecreatie op zowel macro- (instelling/opleiding), 
meso- (afstudeertraject van een opleiding) als microniveau (afstudeerproject van een student). Er 
zou meer impact bereikt kunnen worden als processen zoals identificatie, coördinatie, reflectie en 
transformatie meer ruimte krijgen. Dit kan zowel vanuit initiatieven die binnen het hbo worden op-
gestart (centres of expertise, professionele leergemeenschappen etc.) als vanuit initiatieven die door 
de praktijk worden opgestart (stadslabs, citydeals etc.).  

8.2.3 Deelvraag 3: Scenario’s en tools voor impactvol afstuderen 

Zoals beschreven aan het begin van dit hoofdstuk werd gaandeweg het project helder dat het niet 
haalbaar was om concrete afstudeertrajecten te ontwikkelen. Daarmee verschoof de focus naar het 
creëren van zoekpaden om tot meervoudige waardecreatie in het afstuderen te kunnen komen door 
middel van de scenario’s en tools die binnen het tweede spoor in dit onderzoek ontwikkeld zijn. Dat 
resulteerde onder andere in de metafoor van de praatplaat waarbij we het bereiken van meervou-
dige waardecreatie zien als een proces waarbij alle betrokkenen meer of minder in cocreatie een af-
studeertraject ontwikkelen. Om boundary crossing te kunnen faciliteren is het allereerst nodig om 
alle stakeholders aan boord te halen en gezamenlijk in gesprek te gaan over wat men wil bereiken. 
De scenario’s op het eiland van het willen, zijn hierbij een eerste richtingaanwijzer. Ze stimuleren het 
gesprek over waar het accent zou kunnen liggen qua toegevoegde waarde van een bepaalde sta-
keholder zonder de toegevoegde waarden van andere stakeholders uit het oog te verliezen. Vervol-
gens kan het samenwerkingsproces daarna verder gefaciliteerd kan worden door de verschillende 
tools op het eiland van de werkplaats. In zowel de werkconferenties en bijeenkomsten van de 
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begeleidingsgroep bleek steeds weer dat de tools gesprekken goed op gang brengen en voorzien in 
een behoefte van de diverse stakeholders. Zowel docenten, praktijkpartners als studenten geven aan 
de tools graag te willen gebruiken, wat aangeeft dat ze voorzien in een behoefte.  

8.3 Op weg naar impactvol afstuderen 

In ons project stond de vraag centraal op welke manier afstudeerprojecten 
binnen economische hbo-opleidingen ontworpen en georganiseerd kunnen 
worden zodat ze leiden tot meervoudige waardecreatie binnen organisa-
ties, onderzoek en onderwijs? In deze paragraaf schetsen we de belangrijk-
ste conclusies met daarbij onze aanbevelingen om opleidingen verder op 
weg te helpen naar impactvol afstuderen. Iedere conclusies sluiten we af 
met een aantal aanbevelingen. 
  

8.3.1 Zorg voor voldoende kennis over de mogelijkheden 

Ondanks de grote focus op de waarde professionele groei van studenten, blijkt uit de resultaten dat 
er ook een grote behoefte is aan meer impact voor organisaties en, met name vanuit lectoraten, aan 
meer impact voor onderzoek. Wat we vervolgens zien, is dat opleidingen om impact te vergroten zich 
vooral richten op een andere vormgeving van specifieke onderdelen in het afstudeertraject met 
name de eindproducten die studenten opleveren. Je zou kunnen zeggen dat ze daarmee een bouw-
steentje van een legobouwwerk, vervangen door een andere kleur zonder het hele bouwwerk te her-
zien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vervangen van de klassieke scriptie door het afstuderen op 
‘beroepsproducten’ waarbij de student na het doen van onderzoek de resultaten moet vormgeven in 
een beroepsproduct. Wanneer we dat bekijken door de bril van de boundary crossings-theorie dan 
zou je kunnen zeggen dat opleidingen op dit moment vooral meer impact proberen te creëren door 
het finetunen van de eerdergenoemde grensobjecten: het afstudeertraject/-project. Wat we daarbij 
zien in de resultaten is dat sprake kan zijn van opvattingen over ‘hoe het hoort’ binnen afstuderen 
die niet altijd helemaal stroken met de ruimte die het Protocol Afstuderen 2.0 biedt of opvattingen 
die onderwijskundig niet helemaal correct zijn. Daarnaast is er behoefte aan meer kennis over welke 
variatie er mogelijk is op alle ontwerpelementen van het afstuderen. Kortom, er lijkt op dit moment 
regelmatig nog sprake te zijn van een tekort aan kennis bij de stakeholders over hoe een goede bor-
ging van het eindniveau eruit kan zien. Hierdoor wordt nog lang niet alle ruimte benut wordt die er 
wél is. Deze resultaten zijn ook in overeenstemming met de resultaten uit het project Je Ogen Uitkij-
ken4. Daar blijkt dat het Protocol Afstuderen 2.0 nog weinig gebruikt wordt door opleidingen om het 
eindniveau te borgen en dat dit leidt tot een te beperkte blik op hoe studenten gedurende of aan het 
einde van een opleiding getoetst kunnen worden op hun beroepsbekwaamheid. Hieruit volgt onze 
eerste twee aanbevelingen:  

  

 
4 www.toetsbekwaamheid.nl 
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Aanbeveling 1: Zorg dat alle partners binnen ontwikkelteams bij het ontwerpen 
van afstuderen voldoende kennis hebben van de achterliggende gedachten, di-
verse onderdelen van het Protocol Afstuderen 2.0 en de belangrijkste ontwerpele-
menten van afstudeertrajecten. Besteed hierbij bijzondere aandacht aan de rol 
van onderzoek/onderzoekend vermogen (zie verder paragraaf 8.3.5). Zorg dat er 
voldoende voorbeelden zijn van de verschillende manieren waarop eindniveau as-
sociate degree, bachelor en master geborgd kan worden.  

Aanbeveling 2: Doe meer onderzoek naar andere vormen van afstuderen, voortko-
mend uit andere visies op onderwijs. Leiden deze tot meervoudige waardecreatie 
en daarmee impact voor alle betrokkenen? 

8.3.2 Maak de kennisdriehoek zoveel mogelijk rond 

Ook laat ons onderzoek zien dat er op het gebied van impact nog grote winst te behalen is op het 
vlak van de grensinteracties tussen de werelden van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Op dit 
moment wordt de verbinding in het afstuderen vooral gevormd via de student. Onder andere hier-
door blijft op dit moment nog veel leerpotentieel en daarmee toegevoegde waarde liggen. Op ma-
cro- en mesoniveau is er nog weinig sprake van structurele verbindingen tussen de werelden van op-
leidingen, organisaties en onderzoek. Omdat het bereiken van duurzaam resultaat en daarmee im-
pact veel tijd en geduld kan vragen, is het nodig om het contact tussen alle werelden actief te gaan 
leggen en goed te onderhouden. Bij voorkeur zou dit kunnen rondom gezamenlijke (complexe) prak-
tijkvraagstukken in een passende vorm zoals een stadslab, citydeals of fieldlabs. Voorwaarde daarbij 
is dat bij alle samenwerkingsinitiatieven tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk actief geke-
ken wordt of de kennisdriehoek helemaal rond gemaakt kan worden, wat wil zeggen dat stakehol-
ders vanuit onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk (organisaties, beleid en consumenten/cliënten) 
actief betrokken worden vanaf de start. Je zou kunnen zeggen dat het belangrijk is om voor vertrek 
van de catamaran allemaal op de boot te stappen. Op die manier ontstaan er meer kansen voor im-
pact op alle drie de missies van het hoger onderwijs en daarmee toegevoegde waarden voor alle be-
trokkenen (zie ook Unger & Polt, 2017; Munneke et al., 2022). 

Aanbeveling 3: Ga op macro- en mesoniveau nog meer werken aan structurele, 
duurzame relaties tussen de stakeholders onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk 
(organisaties, beleid en consumenten/cliënten) in de vorm van samenwerkingsver-
banden rondom complexe praktijkvraagstukken waar studenten met het afstude-
ren een bijdrage aan kunnen leveren. Bekijk bij het opstarten van een samenwer-
king altijd goed kijkt of de kennisdriehoek rond gemaakt kan worden, wat wil zeg-
gen dat goed bekeken wordt of alle mogelijke stakeholders actief betrokken zijn.  

Aanbeveling 4: Doe vervolgonderzoek naar wat er nodig is om op macro-, meso- 
en microniveau met stakeholders vanuit de gehele kennisdriehoek samen te kun-
nen werken. Hoe krijgen we iedereen betrokken en de kennisdriehoek dusdanig in 
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balans dat er binnen het afstuderen impact is voor de opleiding, onderzoek, stu-
dent, beroepspraktijk én maatschappij? 

8.3.3 Denk na over de mate van cocreatie en de mogelijke grensgangers 

In de resultaten van ons onderzoek viel op dat in de samenwerking tussen opleiding, onderzoek en 
praktijkpartners de opleidingen grotendeels ‘in the lead’ zijn. Dat is logisch gezien hun wettelijke taak 
om studenten te kwalificeren voor een beroep waarmee ze taaktrekker en eindverantwoordelijke 
zijn. Echter, in het project blijkt ook dat ze daarbij de samenwerking met onderzoek en praktijkpart-
ners vaak een vaste en beperkte vormgeven, bijvoorbeeld een werkveldcommissie die input mag ge-
ven bij het opstellen van een opleidingsprofiel of praktijkpartners die een rol krijgen bij het beoorde-
len van de student. Echter, stakeholders zoals studenten, praktijkpartners of onderzoekers vanuit lec-
toraten structureel betrekken bij het ontwikkelen van afstudeertrajecten in de vorm van cocreatie 
komt maar weinig voor. Volgens de boundary crossings-theorie wordt discontinuïteit tussen werel-
den leerzaam als de verschillende betrokkenen moeite doen om verbindingen (boundary crossing) te 
leggen tussen de verschillende werelden. De ontwikkelde scenario’s en de Impact Canvas tool laten 
zien dat de mate van cocreatie van betekenis is voor het kunnen plaatsvinden van leermechanismen 
op de grenzen zoals reflectie en transformatie en daarmee ook een factor is in het bereiken van meer 
of minder impact. De mate van cocreatie hangt ook samen met de mate van hybridisering zoals 
Bouw et al. (2019) die beschrijven. Afstemming vraag minder cocreatie dan een volledig gehybridi-
seerde leeromgeving. Vanuit de metafoor van de catamaran beschreven:  

De mate van cocreatie kan aan de andere kant ook gevolgen hebben voor hoe er gekeken wordt naar 
de grensgangers. In ons codesign spoor hebben we doorgewerkt op het versterken van de grensin-
teractie door tools te ontwikkelen die de samenwerking tussen stakeholders op macro-, meso- en 
microniveau op gang kunnen helpen en ondersteunen. Daarmee hebben we in ons project de aan-
dacht geprobeerd te verleggen van het grensobject naar de grensinteracties. Waar we minder aan-
dacht voor hebben gehad, maar wat wel belangrijk lijkt te zijn, is om de resultaten nog eens te bezien 
vanuit het concept van grensgangers. Binnen ons project blijkt dat studenten op dit moment nog de 
meest voorkomende grensgangers zijn. Dat heeft onder andere te maken met de opvattingen die er 
heersen over de mate van zelfstandigheid die een student zou moeten laten zien en de daarmee sa-
menhangende rol van de begeleidende docent. Als we kijken naar de ontwikkelde scenario’s dan is 
daaruit af te leiden dat in een aantal van die scenario’s alle stakeholders grensgangers zijn geworden, 
omdat niet alleen de student, maar iedereen actief participeert in het oplossen van een vraagstuk. 
Dat vraagt van docenten een andere kijk op hun rol in dit soort processen en ook het vermogen om 
over grenzen heen te werken wat Van den Berg (2016) transdisciplinair vermogen noemt of Hoeve et 
al. (2019) boundary crossing skills. 

Aanbeveling 5: Denk op meso- en macroniveau goed na over de mate van cocrea-
tie waarmee het afstuderen vormgegeven wordt. Zet daarbij de Scenario Matrix 
en het Impact Canvas in als tools die helpen om met alle stakeholders helder te 
krijgen hoe men cocreatie zou willen inzetten. Welke ontwerpelementen kunnen 
met welke stakeholders ontworpen en vervolgens ook in samenwerking uitge-
voerd worden? 
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Aanbeveling 6: Kijk in het geval van verregaande cocreatie ook innovatief naar de 
mogelijke rollen van docenten en praktijkbegeleiders in het werken aan een com-
plexe opgave. Het wordt dan meer een gezamenlijke opgave, waarbij niet alleen 
de student aan een opgave werkt maar alle partners inhoudelijk werken en de stu-
dent bijvoorbeeld als junior-collega wordt gezien door docenten en praktijkpart-
ners. Dit vraagt verdere professionalisering van hbo-docenten als het gaat om 
transdisciplinair vermogen (i.e. het kunnen werken over grenzen heen) (Van den 
Berg, 2016).  

Aanbeveling 7: Doe meer onderzoek naar de wijze waarop cocreatie van leerom-
gevingen met alle betrokken stakeholders (onderzoek, studenten, opleidingen en 
praktijkpartners) vorm kan krijgen. Onder welke voorwaarden en op welke wijze is 
het haalbaar en effectief?  

8.3.4 Zorg voor gesprek over toegevoegde waarden en onderliggende belangen en opvattin-
gen 

Naast dat er een duurzamere samenwerking nodig is, laten onze resultaten zien dat er op dit mo-
ment nog te weinig gesprek is tussen betrokkenen over toegevoegde waarden en onderliggende be-
langen, motieven en opvattingen. Dit doet zich voor op zowel het macro-, meso- als microniveau. 
Deze bevinding wordt bevestigd in verschillende onderzoeken naar samenwerking binnen de kennis-
driehoek (Kriz et al., 2021) en hybride leeromgevingen (Bos et al., submitted). Ook hier kan de impact 
van afstuderen verhoogd worden door te werken aan de kwaliteit van grensinteracties (Van der Pool 
& Rijnja, 2017). Die kwaliteit schuilt in de diepgang van de interacties. Hoe beter de betrokkenen in 
staat zijn onderliggende waarden op te diepen uit de onderstroom, hoe beter zicht ze krijgen op ie-
ders wensen en hoe meer common ground er kan ontstaan in de samenwerking. Daarbij kunnen de 
eerdergenoemde reflectieprocessen perspective-taking en perspective-making ruimte krijgen. Een 
middel dat daar bij uitstek voor geschikt is, is de dialoog (Bohm, 1996). Binnen het project hebben we 
daarom onder andere een gesprekstool ontwikkeld om studenten te ondersteunen bij het startge-
sprek. Het ondersteunt bij het expliciteren van ieders toegevoegde waarden. De resultaten lieten 
zien dat de tool helpt om het gesprek op een niveau dieper te voeren en zo wellicht ruimte maakt 
voor het leermechanisme ‘reflectie’. Ook bleek er de wens om de gesprekstool niet alleen aan het 
begin maar vaker tijdens een afstudeerproject in te zetten. 

Aanbeveling 8: Probeer met behulp van de verschillende tools uit dit project de za-
ken die zich voordoen in onderstroom binnen samenwerking in dialoog te brengen 
en daarmee te expliciteren. Denk daarbij aan de toegevoegde waarden voor ie-
dere stakeholder en de onderliggende belangen en opvattingen van de diverse. 
Houd daarbij scherp in het oog dat samenwerken mensenwerk is en mensenwerk 
maatwerk is. Het doet daarmee een beroep op ieders communicatieve competen-
ties en boundary crossing skills.  
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Aanbeveling 9: Doe onderzoek naar het effect van expliciteren van de onder-
stroom met behulp van een diversiteit aan tools en instrumenten op de leerme-
chanismen afstemmen, coördineren, reflecteren en transformatie. 

8.3.5 Plek van onderzoek vraagt op meerdere manieren om meer aandacht 

Op verschillende plekken in het onderzoek valt de beperkte rol van de stakeholder onderzoek op. We 
konden ten tijde van onze casestudies weinig projecten vinden waarbij naast de opleiding en een or-
ganisatie ook een lectoraat actief betrokken was. In vrijwel alle gevallen is er binnen afstudeerpro-
jecten sprake van een samenwerking tussen slechts twee werelden: die van onderwijs en beroeps-
praktijk. Waarom is het betrekken van onderzoek bij het afstuderen van studenten blijkbaar zo inge-
wikkeld? Sinds zo’n twintig jaar proberen hogescholen naast het afleveren van professionals aan de 
beroepspraktijk ook kennis te ontwikkelen door middel van praktijkgericht onderzoek. Daarnaast is 
onderzoekend vermogen voor studenten sinds 2009 een belangrijke competentie geworden die ze in 
staat stelt om als wendbare professionals te reageren op snelle veranderingen in hun beroepspraktijk 
(Van der Velde et al., 2020). De integratie van onderzoek in onderwijs is internationaal gezien iets 
waar alle hoger onderwijsinstellingen op verschillende manieren mee worstelen (Tight, 2016). Het is 
niet eenvoudig om het onderzoek dat binnen lectoraten gedaan wordt te combineren met onderzoek 
dat door studenten gedaan kan worden. Dat start al bij verschillen in doelstelling. Waar lectoraten 
streven naar kennisconstructie en kennis die algemener geldend is dan een specifieke context moe-
ten studenten onderzoekend vermogen kunnen inzetten binnen een concrete beroepscontext. In het 
laatste geval moet onderzoek aan andere kwaliteitscriteria voldoen dan praktijkgericht onderzoek 
waardoor het voor lectoraten lastig kan zijn om het werk van studenten te gebruiken voor hun eigen 
kennisontwikkeling. Ook spelen hier verschillende toegevoegde waarden een rol. Studenten moeten 
in het afstuderen aantonen dat ze beroepsbekwaam zijn en dat laat zich meestal lastig combineren 
met het moeten verzamelen van data in een vaststaand onderzoeksproject als zijnde junior-onder-
zoeker. Wat wél kan is gezamenlijk participeren in samenwerkingsverbanden met ieder een eigen rol 
waarbij lectoraten zich richten op het stapelen van kennis door het werk van verschillende studen-
ten.  

Een ander probleem dat zich voordoet binnen opleidingen rondom het thema onderzoek zijn de be-
perkte opvattingen die kunnen heersen over de vormen van onderzoek die mogelijk zijn. Vaak is er 
een specifieke kijk op de rol van onderzoek waarbij studenten, ook in nieuwere vormen van afstude-
ren, één onderzoekscyclus grondig moeten doorlopen om dit vervolgens te verwerken in een be-
roepsproduct. Daar blijft de lineaire gedachte onder zitten dat je eerst iets moet onderzoeken, dan 
pas kunt ontwikkelen en vervolgens kan implementeren. Meer kennis over enerzijds hoe onderzoe-
kend vermogen een plek kan krijgen binnen het afstuderen en hoe je onderzoekend vermogen zou 
kunnen toetsen zonder dat de student ‘een onderzoek doet’ en anderzijds over hoe meer iteratieve 
vormen van onderzoek, zoals actieonderzoek, hier kunnen helpen.  
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Aanbeveling 10: Zorg voor meer praktijkkennis over de competentie onderzoekend 
vermogen en de wijzen waarop onderzoek verweven kan worden in beroepspro-
cessen. Experimenteer in het afstuderen met nieuwe, meer iteratieve vormen van 
werken én onderzoeken.  

Aanbeveling 11: Besteed in samenwerkingen binnen de kennisdriehoek voldoende 
aandacht aan verschillen in opvatting over wanneer iets kennisontwikkeling is, 
wat onderzoek is en welke kwaliteitseisen bij welke doelen gesteld worden.  

 

8.4 Reflectie 

8.4.1 Onderzoeksaanpak en -resultaten 

Cruciaal in onze onderzoeksaanpak was de combinatie van een onderzoekspoor met casestudies en 
survey-onderzoek en een onderzoekspoor op basis van codesign. Daarmee combineerden we twee 
manieren van onderzoek die voortkomen uit twee verschillende onderzoekstradities. Tijdens het pro-
ject hebben we deze combinatie als een verrijking ervaren. Op diverse manieren is er sprake geweest 
van voortschrijdend inzicht door middel van codesign. De resultaten uit de verschillende deelstudies 
hebben elkaar steeds weer geïnformeerd en bouwden daarmee op elkaar voort. Zo waren de toege-
voegde waarden uit de casestudies zowel input voor het survey-onderzoek als voor de scenario’s en 
diverse tools. Daarnaast konden we de verschillende werkconferenties en gesprekken met de bege-
leidingsgroep gebruiken als membercheck wat bijvoorbeeld hielp bij het komen tot meer betrouw-
bare resultaten nadat dat de deelname aan de surveys tegenviel. Ook de deelnemers waren positief. 
We kregen veel enthousiaste reacties op onze uitnodigingen en de werkconferenties werden goed 
bezocht, met waardevolle resultaten die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling en verbetering van 
de resultaten en tools.   

Naast deze positieve verrijking kwamen we ook lastige punten tegen. Door de coronacrisis veran-
derde de planning van ons project dusdanig dat de twee sporen qua planning van activiteiten soms 
te ver uit elkaar liepen. Zo liep het survey-onderzoek nog toen we al volop bezig waren met de tool-
ontwikkeling wat het lastig maakte om de tools goed af te stemmen op de resultaten uit de surveys. 
Daarnaast bleken, ondanks een goed doordacht uitnodigingsbeleid, in alle drie de werkconferenties 
de studenten en de praktijkpartners ondervertegenwoordigd. Het is ons niet gelukt om meer dan en-
kelen erbij te krijgen. Dit lijkt de conclusie te bevestigen uit de casestudies en het surveyonderzoek 
dat de opleiding een dominante rol heeft in de vormgeving van het afstuderen. In de begeleidings-
groep lukte het wel om alle stakeholders goed aan boord te krijgen en daar zag je duidelijk de 
waarde van bijvoorbeeld studenten. Een ander lastig punt was dat de coronacrisis ons dwong om de 
principes van de LSI-aanpak voor de tweede werkconferentie en de codesign sessies voor de tools 
deels om te zetten naar een online omgeving. Dit bleek zowel voor- als nadelen te hebben. Zo had-
den, met name in het begin van de coronacrisis, deelnemers nog wel eens technische problemen 
door onwennigheid of niet goed functionerende applicaties en komt het principe van ‘sensemaking’ 
met hoofd, hart en handen niet altijd goed uit de verf door het ontbreken van de fysieke ontmoeting. 
Er waren ook (onverwachte) voordelen. Zo bleek het heel goed mogelijk om de belangrijkste princi-
pes van LSI – hele systeem in de ruimte, participatie en zelfmanagement van groepen, 
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betekenisgeven met hoofd, hart en handen – te vertalen naar een online omgeving (Van der Zouwen, 
2011). Daarnaast bleek deelname makkelijker te passen in agenda’s door het wegvallen van reistijd 
en leverden ook meer introverte mensen gemakkelijker een bijdrage in een applicatie als Mural of 
Miro. Met deze applicaties werd ook real-time rapportage eenvoudiger en sneller goed te overzien 
voor alle deelnemers.  

Zoals aangegeven in de inleiding liepen we er al vrij snel tegen aan in het project dat we ‘aan het 
schieten waren op een bewegend doel’. Ook de coronacrisis heeft hierbij niet geholpen omdat tij-
dens de casestudies opleidingen afhaakten vanwege gebrek aan tijd en nieuwe opleidingen lastig te 
werven waren om dezelfde reden. De crisis had door het online werken een enorme impact op het 
afstuderen van studenten waardoor veranderingen bij opleidingen in een enorme versnelling of juist 
vertraging terecht kwamen. Dat hebben we geprobeerd te ondervangen door in de casestudies te 
zoeken naar zo gevarieerd mogelijke cases en daarna ook inspirerende voorbeelden te blijven verza-
melen van opleidingen die volop in herontwerp zaten. Daarmee denken we een vrij verzadigd en 
compleet beeld te hebben gekregen van wat er in de afgelopen jaren heeft gespeeld binnen het hbo. 
Echter, het is goed om hierbij aan te tekenen dat de geldigheidsduur van de resultaten uit casestu-
dies en survey beperkt zal zijn omdat alles nog steeds volop in beweging is en zal blijven. De resulta-
ten uit ons onderzoek, moeten dus gezien worden als een momentopname. Daarnaast is het belang-
rijk om te constateren dat de resultaten met name geldig zijn voor het economische domein. Tijdens 
de werkconferenties haakten regelmatig deelnemers aan uit andere domeinen zoals zorg of onder-
wijs. Zij gaven aan de resultaten uit dit onderzoek toepasbaar te vinden voor hun specifieke domein. 
Dat zal zeker het geval zijn voor veel van onze aanbevelingen rondom het rondmaken van de kennis-
driehoek, cocreatie en het expliciteren van de onderstroom. Echter, met name als het gaat om de 
ontwerpelementen is het belangrijk om de specifieke kenmerken van het economische domein mee 
te nemen. Deze kenmerken zijn:  

 In het economische domein hebben opleidingen vaak beroepsprofielen die algemener 
van aard zijn en zich niet richten op hele concrete, specifieke beroepen zoals wel het ge-
val is bij een leraar of verpleegkundige.  

 Studenten studeren af bij tal van organisaties waardoor het aangaan van duurzame rela-
ties met de beroepspraktijk om andere inspanningen vraagt. Duurzame relaties zijn daar-
door minder vanzelfsprekend dan bijvoorbeeld bij opleidingen in de gezondheidszorg, 
onderwijs, of in de techniek 

 Het economische domein heeft zijn eigen beroepstaken en - processen die kunnen ver-
schillen van de taken in andere domeinen (Losse, 2016). Dat geeft andere keuzes op ont-
werpelementen zoals de opdracht, mogelijke werkwijzen, rol van onderzoek enzovoort.  
 

Dit betekent ook dat de ontwikkelde tools niet in alle domeinen direct toepasbaar zijn en nog een 
vertaalslag nodig hebben naar de specifieke kenmerken van het eigen domein. Zo zal het scenario 
‘onderneming’ binnen het domein van onderwijs waarschijnlijk niet aan de orde zijn en zullen niet 
alle bouwsteenkaartjes uit de Impact Canvas passend zijn.  

Een laatste moeilijkheid die we tegenkwamen in het verloop van ons onderzoek was de lastige be-
reikbaarheid van respondenten bij het vragenlijstonderzoek. Waar het op papier vrij eenvoudig leek 
om de verschillende betrokkenen te bereiken, bleek dit in de praktijk een stuk lastiger dan gedacht 
door zaken bijvoorbeeld voortkomend uit de AVG-wetgeving. Zo was het ingewikkelder dan gedacht 
om alumni via opleidingen te bereiken omdat veel opleidingen geen adresgegevens van hun alumni 
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hebben. Uiteindelijk leverde dit alles een veel lagere respons op dan gehoopt waardoor we minder 
algemeen geldende uitspraken konden doen dan we hadden gewild. Dit hebben we deels op kunnen 
vangen door de resultaten te bespreken in de derde werkconferentie.  

8.4.2 Doorwerking van het project 

In de projectaanvraag hebben we op basis van (een eerste versie) van het Practice-Based Research 
Impact Model Evaluation (PRIME)-model (Greven & Andriessen, 2019) beschreven welke doelen we 
met het project zouden willen bereiken. Daarin onderscheidden we de doelen kennisontwikkeling, 
systeemontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.  

Kennisontwikkeling 
Als het gaat om kennisontwikkeling wilden we met publicaties voor verschillende doelgroepen kennis 
verspreiden onder alle mogelijke stakeholders. De codesign aanpak heeft ervoor gezorgd dat de ont-
wikkeling van kennis en het delen daarvan meer gelijk opgaan. Helemaal aan het begin van het pro-
ject hebben we een website gemaakt en daarna stakeholders continu op de hoogte gehouden van 
onderzoeksactiviteiten. Alle tussen- en eindproducten zijn direct gepubliceerd en gedeeld via blogbe-
richten en op sociale media als LinkedIn en Twitter. Het aantal views van de laatste berichten lag 
rond de 4000. De Praatplaat, Inspirerende Voorbeelden, de tools Scenario Matrix, Impact Canvas en 
Startgesprekstool zijn allemaal beschikbaar op de website www.impactvolafstuderen.nl. De werkcon-
ferenties en codesign sessies hebben ook bijgedragen aan het verspreiden van kennis. Daarnaast zijn 
er verschillende presentaties over het project geweest en een essay geschreven voor het NRO Hoger 
Onderwijs congres.  

In het komende jaar werken we in kader van kennisdisseminatie door aan diverse publicaties voor 
verschillende doelgroepen. In de laatste bijeenkomst met de begeleidingsgroep zijn we gestart met 
het maken van een stakeholderanalyse op basis waarvan een disseminatieplan ontwikkelen. Studen-
ten van de opleiding communicatie binnen de HAN zullen binnen hun opleiding deze analyse verder 
uitbreiden met daaruit volgend een communicatieplan. Verder werken we aan een publicatie voor 
opleidingen over het Protocol Afstuderen waarbij de inspirerende voorbeelden gebruikt worden als 
illustraties van andere manieren van afstuderen. Ook werken we aan een artikel in een nationaal 
(vak)tijdschrift en een internationaal wetenschappelijk artikel over het project.  

Systeemontwikkeling 
De codesign-aanpak was bedoeld om naast kennisontwikkeling ook meteen doorwerking te kunnen 
hebben in de praktijk van het hoger onderwijs. In de werkconferenties hebben uiteindelijk meer dan 
85 opleidingen geparticipeerd van 19 verschillende hogescholen. Het daarmee goed gelukt om veel 
interactie tussen diverse stakeholders te bewerkstelligen. Dit heeft bijgedragen aan bewustwording 
in het hele systeem van de noodzaak tot andere en nauwere samenwerking met alle betrokkenen in 
de kennisdriehoek bij het aanpakken van complexe vraagstukken. We willen het netwerk dat we met 
de werkconferenties hebben opgebouwd het komende jaar door ontwikkelen naar een learning com-
munity ‘impactvol afstuderen’ waarin betrokkenen met elkaar door kunnen werken en leren met be-
hulp van de door ons ontwikkelde werkwijzen en tools. Daarmee willen we het gaan toepassen van 
onze aanbevelingen en de implementatie van de tools verder stimuleren. 

Persoonlijke ontwikkeling  
Aan de start van het project stelden we ons ook het doel om te zorgen voor een omgeving waarin 
individuele participanten zich kunnen professionaliseren op het gebied van het ontwerp van 
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afstuderen. Er is op dit vlak zowel zichtbaar als minder zichtbaar geleerd. Binnen Hogeschool Utrecht 
zijn diverse workshops en presentaties gegeven over onder andere het Protocol Afstuderen en oplei-
dingen begeleid in het in cocreatie vormgeven van nieuwe afstudeertrajecten. Daaruit bleek dat ook 
wij daar weer veel van leerden als het gaat om haalbaarheid en praktische randvoorwaarden. Ook 
binnen de pilot en de evaluatie van de gesprekstool bij Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Avans Ho-
geschool zagen we deze heen-en-weer beweging. Betrokkenen leerden op welke manier de onder-
stroom geëxpliciteerd zouden kunnen worden bij de start van een afstudeerproject. Wij leerden nog 
scherper te kijken naar wat ertoe doet bij de start van het contact in een afstudeerproject. In de ko-
mende tijd willen we binnen de learning community impactvol afstuderen het leren verder faciliteren 
door het geven van een aantal landelijke workshops en presentaties online en op diverse fysieke lo-
caties in het land.  
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BIJLAGE 1 DEELNEMERS BEGELEIDINGSGROEP 

In bijlage tabel 1 staan de namen van personen die in de begeleidingsgroep hebben gezeten, met 
hun rol en de periode waarin ze deelnamen. De personen zijn ingedeeld naar stakeholdergroep en 
organisatie. De begeleidingsgroep is gestart op 24 juni 2019 en afgesloten op 4 juli 2022. 

 

Bijlage tabel 1 Deelnemers begeleidingsgroep, hun rollen en deelname-periode 

Stakeholdergroep Personen Rollen Periode 

Bestuurders/ 
leidinggevenden/ 
NVAO 

Dr. Lieteke van 
Vucht Tijssen  

Interim bestuurder van hogescholen en 
universiteiten, lid Algemeen Bestuur 
NVAO 

Hele project 

 Henri Ponds Beleidsadviseur NVAO Hele project 

 Derk Jan Kiewiet Lid sectorraad heo, directeur Business 
School Hogeschool Windesheim 

1 sept. 2021 – 4 
juli 2022 

 Paul Ganzeboom Voorzitter sectorraad heo, Hanzehoge-
school Groningen  

1 febr. 2019 – 1 
juli 2021 

Opleidings-coördi-
natoren/ docent-
begeleiders van af-
studeerders 

Dr. Mirjam Baars Onderzoeker en docent Bedrijfskunde, 
Fontys Hogescholen  

Hele project 

Studenten/ alumni Colin Nooijen Alumnus HRM opleiding Hogeschool 
Avans, adviseur Arbeid en Gezondheid bij 
De Arbodienst 

Hele project 

 Nienke Lankveld Alumna Facility Management en master-
student circulaire economie, Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen 

Hele project  

 Angelique Jans Alumna HRM Avans Hogeschool, junior 
HRM adviseur bij Veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid  

1 mei 2021 – 4 
juli 2022 

Beroepspraktijk/ 
bedrijfsbegeleiders 
van afstudeerders 

Marcel de Heer Beleidsadviseur kennis en onderwijs ge-
meente Breda 

Hele project 

 Sing-Huis Yap Manager onderwijs, Driessen uitzendbu-
reau in overheid, onderwijs & zorg 

1 sept. 2021 – 1 
aug. 2022 

 René Swart HR Director, Schunk Xycarb Technology 
B.V.  

1 sept. 2021 - 4 
juli 2022 

 Karin Garritsen Mede eigenaar van marketing en commu-
nicatiebureau Contentvisie 

1 juni 2019 – 1 
febr. 2021 



  
 

129 

Stakeholdergroep Personen Rollen Periode 

 Charles van 
Hooijdonk 

HR manager bij VvAA zorgverzekeringen  1 okt. 2019 - 1 
juni 2020 

 Ronnie Blanket Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeids-
markt, Verbond van Verzekeraars 

1 mei 2020 – 1 
jan. 2021 

 Marieke Kruiswijk Young talent recruiter, Achmea  1 okt. 2019 – 1 
jan. 2021 

 Inge Kippers HR Director Store operations, Albert Heijn 1 jan. 2020 – 1 
jan. 2021 

Onderzoekers Dr. Lisette 
Munneke 

Projectleider, senior onderzoeker bij het 
lectoraat Onderzoekend vermogen van 
Hogeschool Utrecht 

Hele project  

 Dr. Els van der Pool Lector Human Communication Develop-
ment, Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen 

Hele project 

 Dr. Tonnie van der 
Zouwen MCM 

Lector Sustainable Working and Organis-
ing, Avans Hogeschool  

Hele project 
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BIJLAGE 2 BIJDRAGEN BEGELEIDINGSGROEP AAN HET ONDER-
ZOEK 

Deze bijlage geeft een indruk van hoe de begeleidingsgroep heeft bijgedragen aan het onderzoek. 
Bijlage tabel 2 bevat een overzicht van de 12 bijeenkomsten met de begeleidingsgroep, en de belang-
rijkste resultaten. Bijlage figuren 1 en 2 geven een impressie van de try-out van tools in de online bij-
eenkomsten van 8 februari en 29 november 2021. 

 

Bijlage tabel 2 Bijeenkomsten begeleidingsgroep en bijdragen aan het onderzoek 

Nr. Datum  Locatie Bijdragen aan het onderzoek 

1 2019, 24 juni  Utrecht Bouwstenen voor ontwerp van het hele proces en voor de casestudies 

2 2019, 28 okt.  Utrecht Feedback op oogst werkconferentie 1, input voor casestudies 

3 2020, 13 jan.  Utrecht Feedback voor casestudies, voorbereiding werkconferentie 2, criteria 
voor waar impact aan af te meten is 

4 2020, 25 mei  Online Bouwstenen voor scenario’s, criteria voor codesign van tools en voor 
op te leveren producten 

5 2020, 3 sept.  Online Feedback voor proces surveyonderzoek, voorbereiding werkconferentie 
2 (was i.v.m. corona verzet van 15 mei naar 2 oktober) 

6 2020, 9 nov.  Online Feedback op opzet surveyonderzoek en verzamelen inspirerende voor-
beelden  

7 2021, 8 febr.  Online Feedback op inzichten uit de casestudies, try-out scenario matrix 

8 2021, 10 mei.  Online Feedback op stand van zaken surveyonderzoek, besluit geen pilots voor 
(her)ontwerp afstuderen, maar codesign sessies van ‘producten’ met 
stakeholders 

9 2021, 11 okt. Utrecht Drie nieuwe leden, stimuleren deelname surveyonderzoek, criteria voor 
codesign van te ontwikkelen ‘producten’, analyse van inspirerende 
voorbeelden op impactvolle aspecten 

10 2021, 29 nov. Online Try-out tool Waardenpiramide en tool Impact Canvas 1.0; de waarden-
piramide viel af  

11 2022, 23 mrt.  Utrecht Feedback op uitkomsten surveyonderzoek. Voorbereiding werkconfe-
rentie 3 als member check op ontwikkeling tools Scenario matrix, Im-
pact Canvas, Startgesprektool, Inspirerende Voorbeelden, Praatplaat 
met overzicht van alle resultaten 

12 2022, 4 juli  Utrecht Reflectie op verloop en uitkomsten van het hele project, aanbevelingen 
voor vervolg, input voor het kennisdisseminatieplan 
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Bijlage figuur 1 Een screenshot van het Miro bord met de try-out van de tool Scenario Matrix (8 fe-
bruari 2021) 
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Bijlage figuur 2 Een screenshot van het Miro bord met de try-out van de tools Waardenpiramide 
en het Impact Canvas 1.0 (29 november 2021) 



  
 

  
 

BIJLAGE 3 OVERZICHT VAN CRITERIA VOOR TOOLS IMPACTVOL AFSTUDEREN 

 

Bijlage tabel 3 Overzicht van criteria op basis van de reacties uit de designsessie op 8 november 2022 en de try-outs in de begeleidingsgroep bijeenkom-
sten van 8 februari en 29 november 2022 

Onderwerp Inhoud en instructie Vormgeving Gebruikservaring in 
een sessie 

Wat zet het in gang, toe-
gevoegde waarde 

Toepassing in praktijk 
(setting) 

Opmerkingen 

Algemene ei-
sen voor alle 
tools 

- Heel simpel, met vol-
doende context  

- Inhoud klopt, com-
pleet genoeg 

- Instructie helder 
- Duidelijke taal 
- Logische stappen 
- Met een concreet 

voorbeeld van deelne-
mers werken, een ca-
sus is te abstract 

- Geef een advies over 
wanneer welke tool 
handig is 

- Uitnodigend 
- Toegankelijk 
- Fijne uitstraling 
- Simpel 

- Moet weinig tijd 
kosten om je te 
oriënteren 

- Makkelijk samen 
op de goede ma-
nier te gebruiken 

- Plezierig 
- Herkenbaar 

- Doet wat het moet 
doen 

- Toegevoegde 
waarde voor ge-
bruikers 

- Effecten 

- Duidelijk aangeven 
hoe toe te passen: 

- Waarvoor 
- Waar 
- Wanneer 
- Met wie 
- Hoe  

- Studenten uit onderwijscom-
missies betrekken bij ont-
werpsessies 

- Zorg dat ook praktijkpartners 
zin hebben om een tool te 
gebruiken: herkenbaar vanuit 
de praktijk (niet te creatief) 
en moet weinig tijd kosten 
 

Waarden 
tools alge-
meen 

- Een overzichtslijst van 
waarden maken waar 
deelnemers ook zelf 
waarden aan kunnen 
toevoegen 

- Ook blanco kaartjes 
- Minder kaartjes en 

meer van elkaar laten 
verschillen  

- Waardenkaartjes 
moeten voor zi-
chzelf spreken 

- Overzichtelijk 
houden 

- Grotere kaartjes 
- Plaatjes 

weglaten 
- Meerdere setjes 

kaarten op kleur 

- zie algemene eisen - Met elkaar het 
gesprek voeren 

- Verschillende per-
spectieven verken-
nen 

- Bewust worden van 
elkaars waarden 

- Bewust worden van 
eigen en van elkaars 
waarden 

- Waarden bespreken 
van een concreet af-
studeerproject (mi-
cro) 

- Zowel voor, tijdens, 
als na het traject 

- Tussen student, 
praktijkbegeleider, 
schoolbegeleider 

- Op samenwerkings-
niveau tussen 

- Reflectie vraagt vertraging, 
dat kost ook tijd; kan en wil 
men die wel investeren als 
het voor elk individueel afstu-
deerproject moet? 

- Diversiteit aan tafel is belang-
rijk, hoe eerder in het traject 
hoe beter 

- Houd het aantal waarden be-
perkt met duidelijk onder-
scheidende waarden 
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Onderwerp Inhoud en instructie Vormgeving Gebruikservaring in 
een sessie 

Wat zet het in gang, toe-
gevoegde waarde 

Toepassing in praktijk 
(setting) 

Opmerkingen 

partners in de drie-
hoek (meso), bij de 
start van een nieuwe 
groep of nieuwe op-
leiding 

- Helpt om keuzes te 
maken 

- Focus niet teveel op de tools 
maar ga ook ‘open’ een ge-
sprek in 

- We gaan een tool pas gebrui-
ken als een gesprek niet op 
gang komt 

- Een leidraad ontwikkelen 
voor dialoog in de driehoek 
(micro niveau) 

Waarden 
piramide 

- Voor ieder een setje 
waardenkaartjes, 
eerst individueel kie-
zen en dan bespreken 

- Professionele ontwik-
keling student 
toevoegen 

- De instructie mag niet 
voor meerdere uitleg 
vatbaar zijn  

- De symbolen in 
de in de niveaus 
moeten het doel 
direct duidelijk 
maken 
 

- Voldoende tijd ne-
men voor het 
plaatsen van de 
waarden. 

- Een facilitator die 
vragen kan beant-
woorden helpt. 

- Online werkt 
prima 

- De waarden stic-
keren of naam 
erop zetten ver-
duidelijkt wat 
deelnemers be-
langrijk vinden 

- Waardenkaartjes 
zijn nog voor 
meerdere uitleg 
vatbaar. 

- Helpt om in de dis-
cussie de focus te 
houden op waarden 

- Inzicht dat ‘onder-
zoek’ nodig is voor 
onderbouwing van 
beroepsproducten 

- Inzicht in wat voor 
ieder van belang is 

- Zie waarden tools 
algemeen 

- Als je een aantal waarden sa-
men neemt kom je wel tot de 
kernwaarden ‘kwaliteit afle-
veren’; meer aandacht voor 
de oogst van het leerproces 
als bijdrage aan een start-be-
kwame professional 

- Driehoek, in elkaar grijpen 
van praktijk, onderwijs en on-
derzoek. Moeten elkaar on-
derling verstevigen om iets te 
maken dat voor alle drie inte-
ressant kan zijn. Is lang niet 
altijd zo. 

- Toepassing kan online of hy-
bride; fysiek kan ook met een 
driedimensionale piramide 

Bouwstenen 
tools alge-
meen 

- Zie algemene eisen 
voor tools 

- zie algemene ei-
sen voor tools 

- zie algemene eisen 
voor tools 

- Helpen om te zien 
over welke bouwste-
nen het gaat en je 
kunt je eigen situatie 
en voorkeur bepalen 

- Bij ontwerp curricu-
lum opleiding (meso) 

- Bij gesprekken in de 
driehoek over ont-
wikkelingen (macro) 

- ‘Boerderijplaten’ maken met 
ontwikkelpaden en vergezich-
ten  
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Onderwerp Inhoud en instructie Vormgeving Gebruikservaring in 
een sessie 

Wat zet het in gang, toe-
gevoegde waarde 

Toepassing in praktijk 
(setting) 

Opmerkingen 

Impact Can-
vas 

- Strakke instructie 
nodig 

- Bouwstenen 
toevoegen:  

- Langer lopend traject 
tussen opleiding en 
bedrijf/ ad hoc traject 

- Bijdragen aan mees-
terschap of beroeps-
profiel van student 

- Lectoraten bieden af-
studeerprojecten aan 

- Voortborduren op 
projecten/onderzoek 
dat eerder gedaan is. 

- Plaats van afstuderen 
in opleiding is losgela-
ten, verspreid over de 
volledige vier jaar 

- De metafoor van 
de Schijf van Vijf 
werkt goed 

- De tekst van de 
kaartjes moet 
groter 

- Instructie op 1 
pagina  
 
 

- Een concrete op-
leiding nemen 
waar 1 of deelne-
mers bij betrokken 
zijn; een abstracte 
casus helpt niet 

- De vakken zijn snel 
in te vullen 

- Voelt interactief, 
ook online 

- Een groot beeld-
scherm is handig 
als je dit online 
wilt doen 
 

- Helpt om makkelij-
ker tot de kern te ko-
men, de SMART in-
vulling volgt later 
wel 

- Inzicht dat het om 
samen probleemge-
richt leren gaat 
 

- Match afstudeerpro-
ject zou meer onder-
steuning moeten 
hebben als het nodig 
is. Wie dat doet 
maakt niet uit. Er be-
staat nu onder stu-
denten veel stress 
over het zoeken van 
een afstudeerpro-
ject. 

- Verder ontwikkelen, Jeroen 
Hairwassers wil meedoen 

- Verbanden tussen de vakken 
aangeven, sommige keuzes 
sluiten elkaar uit 

- Match afstudeerproject zou 
meer ondersteuning moeten 
hebben als het nodig is.  

- Er moet wel ruimte blijven 
voor de student om eigen 
keuze te maken, ook buiten 
aangeboden programma’s 

- Roept de vraag op wie er cen-
traal staat in het afstuderen, 
over wat we bedoelen met 
meervoudige waardecreatie 
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Onderwerp Inhoud en instructie Vormgeving Gebruikservaring in 
een sessie 

Wat zet het in gang, toe-
gevoegde waarde 

Toepassing in praktijk 
(setting) 

Opmerkingen 

Scenario ma-
trix 

- Scenario’s overlappen 
elkaar deels, dat hoeft 
geen probleem te zijn 

- Duidelijker maken dat 
bepaalde waarden 
voor alle scenario’s 
gelden 

- Beoordelen: Student 
moet wel op beroeps-
bekwaamheid beoor-
deeld worden  

- Wie beoordeelt ver-
schilt per opleiding 

- Prioriteren met 
keuze opties per 
rij gaat snel 

-  

- Vooraf verdiepen 
in scenario’s geeft 
meer door-
dachte/waarde-
volle antwoorden. 
Het is belangrijk 
om eerst precies 
te snappen wat de 
mogelijkheden 
zijn. 

- Goede stap, moet 
verder uitgewerkt 
worden  

-  

- Geeft inzicht in de 
verschillende scena-
rio’s 

- Mindset gaat steeds 
meer naar de kennis-
driehoek 

- Kan gevoel van 
moeilijk haalbaar 
‘vergezicht’ opleve-
ren  

- (her)Ontwerp curric-
ulum (meso) 

- Gesprek over samen-
werking in de ken-
nisdriehoek (meso, 
macro) 

- Scenario’s hoeven niet vaak 
in de praktijk toegepast te 
worden om toch bestaans-
recht te hebben, zoals de ‘ei-
gen onderneming’ 

- De Regiobroedplaats kreeg 
de meeste stemmen, dit 
vraagt langer lopende relaties 
in een programma 

- Bij Challenges is de diversiteit 
in praktijkbegeleider belang-
rijk 

- Innovatietraineeships nu 
vooral vanuit onderzoek inge-
stoken, overleg met opleidin-
gen ook belangrijk 

- De organisatie van het afstu-
deren per scenario nader uit-
werken  

Dashboard - zie bouwstenen tools 
algemeen 

- zie bouwstenen 
tools algemeen 

- zie bouwstenen 
tools algemeen 

- zie bouwstenen 
tools algemeen 

- Monitoren ontwik-
keling 

- Deze tool is niet gekozen 
voor verdere ontwikkeling 

Regelpaneel - zie bouwstenen tools 
algemeen 

- Maak er een 
driehoek van 
met meer vari-
anten in bouw-
stenen, niet al-
leen de mate 
waarin iets er is 

- zie bouwstenen 
tools algemeen 

- Helpt om in gesprek 
te komen over de 
rolverdeling 

- Begin en halverwege 
een traject 

- Een paneel maken met kwali-
tatieve schuifjes per bouw-
steen  

Landschap - zie bouwstenen tools 
algemeen 

-  - zie bouwstenen 
tools algemeen 

- Behoeften en ver-
wachtingen in kaart 
brengen  

- zie bouwstenen 
tools algemeen 

- Gebruiken om een routekaart 
te ontwikkelen met keuzemo-
menten en routes die elkaar 
(deels) uitsluiten 
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Onderwerp Inhoud en instructie Vormgeving Gebruikservaring in 
een sessie 

Wat zet het in gang, toe-
gevoegde waarde 

Toepassing in praktijk 
(setting) 

Opmerkingen 

- Zou gebruikt kunnen 
worden om een rou-
tekaart te maken 
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BIJLAGE 4 TRY-OUT SESSIES ONTWIKKELING TOOLS 

 

Bijlage tabel 4 Overzicht van Try-out sessies met stakeholders voor ontwikkeling van tools 

Nr. Datum  Sessie en aantal deelnemers Tools 

1.   11 mrt. 2020 Avans Netwerk Onderzoekers, 8  Voorloper van de Scenario Matrix 

2.   8 febr. 2021 Begeleidingsgroep, 10 Scenario Matrix 1.0 

3.   29 nov. 2021 Begeleidingsgroep, 11 Impact Canvas 1.0 en Waarden   
Piramide  

4.   7-18 febr. 2022 Evaluatie onder 156 responden-
ten (54 studenten, 53 bedrijfscoa-
ches, 48 docenten) 

Startgesprekstool 

5.   24 febr. 2021 Avans Hogeschool kenniskring 
Sustainable Working and Organis-
ing, 8  

Scenario Matrix 1.0 

6.   24 febr. 2022 Focusgroep studenten dooront-
wikkeling Startgesprekstool, 4 
studenten communicatie HAN 

Startgesprekstool 

7.   24 mrt. 2022 Focusgroep docenten dooront-
wikkeling Startgesprekstool, 6 do-
centen communicatie HAN 

Startgesprekstool 

8.   20 apr. 2022 Fontys opleiding SPECO, 7 Impact Canvas 2.1 

9.   28 apr. 2022 Fontys opleiding SPECO, 3 Impact Canvas 2.2 

10. 10 mei 2022 Werkconferentie 3, 65 Scenario Matrix 2.0, Impact       
Canvas 3.0 
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BIJLAGE 5 TREFWOORDEN IN INSPIRERENDE VOORBEELDEN 

 

Bijlage tabel 5 Categorisering trefwoorden in inspirerende voorbeelden 

Aspect Trefwoorden Trefwoorden 
Totstandkoming afstu-
deerproject 

Regiobroedplaats Living Lab 

 Scenario challenges Cross sectoraal 
Innovatie praktijk Hybridisering kennisdriehoek Verandermanagement 
 Innovatie regio Samen leven is samen le-

ren 
Innovatie opleiding Intervisie docenten  
 reflecteren  
Kennisontwikkeling Cocreatie  
 Vermenging van leren en onder-

zoeken 
Rol lectoraten 

 Type onderzoek is actieonder-
zoek 

Rol onderzoek 

Begeleiden Friendly Stalking (peer coa-
ching) 

Afstudeerateliers 

 Contactmomenten Afstudeerkring 
 Student in the lead Autonomie student 
 Docent als coach Eigenaarschap 
Wat wordt opgeleverd Presenteren voor meerdere sta-

keholders 
Implementatie 

 Academisch kennisproduct Landelijk opleidingsprofiel 
 beroepsproduct Portfolioshow 
 Indeling beroepsproducten Beroepsbekwaamheid 
 Portfolio Eigen onderneming 
 Ontmoeting Persoonlijk leiderschap 
Beoordelen Formatief feedback Zelf (reflectie) 
 Intervisie, peer feedback Evaluatie 
 Kwalitatieve beoordeling i.p.v. 

cijfers 
ZelCom model 

 beroepshouding Holistisch beoordelen 
 Praktijk beoordeelt mee Assessment om te leren 
 Go- no Go momenten  
Organisatie en flexibili-
teit 

Talentgericht Onderzoek als aparte fase 

 Eigen weg, route kiezen Meerdere go-no go mo-
menten 

 Keuze uit beroepsproducten Meerdere herkansingsmo-
menten 

 Jaar overstijgend afstuderen interdisciplinair 
 Fasering en duur  

 

 




